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МИКОЛАЇВЩИНА ЛІТЕРАТУРНА:  
ПАТРІОТИЧНІ ТЕКСТИ Є! 

У країнська література, як і кожна література взагалі та краян зокрема, є органічною 
складовою національної духовної культури. Творці художнього світу, кожен  
по-своєму, його відбивають в образному слові. Репрезентуючи свою творчість,  

формують базові цінності національної культури та рідного краю.  
Другий випуск літературно-художньої антології «#ЄтекстМиколаївщини» підготовлено 

завдяки підтримці хлопців-патріотів, які стали захисниками України. Долучилися й ті, хто  
не байдужий до України й українців. Видання присвячено ЗАХИСНИКАМ-ПАТРІОТАМ і 
приурочено до 30-ї річниці Незалежності України. 

Тримаючи в руках антологію, сподіваємося, що наш читач відкриє для себе нові імена  
і тексти, зрадіє спілкуванню із уже знаними авторами, отримає естетичне задоволення від  
творів, які передають духовний спадок краю. Віримо, що тексти митців слова Миколаївщини 
викличуть емоції і змушуватимуть думати…  

Чому антологія? Укладачі виходили з того, що це збірка вибраних творів різних авторів за 
стилем, формою, змістовим наповненням, віковим цензом. Формат антології, який розвивається 
нині, успадкований із часів Давньої Греції й означає «збори квітів». Укладання антологій тво-
рів сьогодні є популярним явищем. Протягом останніх років репрезентовані різноформатні й 
неоднозначні та навіть провокативні видання. Назвемо лише такі: «Декамерон» (упоряд-
кування Сергія Жадана), «Сновиди» (упорядник Тарас Малкович), «Аморалка» (укладена Сер-
гієм Пантюком), літературно-мистецький проєкт «Щоденник» і «Щоденник. Re:Make» та ін.  

Наш колектив, продовжуючи традиції видань «Живлюща сила ємигії» (перше видання), 
«Живлюща сила ємигії» (у трьох томах), #ЄтекстМиколаївщини (перший випуск), напрацю-
вав сучасний формат антології, який задовольнятиме естетичні вподобання різновікової авди-
торії. Сподіваємося, що і назва літературно-художньої антології «#ЄтекстМиколаївщини»,  
у поєднанні традиційних і модернових елементів, слугуватиме реалізації нашої стратегії.  
Віримо, що в цьому «літературному квітнику» кожен віднайде бодай декілька імен, текстів і 
медіатекстів, які стануть частиною його читацьких уподобань. 

Чим керувалися упорядники, відбираючи тексти? Художня література як багатофункціо-
нальний феномен диктує ті основні критерії, якими послуговувалися у доборі текстів. Форму-
вання корпусу текстів краян відбувалося відповідно до естетичного впливу конкретного  
художнього твору на читача. Естетичний потенціал художніх творів визначався з урахуванням 
ступеня естетичного розвитку читача. Головним для нас була їх високохудожність, загально-
людська, загальнонаціональна й загальнокультурна цінність. Робити добір художніх творів 
для різнопланової читацької авдиторії дуже складно. Тому вибір колективом здійснювався коле-
гіально. Наскільки відібрані тексти є високохудожніми, мають захоплюючий сюжет, психологіч-
но глибоко розкривають світ героїв, містять детективні елементи, наявні філософські роздуми, 
вирізняються авторською стильовою манерою письма, несуть нотки гумору чи сатири, забезпе-
чують духовно-інтелектуальну насолоду, збагатили внутрішній світ читача, пробудили його 
бажання вступити в діалог – судити нашим читачам-землякам.  

Василь ШУЛЯР, 
доктор педагогічних наук, доцент,  

професор кафедри мовно-літературної освіти, 
директор Миколаївського обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України  
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У ПОШУКАХ УКРАЇНСЬКОЇ АТЛАНТИДИ 

Т ридцятиліття відновлення Незалежності тисячолітньої української держави, яка на 
перехрестях кількох імперій, систем та мільйонів доль завжди була між неоднорідни-
ми за своїм духом, традиціями та світоглядом західною та східною цивілізаціями, – 

історичне. Україна, зберігши свою мову, традиції, фольклор, віру в Бога, піднісши до світового 
рівня національну культуру, а в наші буремні часи зупинила ворога, – утвердила реноме однієї 
з найважливіших на світовій арені. Уродженець Богопілля, учень Олександра Довженка,  
поет-шістдесятник Микола Вінграновський так написав про всіх нас: «Ми на Вкраїні хворі 
Україною, на Україні в пошуках її». 

Чергове число часопису «#ЄтекстМиколаївщини» стало також логічним продовженням 
літописного ланцюга Миколаївщини: «Бузький «Гард», «Письмена», «Соборна вулиця». Ви-
дання відкриває уважному читачеві не тільки нові імена, але й подекуди несподівані погляди 
на свій край, країну, самих себе в індивідуально заглибленій ретроспекції сучасного героя в 
літературі. Його становлення та утвердження в умовах тривалої війни з окупантом, світової 
пандемії, політичних коливань та інформаційного засилля, уважне споглядання за тим, як  
змінюється світ та окреслюється значення знань і мудрості для боротьби на випередження всі-
ляких можливих загроз, – це і є те недомовлене слово нинішнього покоління, незагоєна рана 
новочасся, болючий нерв чергового часопису, під обкладинкою якого зустрілися доволі різні та 
неординарні постаті. З-поміж представленої тут вибраної лірики останніх років Шевченківсь-
кого лауреата Дмитра Кременя цікавими є «мовчазні діаманти» о. Івана Лещика, споглядання 
за українськими янголами миру та «останньою ордою» Олександра Мачули, «мужні молитви» 
Галини Запорожченко, ліричні імпресії Ірини Бабич.  

З особливою вимогливістю до своїх творів поставилися наші краяни – учасники неоголо-
шеної російсько-української війни. Серед них – знані прозаїки: автор популярного роману 
«Перемир’я» Геннадій Молчанов та Олександр Терещенко з його «Життям після 16:30», котрі 
своїми новими творами чи їх уривками демонструють стрімке становлення як зрілих сучасних 
авторів – поборників державності, нашої мови та віри в майбутнє української літератури. Фі-
лософія мирного наступу, як і тези про силу людського духу, який повертає до життя покалічену, 
проте непереможену молодь – учасників Революції Гідності, – серед відкриттів цього часопису, 
в якому дебютують Брати Капранови. «Коли людина марить, що вона є іншою людиною, її за-
кривають у божевільні. А коли ціла країна ототожнює себе з чужою історією – на божевільню 
перетворюється вона сама», – так пишуть земляки-очаківці, об’єктивно оцінивши світоглядно-
цивілізаційне дно російських окупантів. Відкриттям року я би назвав літературний злет Олени 
Півненко, яку благословив знаний поет, Шевченківський лауреат Петро Перебийніс. 

Описовий життєпис наших волонтерів, які чи не першими в Україні кинулися на підтримку 
добровольчих підрозділів та регулярних формувань українського війська, репортажі з фронту, 
ретроспективні імпресії років відновлення Незалежності чи настільки чесні пошуки відпові-
дей на риторичне питання, що таке людяність, – одні з тих розділів часопису, які віншують 
його витончену будову.  

«Пізнаючи Україну, зміцнюючи її основи, ми пізнаємо самих себе», – такий очевидний па-
рафраз відомої античної максими та своєрідний рефрен «Є-текстів».  

Перемоги всім нам! 
Тарас КРЕМІНЬ, 

кандидат філологічних наук, доцент, докторант, 
народний депутат України VIII скликання, 

Уповноважений уряду України із захисту державної мови 
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Озвися, Боже! Дай нам, Отче, руку!  
Укрий від бід, помилуй і спаси! 
Як не ковток свободи, то отруту  
До спраглих вуст, молю я, піднеси.  
Чи дай почути: «Вільна Україна!» – 
Чи нам пошли назавжди глухоту.  
Чи дай в долоні землю незалежну – 
Чи нас вклади навіки в землю ту.  
Чи дай очам побачити Вітчизну – 
Красу соборну в світлі і добрі –  
Чи очі нам, що матір зрять роздерту, 
Розбий ущент, неначе ліхтарі. 

Вдихнути дай повітря рідне й щире – 
Вкраїни дух, що Дух Святий нам дав. 
Чи знищ нам подих, як Вітчизну милу  
У нас раптово хтось би відібрав. 
Озвися, Боже! Простягни нам руку! 
Укрий від бід, помилуй і спаси! 
І Бог озвавсь: «А нащо чуб козацький? 
Ти думав, мабуть, тільки для краси? 
Е-е-е, ні-і-і – згадай Мюнхгаузена долю: 
З болота витяг хто його ураз? 
Мораль така: чуби я дав вам, хлопці, 
Щоб зручно взяв – і сам себе би спас!» 

Ірина БАБИЧ  
Учасниця миколаївського Майдану, авторка 
поетичного літопису подій Революції Гідності, 
громадська діячка, член журі конкурсів чит-
ців, що проводяться миколаївським фондом 
«Діти України» та Народним рухом України. 
Член обласного правління миколаївської 
«Просвіти». Авторка слів пісні «79-та брига-
да ВДВ». Учасниця поетичного фестивалю в 
м. Києві (2014), володар спецпризу конкурсу 
«Пару слов за Ніколаєв» (2015). 

Д ІАЛОГ  
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ПРОБАЧ 

Пробач йому усе: він воював. 
Лиш уявімо, що могло би бути,  
Якби і тут, у рідному краю, 
Розлився яд, в додачу до отрути. 
 

Усе тебе дратує в нім, усе!  
Його не хочеш бачити і чути... 
О ні – дивись! І знай: він став щитом  
Й мечем твоїм у час пекельний скрути. 
 

Пробач йому: він друзів поховав. 
У снах щоденно – крики їх останні. 
В твоїх кучерях сивини нема, 
В його волоссі – пасма сиві ранні. 
 

Пробач йому, бо він у шанці мерз, 
Як ти купавсь з дівчиною в коханні. 
Завдяч йому, бо теплий дощ – не «Град» –  
Розбудить вас на завтрашнім світанні. 
 

Пробач йому нестриманість і гнів, 
Будь мудрим – цим собі продовжиш віку. 
Його сьогодні вдарити хотів, 
А ти вклонитись мусиш чоловіку. 
 

Пробач йому, як грубо дорікне:  
«Я воював, а ти наїв тут пику!» 
Недоліків у нього – так, мільйон! 
Але чеснот – повір мені! – без ліку. 

ВІДЧЕПИСЯ, КАТЮГО! 

Відчепися, катюго поганий! 
Хижий погляд очей відведи!  
Новорождену нашу Вкраїну  
Не тягни до нової біди!  
Відчепися! Руками брудними  
Не займай чистоти наших нив! 
Ти назовні – як рубль новенький, 
А всередині – наскрізь прогнив.  
Ми не друзі і ми не подружжя,  
Ти не батько мені і не брат. 
Сто разів із обіймами лізеш.  
«Відчепись!» – повторяю стократ. 
Відчепися, бо ти осоружний,  
І гидотний твоїх дотик рук. 

І нудить мене, лише почую  
Лицемірних промов твоїх звук.  
Хочу бігти чимдуж світ за очі,  
Щоб не чути й не бачить тебе.  
Сонце гасне, тебе як згадаю, 
Чорним небо стає голубе.  
Я пробачу, й Всевишній пробачить, 
Лиш покайся і Богу молись!  
Христом Богом прошу, заклинаю: 
«Відчепись, відчепись, відчепись!» 
 

* * * 
Чорта з два! Відчепитись не хочуть  
Збирачі всеросійських земель. 
Прокидайся, наш Котигорошку, 
Прожени біснуватих Ємель! 

ПРИКМЕТИ ЧАСУ  

Прикмети часу – камуфляж і очі,  
Що погляд мають дивний, неземний. 
Зіниці зникли – чорне віддзеркалля 
З’явилось жерл, глухих до «не убий». 
Не райдужка, а  
Райдуга-веселка, 
Веселість – радість, що згубила вже. 
З семи кольорів лиш один – червоний –  
Зрадлива пам’ять ревно береже.  
А біле у очах – весільний спогад,  
Калини цвіт у маминім вікні. 
Я не дивлюсь – бо соромно дивитись  
В солдатські очі, соромно мені. 
Ми – тут, між сонць й вітрів  
    приємно-ніжних, 
З дрібниць, як з мухи, робимо слона. 
Вони ж пішли – й очима неземними  
Тепер кричать нам, що таке війна. 
Прикмети часу – камуфляж і очі, 
Що погляд мають дивний, неземний. 
Вина – моя. Пробач мені, солдате, 
За погляд твій – хоч мужній, та сумний. 
Дай, Боже, їм скоріш навік сховати 
І камуфляж, і гострий той багнет.  
А нам усім даруй прикмети миру, 
Якщо вже Ти не можеш без прикмет! 
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А КРИМ БУДЕ НАШ! 

Був ти нашим президентом, 
Нині – царський паж! 
Нашим більше ти не будеш, 
А Крим буде наш! 
В багатьох кримчан не мозок –  
Мішанина каш! 
Як не ширте пропаганду –  
Крим все ж буде наш! 
У Криму замість порядку – 
Справжній єралаш! 
Хоч загарбник нині править, 
А Крим буде наш! 
Зроблять з кримського палацу 
Та й старий шалаш! 
Крим російським буде вічно? 
Ні – Крим буде наш! 
«Олівець» – раніш казали, 
Зараз – «карандаш»! 
Мову ми свою відродим – 
І Крим буде наш! 
Хочуть з наших із Марічок 
Та й зробити Маш! 
Ми з Ванюш та й зробим Жанів, 
Як Крим буде наш! 
«Атбєрьом ми самі зємлю, 
Єслі нє атдашь!» 
Хай сьогодні й завтра Крим – ваш, 
Післязавтра – наш! 
Ой який навколо галас 
І ажіотаж! 

Ваша – «Піррова побєда», 
А Крим буде наш! 
Нам не треба брати в руки 
Справжній патронташ! 
Цілий світ за нас – доб’ємось, 
Що Крим буде наш! 
Із Виговським теж боровся 
Яків Барабаш! 
Чим скінчилось? Й зараз зрадник 
Кримський буде наш! 
В нас достатньо для злочинців 
Запасних параш! 
У тюрму – сепаратистів, 
Як Крим буде наш! 
Хтось вживає розум й волю, 
Хтось – лише «калаш». 
Переможе хто в двобою? 
Ми! Крим буде наш! 
– Не гнівіть нас, українці! 
Вимагаєм ми: 
Говоріть все протилежне! 
Ні – до Колими! 
– Добре, слово «Крим» вживали –  
Чоловічий рід! 
Навпаки тепер все буде, 
Скажем все як слід! 
– Ну, нарешті! – тут зраділа 
Агресивна Раша! 
– Слухай, курво: «Земля Криму 
Таки буде наша!» 

22 березня 2014 р. 

Ірина  БАБИЧ  
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МОЛИВСЯ МУЖНІЙ 

Молився мужній чоловік до Неба, 
Благав: о Боже, забери, як треба, 
Моє життя заради щастя й миру.  
Прийми цю усвідомлену офіру. 
Бо вже несила просто споглядати,  
Як почорніла з горя жінка-мати,  
Як не всміхнеться шлюбна ніч коханим,  
Як никне в людях людяність і тане. 
Як ця війна безглузда смерті сіє, 
Батьки вмирають, діти сиротіють, 
А мрію юнаки на честь міняють,  
І небо не зоріє вже – палає!  

Всесильний Боже, забери, що маю, 
Життя своє в долонях простягаю 
Тобі – заради миру в Україні.  
Перед тобою, Боже, на колінах  
Молюся щиро. Серцем всім благаю:  
Ти напоум народ у ріднім краї.  
Бо я у цій безвиході страждаю. 
Свою молитву – навперейми «градам»,  
Ворожим кулям, злу, підступній зраді 
Я шлю. Караєш? Я приймаю!  
Та лиш почуй мене, про що благаю! 
 

Галина ЗАПОРОЖЧЕНКО  
Українська поетеса, освітянка, краєзнавець, 
громадська діячка, членкиня Національної 
спілки письменників України (2019). Авторка 
понад 15 книжок одноосібних і у співавтор-
стві. Дипломант Всеукраїнського літератур-
ного конкурсу імені Леся Мартовича – за 
добірку поезій (2018). Лауреатка низки між-
народних літературних премій. Нагороджена 
медалями: «Гетьмана Івана Мазепи» (2019), 
«За доброчинність» (2019), «Олександра 
Довженка» (2020), «За вірність національній 
ідеї» (2020). Переможець XIIІ обласного кон-
курсу «Краща Миколаївська книга» у номіна-
ції «Краща поетична збірка» (2019). 

ВІРШІ, НАРОДЖЕНІ МАЙДАНОМ 
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У ДЕНЬ СВОБОДИ Й ГІДНОСТІ 

У День Свободи, Гідності й Михайла, 
У прохолодний листопадний день, 
Хтось милосердя у цервах благає, 
А хтось на віче до Майдану йде. 
 

Така, мабуть, вже доля в нас майданна: 
Щось недогледим, недолюбим десь, 
А згодом рідну землю, Богом дану, 
Гуртом рятуєм, бо прозріли днесь. 
 

О мій народе, славний і нещасний, 
Коли звитяжний, а коли – німий! 
Чому байдужий, чом ніякий часто, 
А потім платиш власними кістьми?! 
 

Чи вже тобі пороблено навіки, 
Чи зійде ще колись твоя зоря? 
Твій символ – сокіл мужній – не шуліка, 
Твоє спасіння – біля вівтаря! 
 

Не перебендя ти, щоб колобродить, 
І не якийсь безбатченко Іван, 
Сьогодні знову на кону – Свобода! 
І ринг священний нині знов – Майдан! 

ХТО, ЯК НЕ МИ? 

Лихо ще більше нависло над краєм. 
Де ж ви, мої українці?! Агов! 
Поки хтось ниє, а хтось прозріває – 
Вже піднімається мужній «Азов». 
 

Знову – тривога, біда, безнадія, 
Бо й Україну вже ставлять на кон. 
Ворог щодень у злобі скаженіє. 
Де ж наш керманич – новітній масон?! 
 

Маємо ворога збоку й позаду, 
Вірус тілесний і вірус душі. 
Кожного дня неприховану зраду 
Вже демонструють свої – не чужі! 
 

Досить брехні! Лицемірити – годі! 
Кров проливається! Хто, як не ми?!  
Хочемо зватися вільним народом –  
Мусимо стати спочатку людьми! 

Ти йшла до Незалежності віки, 
Моя Вкраїно, гордо-величава, 
Твій шлях був героїчним, нелегким, 
Та ти у світі – визнана держава! 
 

Твою культуру з княжого двора 
Взяла з собою Анна Ярославна, 
І крізь століття вишколена рать 
Несла тобі завжди і честь, і славу. 
 

В пониззі, за порогами Дніпра, 
Козацьке братство вольницю плекало, 
Зійшла для тебе лицарства зоря – 
Той устрій за взірець Європа мала. 
 

Гетьманщина ту славу берегла 
І прагла волі попри війни й лихо. 
Ти не збулась ще тих болючих ран, 
Як знову сонце заступив нам вихор. 
 

Ще ллється на вівтар свободи кров – 
Стоїть за волю лицарство звитяжне! 
Бо в наших генах – пращурів любов, 
І родовід у нас – шляхетний, княжий!  

 

УКРАЇНА Є І БУДЕ! 

Переживемо й цей непевний час, 
Відсієм зе рна правди від облуди. 
І як би ворог злісно не сичав, 
Я знаю – Україна є і буде! 
 

Нас не здолати! Ми іще живі, 
Хоча і сльози ллються через вінця, 
А ми – живі! І ми ще пустим цвіт – 
Живучі і стожильні українці.  
 

І хай злостиві корчаться від зла, 
А ми – народ, що має честь і славу, 
Бо Україна всі часи була 
Посеред світу визнана держава! 
 

І меч, і спис, і ще з осики клин, 
Й молитва щира нечисть подолають, 
І відгірчить ще нам гіркий полин, 
І щастя буде ще у ріднім краї. 

Галина  ЗАПОРОЖЧЕНКО  
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МИ – НАРОД! 

Моя країно, магіє краси, 
Твої вінки і вишивка – нетлінні! 
Тебе вбивають, ну а ти – єси! 
Ні перед ким не стала на коліна. 
 

Ти знову гідно вийшла на Майдан, 
Щоб ворог і весь світ побачив нині, 
Як мужній воїн з гідністю віддав 
Високу честь Державі Україні! 
 

А колір білий – то лише мана, 
Ми інші барви маєм у фаворі. 
Вони гуртують і втішають нас, 
Їх, синьо-жовтих, – нескінченне море! 
 

Лунає славень зі степів і гір, 
Бо ми – народ, а не раби убогі! 
Із Богом в серці ми здобудем мир 
Тоді, коли здобудем перемогу! 

ЯК ТЕБЕ РОЗРАДИТИ, ВКРАЇНО? 

Як тебе розрадити, Вкраїно, 
В цей тривожний і буремний час? 
Стоїмо щоденно на колінах, 
Та чомусь Господь не чує нас. 
 

Чим тебе потішити сьогодні, 
Як тебе, Вкраїно, вберегти? 
Скільки раз ти на краю безодні 
Все нестимеш ті важкі хрести? 
 

Ще з часів Великої руїни 
Гіркоту спізнала ти сповна. 
Тож невже ти, матінко Вкраїно, 
Чашу цю не випила до дна? 
 

Досить вже! Достатньо того горя! 
Хай мовчать і зброя, і царі! 
Батьківщино, це народ говорить: 
Іншу долю Бог тобі нарік… 
 

Політичні вщухнуть карнавали,  
Лжепророки кануть в небуття. 
І настане час коронувати 
Україну, спраглу до життя. 

ПРОБАЧТЕ! 

Уклін доземний, шана на віки 
Звитяжцям честі, слави й героїзму! 
Сльозу вплітає в пам’ятні вінки 
Незганьблена Героями Вітчизна. 
 

І біль. І сльози… Де ж ота межа, 
Поза якою – України воля?! 
Надривно щемно і безмірно жаль, 
Що ви не повернулись з того бою. 
 

Простіть нас, грішних, що живем в добрі, 
А діти ваші сиротами плачуть, 
І гірко тужать вдови й матері, 
І що нема кінця війні – пробачте! 

ТАК ХОЧЕТЬСЯ  
СПІВАТИ ПРО ВЕСНУ 

Так хочеться співати про весну, 
Бо знову «буйно квітне черемшина». 
Та чую звістку кожен раз сумну: 
– Горять ліси, на Сході хлопці гинуть. 
 

Так хочеться торкнутися святинь, 
Бо вже душа кричить до Неба: «Пробі!» – 
Палають села, у вогні – Волинь, 
Зотлів укотре зболений Чорнобиль. 
 

Так хочеться, щоб ми були людьми 
У себе вдома і в усьому світі, 
Щоб панував у кожнім серці мир, 
А попелища вкрились ярим квітом. 

ПОБУВАЛА В МУЗЕЇ АТО 

Побувала в Музеї АТО, 
Доторкнулася серцем до болю… 
Хай уже не вмирає ніхто 
За свою незалежність і волю. 
 

Хай пощезне свавілля війни, 
Хай земля українська спочине 
І продовжують рід свій сини – 
Мужні й славні герої Вкраїни. 
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Бо багато вже їх полягло 
На Майдані, а потім – на Сході. 
І сьогодні ще лицарська кров  
Поливає жертовник свободи. 
 

Кожен день Україна в сльозах, 
Кожен день – в материнській молитві. 
Світе правди, хто спинить цей жах, 
Відведе, порятує від лиха? 
 

Побувала в Музеї АТО 
І немов на війні побувала. 
Бо почула, що знову п’ятьох 
Українських героїв не стало… 

КОЛИ ЗГАДАЄМ! 

Зачарування, розчарування – 
Звучання схоже, та різний сенс. 
Хтось має землю обітовану, 
А хтось одвічно хрести несе. 
 

Бо ми то пильні, то непритомні – 
Ніяк не виб’єм ворожий клин. 
І пам’ять наша в болоті тоне – 
Чом не сягнути своїх вершин?! 
 

Проспали правду, нема в нас віри, 
Що Україна – понад усе! 
Нас закрутило в облуднім вирі – 
У напів’яві кудись несе. 
 

Чужинська воля і циркуляри 
Нам не давали звестись з колін, 
Бо вліз нахабно, як вовк в кошару, 
До нас троянський – московський кінь. 
 

Лиш на покуті – рушник і образ, 
І рідне слово долали зло. 
А в час Руїни звучала кобза, 
Хоча й держави вже не було. 
 

Згадаймо нині вкраїнців муки: 
І соловецький тюремний скит, 
І як здіймало до неба руки 
Життя ціною в п’ять колосків. 
 

В нас безсоромно і славу вкрали. 
Ми ж не ганьбили своє лице! 
Чом не згадати минуле краю, 
Коли козацтво було взірцем?! 
 

Тож пробудімо і душу, й тіло – 
Лиш гідність здатна прогнати сон. 
Щоб нам вкраїнське щораз боліло 
Так, як євреям болить Сіон. 
 

Коли згадаєм, що ми нащадки  
Іздавна славних своїх родів, – 
То буде воля, і буде щастя, 
Й Вкраїна буде для нас тоді. 
 

Галина  ЗАПОРОЖЧЕНКО  
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Валентин ІВАНОВ 
Актор, автор, композитор і виконавець 
своїх пісень, молодший сержант  
взводу розвідки батальйону «Фенікс» 
79-ї бригади Десантно-штурмових 
військ Збройних Сил України, учасник 
бойових дій АТО. Освіта вища гумані-
тарна, спортсмен (східні єдиноборст-
ва), у минулому – танцівник.  

МАРШ  ДШВ  

1 
Блакить небесну на «марун» змінили ми, 
Тепер на ньому сліду крові не знайти… 
І довели, що ми найкращі в дні війни, 
Ми – ДШВ! Нам всюди першими іти! 
 

Приспів: 
Хай наша лють на ворога впаде, 
Коли ми з ним жорстокий бій ведем… 
У тих, хто зброєю лякати нас прийде, – 
Ми їхню зброю із життями заберем! 

2 
Нам «піксель» тут рідніше шкіри став, 
На «берці» теж жалітися не час…  
Тому, хто з нами в ДШВ служить попав, 
Всім іншим воякам не зрозуміти нас! 
 

Приспів: 
Хай наша лють на ворога впаде, 
Коли ми з ним жорстокий бій ведем… 
У тих, хто зброєю лякати нас прийде, – 
Ми їхню зброю із життями заберем! 

 
 
 

3 
Не до смаку нам воювати, та повір – 
Ми в бій підем, коли настане час… 
Коли наш ворог – злий і кровожерний звір, 
То перемовини про жалість не для нас! 
 

Приспів: 
Хай наша лють на ворога впаде, 
Коли ми з ним жорстокий бій ведем… 
У тих, хто зброєю лякати нас прийде, – 
Ми їхню зброю із життями заберем! 

АТО – ВІЙНА 

1 
Ми жили в мирі і війни не починали, 
Нам не могло наснитись це  

в страшному сні… 
Але так вийшло, що ми автомати взяли 
І опинились не в АТО, а на війні… 
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Приспів: 
По нас ведуть вогонь, ми коригуєм цілі 
І не збираємось стояти осторонь… 
Напроти ворог, і в його прицілі 
Твоє обличчя, що кричить: «Вогонь!» 

2 
Спустилась ніч, та ДРГ не спалось, 
Вона прийшла, щоб тихо нас «накрить»… 
Ми їй «насипали», і ворогу дісталось 
«Двохсотих» з поля бою волочить… 
 

Приспів: 
По нас ведуть вогонь, ми коригуєм цілі, 
Але із серця десь подівся жах… 
Напроти танк, і у його прицілі 
Твоє обличчя із усмішкою в очах! 

3 
Снаряди з мінами над нами, наче злива, 
І снайпери ведуть вогонь з усіх боків… 
А поруч море і природа незрадлива, 
І з нас ніхто сьогодні вмерти б не хотів… 
 

Приспів: 
По нас ведуть вогонь, ми коригуєм цілі 
І не збираємось стояти осторонь… 
Напроти ворог, і в його прицілі 
Твоє обличчя, що кричить: «Вогонь!» 
По нас ведуть вогонь, ми коригуєм цілі 
І не збираємось стояти осторонь… 
Напроти ворог, і в його прицілі 
Твоє обличчя, що кричить: «Вогонь!» 
Твоє обличчя, що кричить: «Вогонь!» 
Твоє обличчя, що хрипить: «Вогонь!» 

ПІСНЯ ГРУПИ СУПРОВОДУ 

1 
Вночі знов тривога – нам першими йти, 
І ми, як один, на броні…  
Супроводу групі колони вести 
На цій препоганій війні! 
 

Приспів: 
Хай дощ і туман, лютий холод полів,  
Обрати не випало – ні!  
Тому ми повинні в жорстокій війні  
Понищити всіх ворогів! 

2 
Отак кожен день в перехресті доріг 
В початку колони нам шлях… 
І щоби в бою ворог не переміг, 
Тримаємо зброю в руках!  
 

Приспів: 
Хай дощ і туман, лютий холод полів,  
Обрати не випало – ні!  
Тому ми повинні в жорстокій війні  
Понищити всіх ворогів! 

3 
Сьогодні одних, завтра інших ведем, 
Це наша робота, не їх! 
І може так стать, між героїв живих 
І ми своє місце знайдем!.. 
 

Приспів: 
Хай дощ і туман, лютий холод полів,  
Обрати не випало – ні!  
Тому ми повинні в жорстокій війні  
Понищити всіх ворогів! 

4 
Засада! І вибух! Вже сутичка йде… 
Та бій, наче разом, ущух… 
Нас Янгол з собою до Раю веде, 
Обнявши за плечі, як друг… 

ЧИ ТИ – КОЗАК… 
1 

Діло честі, за сивих віків, – 
Захищати країну свою! 
І незваних усіх ворогів 
В землю класти в кривавім бою! 
Незалежність свою козаки 
Захищали безцінним життям, 
Щоби вільну, на довгі віки, 
Україну залишити нам! 
 

Приспів: 
І тепер козака упізнать 
Допоможе одна із ознак – 
Можеш душу за волю віддать?! 
Можеш? Значить, ти – справжній козак! 
Можеш душу за волю віддать?! 
Можеш? Значить, ти – справжній козак! 

Валентин  ІВАНОВ  
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2 
Козаки і в теперішній час, 
Як колись, за Вкраїну стоять! 
І життя не шкодують за нас, 
В сніг і дощ у дозорі не сплять! 
Ворогам не дадуть козаки 
Нашу землю святу сплюндрувать, 
Щоб країна могла на віки 
Незалежною й Вільною стать! 
 

Приспів: 
І тепер козака упізнать 
Допоможе одна із ознак – 
Можеш душу за волю віддать?! 
Можеш? Значить, ти – справжній козак! 
Можеш душу за волю віддать?! 
Можеш? Значить, ти – справжній козак! 
Можеш душу за волю віддать?! 
Можеш? Значить, ти – справжній козак! 

НЕ ЖУРИСЬ, КОЗАЧЕ! 

1 
Ой не рви серденько дума козаченька! 
Вдома жде-чекає мене рідна ненька! 
Вдома жде-чекає вірная дружина! 
Ще мене чекають два рідненьких сина! 
 

Приспів: 
Ось тому не рвіте серце, думки різні, 
Щоб я міг служити у своїй Вітчизні! 
Щоб я міг служити своєму народу, 
У бою здобувши щастя і свободу! 

2 
Та сумная думка мене не покине, 
Доки ворог лютий в полі не загине! 
Доки лютий ворог мою землю топче, 
Стій за свою землю й не журися, хлопче! 
 

Приспів: 
Ось тому не рвіте серце, думки різні, 
Щоб я міг служити у своїй Вітчизні! 
Щоб я міг служити своєму народу, 
У бою здобувши щастя і свободу! 

3 
Скоро все скінчиться! Наша правда стане! 
Кожен що заслужить, те собі дістане! 
А як накидаєм ворогу лихому, 
Зможем повернутись до рідного дому! 
 

Приспів: 
Ось тому не рвіте серце, думки різні, 
Щоб я міг служити у своїй Вітчизні! 
Щоб я міг служити своєму народу, 
У бою здобувши щастя і свободу! 
Ще попереджаю тебе, лютий враже, –  
Хто незваний прийде, в нашу землю ляже! 
 

ПАМ’ЯТЬ ВІЧНА 

1 
Хто і навіщо зброю взяв до рук, 
Ми зрозуміли, тільки вибух пролунав… 
Під зливу куль і під осколків стук 
Хто боягузом був, а хто героєм став! 
 

Приспів: 
А пам’ять вічна по загиблим воякам 
Не дасть забутися мені в тривожнім сні… 
Вони загинули, щоб дати жити нам, 
Хто вижив в цій неоголошеній війні! 

2 
Той бій закінчився, та є один момент, 
Коли у снах своїх буваю знову там… 
І знову танк, бліндаж розбитий вщент, 
А я про це співаю пісню вам! 
 

Приспів: 
А пам’ять вічна по загиблим воякам 
Не дасть забутися мені в тривожнім сні… 
Вони загинули, щоб дати жити нам, 
Хто вижив в цій неоголошеній війні! 

3 
Щоб перемогу України святкувать, 
Не зможуть встати з нами, хто в бою поліг… 
Ті, хто залишились, повинні разом стать, 
Щоб кожен в мирній Україні жити зміг! 
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Приспів: 
А пам’ять вічна по загиблим воякам 
Не дасть забутися мені в тривожнім сні… 
Вони загинули, щоб дати жити нам, 
Хто вижив в цій неоголошеній війні! 
Хто вижив в цій неоголошеній війні! 
Хто вижив в цій неоголошеній війні! 

ПІСНЯ ВЗВОДУ РОЗВІДКИ 

1 
Нас розуміє кожен побратим… 
І ми завжди швидкі на виконання! 
Нас не лякає зустріч з ворогом лихим, 
Готові ми на будь-яке завдання! 
 

Приспів: 
Бо ми – взвод розвідки, і це не жарти вам! 
Готові ми країну захищати! 
А ще готові на сюрпризи ворогам, 
Та на такі, що будуть довго пам’ятати! 

2 
Нехай наш ворог пам’ятає кожну мить, 
Що ми уміємо і врукопашну битись, 
Прийти тихенько, «подарунків» наробить,  
А потім швидко, як в тумані, розчинитись! 
 

Приспів: 
Бо ми – взвод розвідки, і це не жарти вам! 
Готові ми країну захищати! 
А ще готові на сюрпризи ворогам, 
Та на такі, що будуть довго пам’ятати! 

3 
Ми дуже хочемо, щоб скінчилась війна! 
Щоб біля столу взвод увесь зібрати! 
За Перемогу осушити штоф до дна 
І щоб ніколи більше нам не воювати! 
 

Приспів: 
Бо ми – взвод розвідки, і це не жарти вам! 
Готові ми країну захищати! 
А ще готові на сюрпризи ворогам, 
Та на такі, що будуть довго пам’ятати! 
Бо ми – взвод розвідки, і це не жарти вам! 
І ось що хочеться від нас усіх сказати: 
Настане Перемоги день, на радість нам! 
Та тільки нашої! І це так мусить стати!  

ЗА ТЕБЕ, МИЛИЙ…  

1 
Я за тобою, милий мій, пішла, 
Де ворога ти бив за Україну! 
На полі бою я тебе знайшла – 
Й любов’ю захистила в ту хвилину… 
 

Приспів: 
Тебе слізьми своїми оросила, 
Здійнявши руки над тобою, наче крила! 
Тебе собою я закрила-захистила 
І над тобою, наче птах, застила… 

2 
А ти своє скривавлене чоло 
Схилив мені у посинілі руки. 
І я з останніх сил несла його, 
Щоб вберегти від смерті і розлуки! 
 

Приспів: 
Тебе слізьми своїми оросила, 
Здійнявши руки над тобою, наче крила! 
Тебе собою я закрила-захистила 
І над тобою, наче птах, застила… 

3 
Ти вижив в тім бою, тебе спасла 
Моя любов, а потім лікувала… 
Тебе я з поля бою на собі несла, 
Бо більше, ніж життя своє, кохала! 
 

Приспів: 
Тебе слізьми своїми оросила, 
Здійнявши руки над тобою, наче крила! 
Тебе собою я закрила-захистила 
І над тобою, наче птах, застила… 

4 
І знову ти в бій новий у вогні 
Пішов за нашу рідну Україну! 
А я лишилася… ти подарив мені 
Нове життя – я понесла дитину! 
 

Приспів: 
Тебе у бій новий я знову проводжала, 
Над ворогами перемоги побажала. 
І вже не плакала – присіла біля тину… 
Оберігаю я тепер твою дитину!  

Валентин  ІВАНОВ  
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І ОДИН У ПОЛІ ВОЇН, КОЛИ Є ЩО ЗАХИЩАТЬ 

1 
Бій за честь, а не за славу, ми із ворогом ведем… 
Де б його не зустрічали, там одразу і наб’єм!  
А в бою, хай ворог знає, нас не просто подолать – 
І один у полі воїн, коли є що захищать! (2 рази) 

2 
Хоч в лісах, хоч в чистім полі ворогів ми будем бить, 
Щоби неньку Україну від негоди захистить! 
Землю ворогом удобрим, нам до цього не звикать – 
І один у полі воїн, коли є що захищать! (2 рази) 

3 
Ти в бою за рідну землю не жалій життя свого! 
Ворогів і запроданців знищуй всіх до одного! 
Твоє серце – Україна! Вороги це мають знать – 
І один у полі воїн, коли є що захищать! (2 рази) 
 

Нумо разом, козаченьки, 
Зброю підіймемо! 
І закляту ворожнечу 
Навік проженемо! 
Звільним нашу Україну 
Від лихих нападок! 
Та залишим вільну Неньку 
Нащадкам у спадок! 

4 
В час недобрий і кривавий козаки до бою йдуть, 
Щоб свободу Україні у лихім бою здобуть... 
І коли за Батьківщину вийдеш ти життя віддать – 
Опліч стануть побратими, бо нам є що захищать! (2 рази) 

5 
Били, б’єм і будем бити, хто небажаним прийде! 
У бою за нашу землю ворог смерть свою знайде! 
Знайте! Хто на Україну буде рота розкривать – 
Весь козачий рід повстане, бо нам є що захищать! (2 рази) 
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Українкою мати мене народила 
І у спадок свою рідну мову лишила. 
Сповивала в піснях, у любові ростила 
І дала мені дужі надійнії крила. 
А ті крила – із міці, гартовані й дужі, 
Із безмежної віри, з кохання, мій друже! 
Їх вогнем не спалити, вітрам не здолати, 
Тож живу, як літаю, – високо й крилато. 
Не стаю на коліна, хай ворог не пнеться, 
Нехай клята година добром обернеться! 

Україна моя замість матері стала, 
Щоб сирітства гіркого я не скуштувала. 
Плинуть часом віки.  

Хліб і сіль в нас незмінні. 
Україно, ти – є! Є, допоки ми вільні! 
У красивих піснях, у завзятій звитязі, 
Де небесна блакить залишилась на стязі, 
Колосяться жита, пшениці плинуть  

полем... 
Моя матір свята, українськая доле! 

Ганна КОРОЛЬ  
Поетка, журналістка, видавчиня, член спі-
лок: НСПУ, НСЖУ. 2005 року  створила вла-
сне видання – журнал «Автограф. Век XXI», 
який за високий рівень публікацій та профе-
сійної майстерності отримав визнання й між-
народну нагороду в рейтингу «Золота фор-
туна» (диплом лауреата «За вагомий внесок 
у справу розбудови України та високу жур-
налістську майстерність», 2011 р.). Нагоро-
джена відзнакою Правління Миколаївської 
обласної організації НСЖУ «Журналіст ро-
ку» (2007) та відзнакою Миколаївської об-
ласної ради «За заслуги перед Миколаївщи-
ною» II ступеня (2019). Авторка понад деся-
ти поетичних збірок.  

УКРАЇНКОЮ МАТИ МЕНЕ НАРОДИЛА 
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* * * 
Незалежносте, дата із дат! 
Ти – омріяна, надто стражденна, 
Я до тебе звертаюсь стократ: 
– Гордо, міцно тримай знамена! 
 

Не хитайся в угарі хмільнім, 
Пам’ятай, що було при Союзі, 
Генетично пробуджуй в мені 
І любов, і повагу до друзів. 
 

Будь міцною, не пнись в чужину, 
Де об’їдки дадуть чи обноски, 
Мову знай від батьків, знай, хто був 
Предок славний, почуй відголоски 
 

Битви, де полягли козаки, 
Буйні голови склали за неню. 
Незалежносте, шлях нелегкий 
Простеляєш сьогодні для мене!  
 

Я здолаю дороги оті, 
Щоб оспівана квітла калина, 
Щоб лишилась навіки в житті 
Матір рідна – свята Україна! 

* * * 
Молюся за стеблину і стежину, 
За нерозквітлий пуп’янок в саду. 
Молюся я за тебе, Україно, 
Щоб підвелася велично з руїни, 
В минулім щоб лишила ґніт-біду. 
Молюся за світлиці і хатини, 
За кущ калини в батьківськім саду. 
Молюся я за тебе, Україно, 
Щоб ти була щасливою віднині. 
З тобою шлях несхитно я пройду. 

* * * 
Я проростаю з твого серця, Україно,  
Церковним дзвоном, співом солов’я,  
Кремезним дубом і кущем калини,  
Бо ти – любов, бо ти – земля моя.  
На райдугах твоїх – моя колиска,  
А край дороги – юності двори,  
І в пам’яті зринають обеліски  
Тієї, незабутньої пори.  

Ти у моїй душі, Вітчизно моя мила,  
Молитвою та піснею бриниш.  
Мене ти жити, матінко, навчила.  
До ніг стелила росяний спориш.  
Любові підняла ясні вітрила,  
З надією глядиш завжди услід.  
Ти на життя мене благословила  
І дарувала силу на політ.  
 

Себе в дарунок принесла мені без міри.  
Така велична, щедра і свята.  
Я в тебе вірую, тобі я вірю,  
Бо з тебе моя доля пророста.  
Хліб-сіль на вишиванім рушникові  
Даруєш добрим людям ти щодня.  
Єднає нас твоє безсмертне слово,  
Народ твій – найвеличніша рідня.  

КРАСУЙСЯ, НЕНЕ УКРАЇНО! 

Красуйся, нене Україно,  
Між буйночубих яворів  
Під небом, що блакитно-синє,  
Де лине жайворонка спів.  
 

Цвіти волошками у житі  
І в ромашковому теплі.  
Хай ранки, росами умиті,  
Ідуть босоніж по землі.  
 

Хай день, увінчаний любов’ю,  
Дарує щастя на віки,  
Нехай оспівані тобою  
На долю тчуться рушники.  
 

Хай колисає мати сина  
І пісню лагідну співа.  
Красуйся, нене Україно,  
Як хліб в багатії жнива.  
 

А підростуть сини і дочки –  
Тобі на втіху, це ти знай!  
Квітуй у вишитій сорочці  
В зимовий холод і в розмай.  
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ВИШИВАЛА УКРАЇНА 

Вишивала Україна на полотні долю: 
Степ широкий, кущ калини і щедреє поле. 
Вишивала-малювала ріки та діброви, 
І веселку не забула, що яснить з любові. 
Вишивала і палаци, й біленькі хатини, 
Де родини всіх запросять радо на гостину, 
Де в колисці немовлята будуть підростати, 
Де научать працювати їх мама і тато, 
Хліб ростить, пекти найкращий коровай у світі, – 
Вишивала Україна щасливії миті! 
Якби знала, що за тином нелюд причаївся, 
Що не раз людською кров’ю він уже напився, – 
Якби знала, вишивала б шаблі, луки – зброю, 
А синів би готувала змалечку в герої. 
Вишивала б обереги із шовку нитками, 
Щоби горе не пройшлося між тими синами, 
Щоби хати не горіли, земля не палала – 
Молитвами та церквами простір рятувала б. 
Одній тяжко вишивати, важко боронитись, 
Чи за неї світ широкий прийде заступитись? 
Чи зглянеться Бог із неба на свою дитину, 
Що наречена для Нього йменням Україна? 
Вишиванку на клаптики не дасть розірвати, 
Та й приведе поселитись мир у кожній хаті, 
І розквітне на полотні бентежно калина, 
Не сльозами, а піснями  мовить Україна! 
Щоби те скоріш збулося – годі зволікати: 
Маєм долю України разом вишивати. 

 

Ганна  КОРОЛЬ  
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кої премії. Член Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників, Асоціації ест-
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голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Професор Миколаївсь-
кого обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2018–2019). Лауреат понад 10 міжнародних і 
всеукраїнських премій. «Городянин року» у номінації «Культура» (1999). Нагороджений Почесною грамотою 
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Почесними відзнаками – золотою та срібною медалями НСПУ. 

ІМПРЕСІЯ 

Я знову в цей вир задивився: 
Кружляє латаття руде... 
Чомусь мій народ народився 
Не там, і не так, і ніде. 
Дали йому землю і воду, 
Скарби у курганах і вроду 
Модельних жінок-чарівниць 
І золото вічних пшениць... 
А прагне він хресного ходу, 
І прагне він падати ниць. 
Це він пред чужими богами 
Поклони століттями б’є, 
Щоб винесли з хати ногами 
Вперед на подвір’я своє. 
І хліб на крові колоситься... 
А з сивих століть – ураган. 

Летить золота колісниця, 
І золото впало в лиман. 
І все потонуло в туманах, 
У скіфських і хетських курганах, 
А їх розорали тепер 
І вигнали в поле химер. 
І знову, неначе розп’яття, 
Рокована кара гряде. 
Кружляє у вирі латаття, 
Кружляє, од крові руде... 

ЕЛЕГІЯ ОГНЕННИХ ЛІТ 

Коли в столиці постріли і дим, 
Стоять і гинуть люди на Майдані, 
А за донецьким степом золотим 
Горить усе в кривавому тумані, – 
Душа моя заплакана за тим, 
Що маревом – у морі, на лимані. 

ЕЛЕГІЯ ОГНЕННИХ ЛІТ 
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Ми теж могли б копать окопи вглиб 
І біженцями тут просити хліб, 
А не губити порцеляну тайську 
В Дебальцевому, ніже в Іловайську, 
На бойовищі полягти могли б. 
Усе тоді палало б у вогні, 
Де вам судилось жити і мені. 
Лиман і море. Пляжі полум’яні. 
Та білокрилі яхти на лимані... 
Ти спогадай – за сонцем золотим – 
І наших літ оплаканих інтим, 
І плач сиріт, і тугу цю вдовину, 
Що принесла на рідну Україну 
Орда кривава – на Донбас і в Крим. 
 

Усе минає, наче й не було... 
Із моря повертаємось, і наче 
Ми дивимось у сльози, мов у скло, 
Як чорна жінка над мерцями плаче. 
Чи спорожніють чорноморські пляжі? 
Чи вип’ємо ольвійського вина? 
Два роки Україна в камуфляжі. 
Два роки й третій рік іде війна. 
І доки на останнім рубежі 
Заграють нам литаври перемоги, 
Чи поміж нас не виростуть чужі – 
Боги й богове, перуни й стрибоги? 
 

Усе, що долинало з далини 
Мелодією моря і лиману, 
Колись на грані миру і війни 
Постане, й ти чужу загоїш рану. 
Троянський кінь стояв тут сотні літ, 
А ми ждемо, немов новин із фронту, 
Елегії священний заповіт 
І мирний світ, і мирну хвилю Понту… 

ШКОЛА 

Десятиліття не пройшло, 
А як змінилося село, 
Хоча незмінні видноколи. 
Сльозу втираю крадькома: 
Двоповерхової нема 
Із голосами діток – школи. 
 

Далекий спогад однайду... 

Я вів коня у поводу, 
Або і сам стояв за плугом... 
І ждали діти, вчителі 
Мене, поета, у селі, 
І кожен був поету другом. 
А нині бідні вчителі 
На службі в іншому селі, 
А з ними – їх незмінні учні... 
 

І на просторі сяє храм, 
А в тому храмі – стільки драм, 
Що їх пом’янемо на учті. 
Маршрутка мчить, і мчить авто. 
Суворий воїн із АТО 
Ячмінним усом доню коле. 
Та чую рідні голоси, 
Що за шоломом знов єси, 
О школо рідна, княже поле! 

ФАТУМ 

У долі кожної людини 
Ця незбагненна таїна: 
Чому свобода й рабські спини? 
Чому в нас мир, але війна? 
 

Глухонімі мої й незрячі, 
Грядуть апостоли у світ. 
А в полі ворон чорний кряче, 
Труна й китайка край воріт. 
 

О, віднайдіть отецьку віру 
На цій землі, де йде війна, 
Де навіть Марс благає миру, 
Цей бог кривавого вина! 

 

* * *  
Поперхнувся самосадом 
Сивий чоловік. 
Україна незалежна. 
ХХІ вік. 
Території третина 
Відійшла убік. 
Незалежна Україна –  
25 рік. 

Дмитро  КРЕМІНЬ  
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Вороги ідуть не в гості, 
Звуть у СРСР. 
Кримінальні дев’яності 
З нами дотепер. 
Ніби ракова пухлина 
Поїдає всіх. 
Друть із батька,  
Друть із сина 
Гомеричний сміх. 
Але ради цього неба, 
Рабського меню 
Все одно прикрити треба 
Лінію вогню. 

ALLEGRO 

Все життя прогинатися мусили 
Під чужинцями в ріднім краю. 
Все життя дослухаюся музики, 
Щоб нарешті почути свою. 
Із червоного й чорного шовку 
Перед смертю сорочку беру, 
Не заради тебешного шоу, 
Ради сліз, що пливуть по Дніпру. 
Від минулого шрам не зітерся. 
Камуфляж, а потерте хебе... 
Україна, 
Сестра милосердя, 
Всіх жаліла, але не себе. 
Що за час на твоїм циферблаті? 
Що за проклятий аспидом тать? 
І чиї перед Києвом раті, 
А чи коні Батия стоять? 

ПРОПАЛА ГРАМОТА 

Що треба козакові Василю, 
Лиш передати грамоту цариці... 
Кіно люблю. І Гоголя люблю. 
В чортів гетьманську грамоту ловлю. 
Та де тепер пророки і провидці? 
Обсіли ріки знані корчмарі, 
Нові гетьмани, а здавалось – кормчі. 
І відьма на старому димарі – 
Секрети січові їй видно в корчмі. 

І Басаврюк, що од старшини старш, 
І яра кров полковника Данила... 
А грамота пропала. Тільки марш, 
І йде війна там, де Савур-могила... 

 

* * * 
На п’єдестали скинутих богів 
Не ставте знову ідолів, допоки 
На просторі лугів і берегів –  
Нові траншеї та нові окопи. 
 

Ув ідолів – лише фантомний блиск, 
А сяйво непогасної лампади –  
Не вкрадений могильний обеліск. 
...Четвертий рік війни і канонади... 

НА БРАННОМУ ПОЛІ 

Київ – Миколаїв. Інтер-сіті. 
Догоряє зірка на орбіті – 
На орбіті цих воєнних літ, 
Де високі пшениці лягали, 
Ніби під мечами римлян – галли, 
Коли збуривсь цей кривавий світ. 
І тоді з кривавого туману 
Випливли ескадри вічних бід, –  
Із Майдану, чорного Майдану, 
До небесних знявся дим орбіт. 
Інтервенти узяли в облогу 
Ті форпости нашої землі, 
Де колись літали у дорогу 
Аж за море сірі журавлі. 

 

Журавлиний ключ ночами стежу. 
Відмикає Бог небесну вежу 
І складає душі в небесі. 
Новий Буг. Казанка і Долинська. 
О, безмежна ноче українська! 
Ми ще повернулися не всі. 
Перейшло! 
Часи несамовиті 
Ще й тепер криваві, та не ті, 
І домів летять на Інтер-сіті 
Воїни, найкращі у житті. 
Їх оркестри стрінуть на пероні, 
Сльози наречених і дружин. 
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От і я в останньому вагоні, 
Але я у потязі один. 
Аплодую тим, хто повернувся 
Зі щитом. А може, на щиті. 
Хто в біді не впав і не зігнувся, 
Нас таких – немало у житті. 
Київ – Миколаїв. Інтер-сіті. 
На пероні – ти, найкраща в світі, 
Наче зірка Оріон, одна. 
 

Та оркестри грають марш тривоги. 
І життя – ціною перемоги. 
І по ходу поїзда – війна! 

ПОЛЮВАННЯ НА ЯНГОЛА 

Воїну АТО 
Монументом із написом «200» 
Він стоятиме зірко, мов страж. 
Де південний розпечений пляж, 
Я зустрів його в рідному місті, 
А подумав, що все це – міраж. 
І платани шумлять огнелисті, 
Приховавши його камуфляж. 
І кевларова каска, і берці, 
Концентрична фігурка на серці... 
Хто ти? Янгол із зони АТО? 
А тебе не стрічає ніхто. 
І здається, лише з камуфляжу 
Двоє в янгола крил на спині, 
А ще вчора він був на війні, 
Рать громив із окопчика вражу. 
Так невже ти привидівсь мені? 
У степу, де Савур де могила, 
Чорним янголом крякає крук. 
І немає у янгола рук, 
І за спиною складені крила. 
Чи прилинув із рейсу «ем-ейч» – 
Де ж у янгола щит його й меч? 
Виростають у мертвій долині 
Металеві капуста і дині. 
А під осінь домів прилетиш – 
Обізветься тривога, як ніж. 
І заплачу, як зустріч остання, 
Мить прощання, немов полювання, 

Несподівана мить по війні, 
Бідний янгол на білім коні. 
Охрестися хореєм і ямбом, 
Хай осанною б’ють цвіркуни. 
Повертається він із війни, 
Хай без рук, але з крилами янгол. 
Навантажили з написом «200» 
У пречорному трумні вагон. 
Погорілі дерева без листя, 
Впала тінь на засохлий газон. 
А мелодія лине сумна... 
І тоді, як затихне війна, 
Пом’янемо цю тінь незабуту 
У розривах не бою – салюту... 
Жінка-янгол у чорнім – одна! 

ТИХЕ ПОЛЮВАННЯ 
R e m a k e  

  

Полювання на білих грибів... 
Плачуть янголи понад дахами. 
І богиня, яку ти любив,  
Нині пахне чужими духами. 
Нині пахне чужими губами 
Так, що клен од журби одубів.  
  

Що ж робити мені із грибами 
Під хрестами отецьких гробів? 
І що з нами сподіється далі? 
Чи зрідніє колись чужина? 
Ув осінній грибовній печалі 
Лиш моя материзна одна. 
Але все це – художні деталі, 
Водить нас по лісах сатана! 
Де ж небесне моє полювання, 
Безгромів’я святого Іллі? 
Але тихе іде полювання, 
Полювання іде на землі. 
Полювання на білого гриба... 
Але й свиту його заберем! 
Невелика, ви знаєте, хиба 
Бути в лісі великим царем. 
Від коліс і фартової гуми 
Пахне в лісі, аж кривиться ліс. 
Але й пахнуть гріховні парфуми, 
Аж кричать, мов гриби з-під коліс. 

Дмитро  КРЕМІНЬ  
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Третій місяць у лісі дубасю, 
Переходжу з галопу в кар’єр. 
А несе мені вітер з Донбасу 
Дух загублених душ і кар’єр. 
А десь мовка про сірого вовка, 
Лісникова сторожка проста. 
Лісова ця стежина пожовкла 
Та твої, ще невинні, вуста... 

 

Не роби собі різьби і всякої подоби з того, 
що на небі вгорі, і що на землі долі,  
і що в воді під землею. Не вклоняйся їм  
і не служи їм, бо Я Господь…  

Друга заповідь…  
  

Перші особи живуть на портреті  
В різних народів, народностей, рас…  
Тільки у нас уже першими треті,  
Гамлета вбито – гряде Фортінбрас.  
Із Гільденстерном іде й Розенкранцем.  
Тихо у Києві плаче Тарас…  
Кожним месією, кожним засранцем  
Переболіти іще нам не раз.  
У секонд-хенді старі Перебенді.  
Віскі і бренді – не кримське вино.  
Гра в підкидного. І ви в секонд-хенді.  
Третього шляху і нам не дано.  
Ціложиттєво гуде казино!  
Довго-предовго ввижалася воля.  
Довго над горами сходив туман.  
Воля прийшла із Співочого поля.  
Може, Богдан? Сколихнувся Майдан.  
Он олігарх продає іномарку,  
Просить собі вороного коня…  
Та несвобода усілась на карку,  
А з несвободою поруч – брехня.  
Знову в столиці вирує Майдан.  
Знову у горах вирує туман.  
Знову у кобзи б’ють Перебенді,  
Акордеонять сто юнаків  
Замість парадного кроку полків.  
Знову завіса? Поставимо крапку?  
Гамлет воскресне? Умре Фортінбрас?  
Що нам сто гривень у смушкову шапку?  
Що нам сто грамів і в шапці Тарас?  

ХРОНІКА (РЕДАКЦІЯ 14)  

Підкладали у багаття хмизу.  
Грілися в наметах до зорі…  
– Тільки ми! – кричали ті, що знизу, –  
Будемо найкращими вгорі!  
  

А коли вже сіли в кабінети,  
То повстанців наче й не було.  
Тільки братовбивчої вендети  
Мчали дні, скривавлені зело.  
  

Стаємо – обличчям до безодні.  
Наша кров проллялась, не вода.  
Плаче мати по Небесній сотні,  
В небесі йде сотня молода.  
  

Тільки знову чую гасло свіже:  
– Браття! Піднесіть нас догори!  
В небеса, де брата брат заріже.  
Ти, маленький місяцю, гори…  

  

* * *  
Правили варяги тут і вікінги,  
І жили, як Цезар повелів…  
А народ збирається на мітинги  
І чужих не хоче вчителів.  
І своїх народ уже не хоче,  
Тих, які вели у вічний бран!  
Але й крові нам не треба, хлопче, –  
Не для того вибухнув Майдан.  
Українці з еллінськими торсами,  
Чи на те свобода нам дана,  
Щоб іти Боженками і Щорсами  
Під козацькі стяги Богуна?  
  

Горла позривали за свободу,  
І тепер нам хто затулить рот?  
…Але той, хто вийшов із народу,  
Більше не повернеться в народ…  

  
м. Миколаїв 

2006, 2016–2019 
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* * * 
Давай побудемо удвох, 
Самому важко у облозі. 
Я – Твій слуга, а Ти – мій Бог, 
Давай побудемо удвох, 
Помовчимо у діалозі. 

  

* * * 
І безнадійне, і пропаще 
Усе, що не від Божих слів. 
Ми, люди, хочемо, як краще, 
А Бог, як правильно, велів. 

 

Бо краще те – короткозоре – 
Ніколи в путнє не зросте,  
А Бог – Він і каміння зоре, 
Засіє – вродить. Через те – 

 

За мир не всякою ціною, 
Буває правильно – війна: 
Якщо змирився з сатаною – 
Ох і зрадіє ж сатана! 

 * * * 
Герої, правда, не вмирають, 
Так є і так завжди було. 
Їм, як перепустка до раю, 
Ворожа куля у чоло. 

 

Це ми без них осиротілі 
І виживати мастаки, 
Не раз при розумі і в тілі, 
А помираємо таки. 

Іван ЛЕЩИК 
Протоієрей, настоятель храму святого  
Пантелеймона Свято-Пантелеймонівської 
парафії міста Миколаєва, учасник бойових 
дій АТО, поет, громадський діяч.  
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* * * 
Прости мене, мій Господи, прости. 
Я змарнував даровані години, 
А так і не спромігся дорости 
До повноти покликання людини. 
 

Пишався, зазнавався, зневажав 
(А хто ж крутим здаватися не хоче?), 
Я скупо сіяв, але щедро жав, 
Давав не дуже, а приймав охоче. 
 

Недостаравсь, недотрудивсь, недолюбив. 
В ілюзії про те, що благо дію,  
Десь посоромив, десь і зовсім вбив 
Любов чужу, і віру, і надію. 
 

А вже коли судилося повзти, 
Про більше якось і не заїкаюсь, 
Прости мене, мій Господи, прости, 
Молюсь і плачу, падаю і каюсь. 
 

* * * 
Боюсь, розплата вже не за горами, 
Усе негідне опаде, як груші. 
Ми так завзято будували храми, 
Що аж забули будувати душі. 

 

* * * 
Минає вечір. Суєта міська 
Принишкла, ніжним сумом обійнята. 
Спить вулиця Дев’ята Слобідська, 
Дрімає школа (і також дев’ята). 
Усе довкола мирно спочива 
Від шуму авт і гуркоту трамваїв, 
Думки стихають, м’якшають слова. 
Спить місто наше, місто Миколаїв. 
Погасло світло і – анітелень, 
Поснули всі проблеми і турботи, 
А завтра, завтра знову буде день, 
Він делікатно запитає: хто ти? 

* * * 
Я згоден з Платоном, що все – від ідей, 
Хороші вони чи погані. 
Ми вбили мільйони радянських людей, 
Затіявши бойню в Афгані. 
 

Убиті не впали – пішли у світи, 
Щоб сіяти біль і розруху. 
Між тими, убитими, мабуть, і ти, 
Якщо ти імперського духу. 
 

Тебе потішає якась маячня, 
Ти гордо підходиш до каси. 
А правда – розстріляна вами Чечня 
І споєні вами хакаси. 
 

Шикуєте ви від чужого ярма, 
А все, що притомне, – під сапи. 
Казанські татари колись недарма 
Вас влучно назвали – кассапи. 
 

Якщо ідіоту хоч раз повезло – 
У світі побільшає гною. 
І ось за Кавказ не покаране зло 
Прийшло в Україну війною. 
 

І проситься, проситься, рветься з грудей: 
Допоки? – просте запитання. 
Та бачу, у вас ще багато ідей, 
І наша земля – не остання! 
  

* * * 
Не треба так, високих слів не треба. 
Рідня – вона ж бо не від слів рідня. 
Хто раз хоча б торкнувся серцем Неба, 
Інакше вже не житиме і дня. 
 

Тому ніколи голосом із вати, 
Медалями чи гонором клейма 
Не приховати, не замаскувати, 
Що є в тобі і те, чого нема. 
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* * * 
Ясний сонячний день, 
 І хмаринок весела отара, 
Чи, бува, навпаки –  
  потьмяніє усе на біду.  
Є наш дім, є така 
 нерозлучна з тобою гітара,  
Наш запущений сад, 
  наша гойдалка в тому саду. 
На літа не зважай, 
 не журися, що сивіють коси, 
Скільки всього було, 
  тож нехай не лякає і те, 
Тільки вір, тільки знай: 
 зацвітуть навесні абрикоси 
І калина також, 
  ти побачиш, іще зацвіте. 
Знати хочу тебе 
 життєрадісну і моложаву. 
Та коли ненароком  
  підступить до серця жура, 
Сядь на гойдалку і 
 Заспівай-но мені Окуджаву, 
Бо, мабуть, пригадати, 
  навіщо живемо, пора. 
Ясний сонячний день, 
 І хмаринок весела отара, 
Чи, бува, навпаки –  
  потьмяніє усе на біду.  
Є наш дім, є така 
 нерозлучна з тобою гітара, 
Наш запущений сад, 
  наша гойдалка в тому саду. 

 

  * * * 
Казав Господь: нікого Я не змушу, 
Нехай на власний розсуд, але вже 
Хто черево, хто задницю, хто душу – 
Хай кожен найдорожче береже.  

 

* * * 
Ну як змирити нас і вас,  
Коли усе – не випадковість: 
У нас – безКрим і безДонбас, 
У вас – безправда і безсовість.  

 

* * * 
Нехай небажані події, 
Нехай обман, нехай підвох – 
Не може бути безнадії, 
Якщо тобою править Бог. 

 

Нехай довкола хижі звірі, 
А з ними став і сам за двох –  
І це подужаєш у вірі, 
Бо з Богом кожен трохи бог.  

 

* * * 
В душі тривога і на серці щем, 
Фасад блищить, але життя собаче. 
Я так люблю гуляти під дощем: 
Принаймні, сліз моїх ніхто не баче. 

  
 
 
 

Іван  ЛЕЩИК  
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ДОРОГА ДОДОМУ 

Я їду додому живий 
з війни, із Донбасу, зі Сходу. 
Хоча вже і не молодий, 
ходив захищати свободу. 
Я їду додому живий, 
де діти, батьки і дружина. 
Дім змалечку рідний там мій, 
моя там мала батьківщина. 
Я їду додому живий, 
хоч ниють загоєні рани, 
і вірю, що мир дорогий 
здобудемо пізно чи рано. 
Я їду додому живий, 
привітно всміхаються люди. 
В півсотні я ще молодий – 
і радість наповнює груди! 

СИНИ ВІТЧИЗНИ 

Вони розтанули за мир 
і розчинилися за волю, 
ступивши у бездонний вир 
на соняхів донецькім полі… 
Очей їх більше навесні 
не ніжитиме цвіт черешні, 
і не почути їм пісні 
ні про минуле, ні прийдешнє… 
За Україну і народ 
вони життя свої поклали. 
Нас захищали від заброд, 
щоб ми прийдешнє з вами мали! 

Олександр МАЧУЛА  
Письменник, громадський діяч, наставник, 
волонтер, меценат, автор і керівник громад-
ських проєктів, дипломант Міжнародного 
літературного конкурсу «Коронація слова», 
голова громадської організації «Українське 
товариство «Просвіта» Миколаївщини 
ім. Миколи Аркаса». 
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ОСТАННI ЗУСИЛЛЯ 

Ходімо, мій брате, до раю, 
бо в пеклі з тобою були. 
Обоє з гостинного краю 
покинемо царство імли. 
Залишимо, друже, це пекло, 
що влада назвала АТО. 
Пішли вже, допоки не смеркло, 
немає попутних авто... 
Немає? Радій! Слава Богу, 
сьогодні ми тільки удвох. 
Для нас простелилась дорога 
на небо, там спокій і Бог. 
Не будуть нещадно снаряди 
нам тишу й тіла шматувать. 
Там інший, там вищий порядок 
і Божа завжди благодать. 
Що? Ногу тобі відірвало? 
Не можеш, мій брате, іти? 
Терпи, подолаєм завали 
і будем поволі повзти. 
Вгризатись зубами в каміння, 
в самого лиш кукса з руки… 
Козацьке у нас бо коріння, 
діди ж козаки і батьки. 
Зате уяви, як на небі 
блаженно ми будемо жить! 
Ти там? Зачекай, я до тебе! 
Ще крок, ще зусилля, ще мить… 

ДОЛІ НАПЕРЕКІР 

Не вір, не бійся, не проси, 
іще живі Харибда й Сцілла. 
Впродовж віків, у всі часи 
змінити долю нам несила… 
Говорять, пишуть і кричать 
про це і мудреці, і книги, 
а жирна талану печать 
лишає нас життя інтриги… 
Не вір, не бійся, не проси, 
хай ти один у цілім полі, 
будь воїном у всі часи, 
господарем хиткої долі! 

ЧЕРВОНІ ЯБЛУКА 

Упали яблука червоні 
на теплу землю у саду. 
Не встигли підхопить долоні 
красу ту стигло-молоду. 
Налиті сонцем і любов’ю 
ясніють мило у траві, 
а поряд, весь залитий кров’ю, 
юнак лежить… Не буревій 
безжально кинув їх додолу, 
а вибух міни у дворі. 
Бійця лиха спіткала доля, 
як тільки ранок зазорів. 
Упали яблука червоні… 
Життя – запекла боротьба… 
Стискають автомат долоні, 
а серце матері – журба. 

ХЛОПЕЦЬ З ОЧИМА  
КОЛЬОРУ НЕБА 

Хлопець з очима кольору неба 
в полі донбаськім лежить. 
Руки розкинув, мов тягне до себе 
чисту небесну блакить. 
Вітер ворушить коротке волосся, 
рвуться снаряди кругом. 
Сумно схилилось налите колосся 
над молодим юнаком. 
Очі відкриті і погляд дитячий, 
мов зупинився на мить, 
ліг відпочити у полі неначе 
й сном непробудним вже спить… 
Впав під сталевим дощем серед поля, 
друзів закривши грудьми. 
Вмерти в бою йому випала доля 
з іншими разом дітьми. 
Хлопець з очима кольору неба 
дивиться у височінь. 
Скільки таких положити ще треба?! 
Скільки полине їх в синь?.. 

 

Олександр  МАЧУЛА  
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Нерви – побита іржею, подряпана криця. 
Скроні і чуба ледь-ледь притрусила пороша. 
Просто... зненацька, коли тобі стукає тридцять, 
хочеться в тиші згадати щось тепле й хороше: 
 

усмішки друзів, мандрівок рябі кінострічки, 
юність, дитинство «пузате», на спогади спершись... 
Визнавши раптом з однолітком, з першим зустрічним: 
ви – покоління, що всюди відзначилось першим. 

 

Сашко ОБРІЙ 
Поет, член Національної спілки письменни-
ків України. Лауреат Всеукраїнської літера-
турної премії імені Василя Симоненка за 
першу віршовану збірку «Абетка юнос-
ті» (2015); переможець обласного поетично-
го конкурсу Миколаївщини «Золота ар-
фа» (2007, 2015); володар гран-прі фестива-
лю поезії «Підкова Пегаса» (Вінниця, 2017). 
Абсолютний чемпіон поетичного марафону 
Всеукраїнського літературно-мистецького 
свята «Просто на Покрову» (Коростень, 
2017). 
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* * * 
Нема пророка в рідній чужині. 
Немає серцю втіхи у вигнанні. 
Виблискують колючі й крижані 
життя непричепуреного грані. 
 

Чужинці, патріоти, крадії: 
усе перемішалося й сплелося. 
Я вперто все ж вимріюю Її, 
голублю, мов коханої волосся. 
 

Під грім революційних канонад 
не раз новий тиран та устрій падав. 
Та, попри все, лишається вона 
у крихітній криївці перикарда. 
 

Собі і їй так затишку б хотів! 
Та в ній мечем вибрязкує Аттіла. 
Я завжди проклинав її катів. 
Вона ж завжди хронічно їх... хотіла. 

 

Я так хотів би їй надати крил 
і в неї на крилі до хмар злетіти! 
Подалі від крові, страждань і кривд 
вплітати їй у коси свіжі квіти. 
 

Та зносить нас епохи течія: 
краян і побратимів, односельців... 
Її, мов іскру, виплекаю я 
в чиємусь неокраденому серці. 

 

* * * 
Просвердлюй мене віч у вічі. 
Нутро пропікай, мов свіча. 
Нема ні часинки на відчай. 
На кожну сльозину – свій час. 
 

Мов тіло пропащої жінки, 
що швендяє з тяжу у тяж, 
квапливо збираю ужинки. 
На відчай – ні сну, ні життя. 

Першим народжене вже в незалежній державі.  
Першим пройшло ЗНО. Першим вивчило мову. 
Першим – під кулі... в мороз... на Майдані... дрижало. 
Першим уздріло країну, народжену знову. 
 
Першим по тому відчуло війну і досаду, 
в розквіт чуми стріло кризу середнього віку. 
Просто коли зустрічаєш четвертий десяток, – 
вперше віч-на-віч дорослим стаєш чоловіком. 
 
Просто коли ще не в хаті стоїш – на порозі  
власного, третього вже, як-не-як, ювілею, 
криз, пандемій, воєн – свіжих, стоїш, мов на розі, 
можна вважати «тридцятку» значним привілеєм.  
 
Часом здається: ще купа попереду звершень, 
маса чудес і дівочих сердець заіскриться... 
Маєш: 
 «Один. Дев’ять. Дев’ять. Один»,  
свіже «вперше»: 
вам цьогоріч з Україною сповниться тридцять... 

Сашко  ОБРІЙ  
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Із вересня в дні березневі  
за блиском химерних перлин 
пірнаю, закидую невід. 
Прилинь, перламутре, прилинь... 
 

Поквапився березень: сніжнем 
ошкірився серед весни. 
Відкраю часинку на ніжне. 
Часинки... Та як же без них? 
 

Немає ні йоти на відчай. 
Так в жорнах і вік промайне. 
В безладді столичного віче 
відлий з парафіну мене... 

 

* * * 
Знов кличеш з пункту «А» до пункту «Б». 
Гойдає невагомість залізниці. 
Роки спливають в пошуках тебе. 
Несе вагон. Куди? – Яка різниця... 
 

Степи, ліси, річки, мурахи сіл 
мигтять, зі свистом драпають в минуле. 
Ти знову нас розсіюєш, мов сіль, 
ховаючись під прошарком намулу 
 

з емоцій, зайвих слів, образ, людей, 
конфліктів, помилок і революцій. 
Повз мене невмолимо геть іде  
твій плин, твій дух – у куряві й пилюці. 
 

В нестерпно сивій далечі батьків. 
В долонях тата, в маминих зіницях. 
То мчить, то обступа з усіх боків. 
Куди? Навіщо? Хто? – Яка різниця?.. 
 

В курганах, в крику зболених рядків, 
у хвилі війн, анексій і арештів – 
твій спалах... Як би він не мерехтів – 
я прагну віднайти тебе нарешті. 
 

Мовчиш... Куди я? Хто? Яка мета? 
В обіймах друга, ворога і вальсу 
кружляю. Тисне, гусне самота. 
Нема кінця і краю в ній зухвальству. 
 

Ти губишся у гострій тишині. 
А суть скупої дійсності – товарна. 

Мета – немов піщинка у пшоні. 
А замість дому – голе риштування. 
 

Життя, я так знайти б тебе хотів. 
Десь жеврієш в закоханих зіницях. 
Мов зграя вщент засапаних хортів, 
тебе наздоганяє залізниця… 

КОЛЕСО 

Хай буде нас хоч п’ять зі ста. 
Нехай з мільйона – кілька тисяч. 
Хоч негідь пре на п’єдестал – 
котися, колесо, котися! 
 

Завжди триматимусь своїх: 
земель, традицій, побратимів. 
Свій хрест ніхто з них не волік, 
а гордо ніс крізь пил рутини. 
 

Крізь кпини, погляди косі, 
сопіння, чавкання, крехтіння. 
Де кожен перший – гречкосій. 
Де легше дихати – кретинам. 
 

Котися, колесо руде, 
відлічуй обертами днини! 
Своїх триматимусь людей, 
Щоб битись в такт – укупі з ними. 
 

В одвічну правду і мету, 
лиш нам близьку і нам щемливу. 
Лиш битись, битись, бо... зметуть! 
Бо млявих жорна труть на мливо. 
 

Якщо й залишусь в бур’янах 
один-однісінький, мов колос, – 
пройду ще безліч бур, юнак. 
Застрягну – гострий, злий осколок. 
 

У м’ясі гнитиму врагам. 
Свої ж – десь поряд. Поряд з ними 
в думках живу. Мов ураган, 
нас мовні звуки поріднили. 
 

Вже й геть не жменька нас – зі ста. 
З мільйона нас – вже -надцять тисяч! 
Мов зброю, мову я дістав. 
Котися, колесо, котися! 
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ПІВДЕННИЙ БУГ 

Давно тобою занедужав. 
Та як тобою не божись – 
життя летить повз тебе, Буже,  
а ти – так сам собі й біжиш. 
 

Ніщо вже нам не допоможе, 
лиш білий, пінний шум брояк.* 
Життя летить. Ти ж плинеш, Боже,** 
бо в тебе плинність є своя. 
 

У тебе був і є свій танець. 
У тебе вічність на чолі. 
Спадає повагом Гіпаніс. 
Ми – поруч – темні, наче ліс. 
 

Татари, греки, скіфи, готи... 
А ти, нескорений Ак-су, 
повз наші болі і турботи 
несеш вікам свою красу. 
 

Ген закопилив гордий Пугач  
на острів Ґардовий губу. 
А ти вируєш, наче туга, 
єдиним звуком в серці: «Буг». 
 

А ти – потуга, в скелі вбрана, 
Ти – ще не дібрані слова. 
В граніт віки скувала Брама. 
Мовчить оглушливо Сова.*** 
 

І хто підкаже: хто ми, де ми? 
Куди плисти? У котру з бухт? 
Лиш ти, далекий і Південний,  
шумиш і надиш, кревний Буг. 

 
 
 

* * * 
Коли довкола все пусте, 
коли зусібіч душить пластик,  
покину все, піду у степ, – 
піщинку степу в серце вкласти. 
 

За обрій сонце провести 
(безсила тут бетонна пастка!), 
й немов в останню із гостин,  
до брил гранітних знов припасти. 
 

Бо вкотре з краєм степовим 
не встиг як слід побуть, набутись. 
Так виростаєм з пуповин, 
лишаєм дім в пориві бунту. 
 

Останній вечір. Ковила. 
Бузок небес над бузьким степом. 
Хмаринка стежку повела 
туди, де біль мій розпростерто. 
 

Куди, тамуючи цей біль, 
не раз ще буду повертатись. 
Будяк, чебрець і деревій. 
Та рідний Буг, мов рідний тато. 

СВІТИ 

Звикаючи стрічати з немовляти 
навколішках навколишні світи, 
не кожен встане – й годі намовляти, 
мовляв, не повзай долі, а світи. 
 

Містам все мало часу й мало чаю. 
Ген-ген десь тяжко дихають міста. 
Між буйством материнки й молочаю 
зведись на ноги, випроставши стан. 
 

Газети друкуватимуть повтори 
про той, що звик повторюватись, світ. 
А в травах дуркуватимуть потвори 
в смерканні, під розложисте «віть-віть». 
 

Ти безвісти вважатимешся зниклим 
в степах, де рвучко повзатимеш ниць, 
де росомах ввижатимуться ікла, 
лоскітниць коси й тіні полудниць. 

 

* «Броя́ка», у множині «брояки» – місцева назва, характерна лише для Побужжя та Дністра, означає елемент річкового перекату або ж сам пе-рекат. * Бог, Гіпаніс, Ак-су – попередні назви Пів-денного Бугу (слов’янська, грецька, турецька).  *** Пугач, Брама, Сова – скелі в урочищі Ґард, поблизу острова Ґардовий. 

Сашко  ОБРІЙ  
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Та бронза світанкова трави збризне. 
Каракуль із отар напне земля. 
По видолинках зрине запах бринзи, 
а в пам’яті – каракулі малят. 
 

Й твої – між них, з-під пальців дошколяти. 
Іще святі, незвідані світи. 
І зайчик сонця, звиклий дошкуляти 
таким, як ти. Світи, зайча, світи... 

БАНДЕРОЛЬ 

Прийшла... раптово (доки йшла – подерли, 
пожужмили – та не пробита бронь!) 
від Батька і натхненника Бандери 
важкенька, чималенька бандероль.  
 

Крізь шал десятиріч, крізь перепони, 
крізь терни кдб і фсб, 
крізь хрип Карпат і крики териконів 
прийшла, аби уздрів у ній себе. 
 

Прийшла. З очей зняла густий серпанок. 
Прийшла. Мов код від скриньки,  

мов пароль. 
Чи до снаги мені твоя, Степане, 
невдячна, але вкрай значуща роль? 
 

Коли розподіляє банда ролі 
(в серцях не дух Бандери – дерибан!), 
саменький час – розкрити бандеролі. 
В цей ратний, славний час –  

не до ридань! 
 

І хоч гучніші кпини бандерлогів 
й дедалі рідший, слабший клич бандур, 
повідає із губ – губам, де логін 
затятий, невгамовний трубадур! 
 

І в мить, коли бракує лиш іскринки, 
попре чимдуж назовні все, що в них. 
Посунуть з бандеролі, мов зі скриньки, 
пісні, набої, коні і човни. 
 

«Прикурюй» ґніт від ґнота, гренадере! 
Що гірше, ніж звести намарне роль? 
З автографом «бійцеві від Бандери!»  
намацую під серцем бандероль. 

* * * 
Вчусь любити країну свою навпрошки, 
за натще серце – в мами смачні пиріжки. 
І за цвіт бузини, й за побузьких дівчат. 
Натщедушу, як в школі цього не навчать. 
 

Вчусь навпочіпки, вчуся навколішки я 
у птахів і дітей, в одеситів, киян, 
в галичан, кримчаків, вінничан, волиняк. 
Наодинці, наосліп, навзнак, навмання. 
 

Навперейми, навстоячки, навперебій. 
Вчусь навприсядки, вчусь на собі й на тобі. 
Навкулачки, навтьоки, наввипередки. 
Пред собою і Богом, а більш – ні пред ким. 
 

Навскоси вчуся, на зирці, нашвидкуруч, 
споглядаючи край свій з каньйонів та круч. 
Навздогін, навздогад і навпомацки, в такт. 
Вчуся навстіж і навхрест, навшпиньки,  

навспак. 
 

Вчуся навдивовижу швиденько, мов крук. 
Вчу любити свій край тих,  

що ходять навкруг. 
Не навиворіт, хитро, підступно, мов лис, 
а навшпиньках, зі словом у серці:  

«Молись». 
 

Вчусь... Любов до країни росте і росте, 
з перикарда й гортані тече навпростець. 
З почуттям цим і сам виростаю, бо з ним 
квітну й пахну, ряснію, мов кущ бузини… 
 

ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ 

Життя, донедавна – тужливе, печальне, 
хмелить, мов од пляшки міцної  

«мадейри». 
Бо я відтепера живу на Почайній, 
на славнім проспекті Степана Бандери! 
 

Як часто на божій землі забуваєм 
в юрбі метушливій, хто є ми, ба – де ми. 
Тож, нашепотівшись із озером, з гаєм, 
вертаю домів – до Степана Бандери. 
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Глухий та байдужий, кишить обиватель, 
проспектом снує, ще допіру – Московським. 
То що і для чого йому здобувати? – 
питання, бррридке для плебея і ковзке. 
 

Не треба дволикості гасел, овацій. 
Наш край – не рязанський пропитий  

генделик. 
Маленькі Шухевичі і Коновальці 
ростуть на проспекті Степана Бандери. 
 

Щоб звичну ідилію кавово-чайну 
колошкати так, аби «всє обалдєлі». 
Тож будьте, і Києве, й бабко Почайна, 
достойними ймення Степана Бандери. 
 

Я вас заклинаю, мов посох мольфара, 
мов з давніх довколишніх сіл – ворожбити: 
летіть, балалайки, летіть, самовари, 
до біса разом із коритом розбитим! 
 

Пригостимо вас прочуханом повчальним. 
Бо в нас є свої Че Гевари й Мандели! 
Як в пазусі Бога, живу на Почайній, 
на кращому в світі проспекті – Бандери! 

* * * 
І знову з вами сам на сам, 
думки веселі-невеселі. 
Все далі батьківська оселя – 
немов захмарні небеса. 
 

Все далі й далі теплий степ, 
бурхливий Буг, козацтва рештки... 
Де споришами заросте 
додому рідна змійка стежки. 
 

Укотре вжалить, мов оса, 
одвічний розпач, щем синівський, 
який щораз ділити ні з ким... 
Мов біль розлук – лиш для осанн. 
 

Як ті гриби після дощу, 
осанни виростуть зі щему... 
Любов синівську, незнищенну 
розбач, мій краю, в них, розчуй! 
 

Розправ-но плечі, дужий стан. 
Хай гідний люд тебе заселить. 
Що ж, прощавайте, рідні скелі 
й нерідні марева-міста... 

 

* * * 
Як серце ні з того ні з сього тривога огорне, 
неси мене швидше на Південь, плацкартний вагоне, 
де частка мене, що ніколи в мені не старіє... 
Неси мою душу додому, терпка ностальгіє! 
 

Куди з року в рік потрапляю все рідше і рідше. 
Де пам’ять про мене невпинно – старіша й старіша. 
Де в спогадах друзів стаю я легендою, міфом. 
Не гнівайся, краю, за те, що так довго не їхав... 
 

Ти іскрою, вогником пік мої груди, ти жеврів, 
штовхаючи серце на ризики й безліч маневрів. 
Тож я у вагоні несу, наче жертву, як даність, 
тобі у долоні кавалок земного страждання... 
 

Який то вмирає, то знову пульсує, воскреслий,  
на стику маршрутів, що мудро Всевишній окреслив. 
Тепер же згубився в степах, у тісному плацкарті 
мізерною цяткою, грудкою щастя на карті. 

Сашко  ОБРІЙ  
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БЕРЕЖУ 

Раб нікуди звідси сам не піде. 
Топчуть байстрюки тіла легенд. 
Берегтиму український Південь 
ревно, ніби кисень для легень. 
 

Перекрито виходи і входи, 
видихи і вдихи рідних слів. 
Бережу одвічні генофонди, 
мов худобу, загнану у хлів. 
 

Сперло дух, здавило груди степу, 
як живому трупу у труні. 
Але дух – не стерти. Степ все стерпить. 
Бережу (кому як не мені?). 
 

Пам’ять зла у києвів та вінниць. 
Та й не ті тепер вже Чернівці. 
Нищили мій край пекельні війни. 
Та найважче – вижити на цій... 
 

Никати понурим партизаном. 
Мову за халявою нести. 
А довкола мокша і ерзяни. 
Хоч візьми й подайся в монастир.  
 

Ледве чутно той синівський розпач: 
тихо гине мати на руках. 
Тіло мови точить зла короста – 
як би не молив, не нарікав. 
 

Край мій заповітний – не фальшивка! 
Край мій – не хохол, не малорос! 
Не взяла його чума фашистська. 
Діти рідні – гірше всіх загроз. 

Вбити, розгребти, розмежувати. 
Препарують степ чужі й свої! 
Душі на розп’яття меншовартість 
супроводить, ніби конвоїр. 
 

Та в степу, як в затишку криївки, 
не страшна ніяка татарва. 
Бережуть мій Південь – український! – 
стріли серць і мови тятива. 

З КАМЕНЮ І ВОДИ  

Схили святого граніту, 
Річки бурхливий потік, – 
Я не одразу й помітив, 
Як із квартири утік. 
 

Як понесли мене ноги 
У ковилові степи, 
Сяють там бузькі пороги, 
Скелі громаддям копиць. 
 

Зморшки на сонці старечі 
Гріють вже тисячі літ, 
Мов праслов’янські предтечі, 
Марять у сизій імлі. 
 

Земле моя, клапоть раю, 
Богом цілована ти, 
Вкотре я з тебе вбираю 
Сили, щоб далі іти, 
 

Вкотре гуляю цим раєм, 
Прийду не раз ще сюди, 
Велич твоя неокрая 
З каменю і води... 
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РУТА 
(Уривок з роману) 

Р івно за дев’ять років після Помаранчевої революції центральна площа Києва знову перетворилася на революційний табір – адже Радянський 
Союз, а тепер Росія, не хотів відпускати від себе одну з найдавніших  

колоній, що за триста років перетворилася на своєрідне альтер его метрополії.  
Бо й саму свою назву – Россія, Русь – імперія позичила у Києва, свою мову скопію-
вала з церковної мови українців, свою історію переписала з наших книжок, ну а 
головне – торговий шлях до Європи, про який мріяв іще імператор Пьотр, проклала 
через українські степи. 

Коли людина марить, що вона є іншою людиною, її закривають у божевільні. А 
коли ціла країна ототожнює себе з чужою історією – на божевільню перетворюється 
вона сама. 

Втім, божевільні мають одну перевагу перед здоровими – вони не заморюються 
божеволіти. Саме тому один раз отримавши відкоша при розвалі Союзу в дев’яносто 
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першому, а вдруге – на Майдані у дві тисячі четвертому, Москва знову спробувала 
підкорити Україну у традиційний спосіб – підкуповуючи гетьманів і полковників, 
розводячи брехні, сіючи чутки та ховаючись за спинами людей у рясах. І їй це 
майже вдалося. Але тупий президент Янукович крутонув кермо занадто різко – і 
приспані було люди знову прокинулися та вийшли на Майдан. 

Зазвичай Андрій обирав для своїх чергувань на барикадах нічний час. Адже 
вночі там найменше людей. Так робили багато киян, які могли собі дозволити 
вільний графік на роботі. Ніч на Майдані, потім трохи сну, з обіду на роботу, вве-
чері знову на Майдан – від закриття метро до його відкриття та підходу свіжих 
сил. Але сьогоднішній так званий «мирний наступ» не віщував нічого доброго,  
тому Андрій вирішив поїхати раніше, іще по світлому.  

Хто ж це вигадав таке: «мирний наступ»? Хоча, з іншого боку, щось робити  
було треба: вже місяць після Водохреща, коли спалахнули масштабні сутички на 
Грушевського, нічого не відбувалося. Поліція затримувала на вулицях активістів – 
за лижні шоломи на головах, за жовто-блакитні стрічки на рукавах та й просто за 
правом сильного – арештовувала на заправках охочих заправити пальне у каністри, 
звинувачуючи у виготовленні запальної суміші. Такі дії, звісно, не могли істотно 
завадити революції, але дратували. Штаб Майдану через його пасивну позицію 
звинувачували у всіх гріхах – від боягузтва до зради, і тому терміново треба було 
щось вигадувати. З розряду подібних вигадок і був сьогоднішній похід до Верхов-
ної Ради, який назвали «мирним наступом», підкреслюючи, що не планують  
повторювати Вогнехреще.  

Працюючи з творчими людьми, Андрій навчився розуміти кожного: і дизайне-
ра, який затримує роботу, і арт-директора, який за це його гнобить, і бухгалтера, 
який заважає їм обом працювати, і клієнта, який тижнями тягне з відповідями  
на головні питання, а потім вимагає зробити все «на вчора». А що поробиш – робо-
та з людьми включає розуміння їхніх інтересів. Проте це вміння заважало тверезо 
оцінювати ситуацію на Майдані, і розмови з друзями з його боку нагадували меди-
тацію над Дніпровими хвилями в очікуванні, поки мимо пропливуть трупи воро-
гів. Не дивно, що у відповідь його часто теж звинувачували у пасивності, але це не 
зачіпало за живе, адже бізнес, як і війна, працює за принципом: «роби, що маєш, і 
хай буде що буде». Щоденні ходіння на Майдан – це все-таки краще, ніж сидіння в 
інтернеті, тому совість Андрія була спокійною. Та й, щиро кажучи, біля комп’юте-
ра було страшніше – хвилі панічних чуток: «все пропало», «нас зливають», «зрада» 
й таке інше… Але все це миттєво розвіювалося, варто було приїхати на Хрещатик 
і подивитися в очі людям, що стояли, сиділи, ходили у справах чи без, співали 
гімн, слухали ораторів зі сцени, рубали дрова, розносили їжу. Спільна дія наро-
джувала певність, і на Майдані Андрій відпочивав душею від інтернетних жахіть. 

Брати  КАПРАНОВИ  
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От і зараз він їхав туди великою мірою, щоб переконатися: все буде добре, і не 
просто тому, що так хочеться, а тому, що всі ми разом це зробимо. 

Радіо, що працювало в машині, додавало тривожних настроїв: «Міністерство 
оборони заявляє про те, що військовослужбовці Збройних сил можуть взяти участь 
у здійсненні антитерористичних операцій в країні. У відомстві зазначили, що вій-
ськовослужбовці мають право: застосовувати відповідно до законодавства України 
зброю і спеціальні засоби»… 

Отже, влада планує застосувати армію. Це хріново. 
На Глибочицькій машина, що їхала позаду, раптом почала активно блимати 

фарами. Що таке? Може, колесо пробив? Хоча ні, не схоже. А проте ігнорувати  
такі наполегливі знаки не годилося, і Андрій увімкнув правий поворотник. Знай-
шовши вільне місце біля узбіччя, він пригальмував та опустив скло. Машина  
зупинилася позаду, водійські дверцята відкрилися, і з них на дорогу вилізла жінка 
у чорній куртці та шапці, насунутій на очі так, що не можна було оцінити вік влас-
ниці. Забувши закрити двері, вона підтюпцем підбігла до Андрієвого джипа. 

– Драстуйте! Ви на Майдан? – голос жінки злегка тремтів. 
Андрій дещо здивовано відповів: 
– Так. 
Звідки вона взяла? А, зрозуміло, це синьо-жовті чохли на дзеркалах – вони од-

разу виказували активіста. 
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– Ой! – радісно усміхнулася жіночка. – А можете у нас взяти речі? Бо ми самі 
боїмося туди їхати, а ви завезете, добре? 

З цими словами вона махнула рукою до своєї машини, і з пасажирських двер-
цят висадилася друга жіночка невизначеного віку, мабуть, подружка. 

– Авжеж, – кивнув Андрій. 
Він настільки звик до Майдану, що навіть не думав, що існують люди, які  

бояться туди їхати. Але й справді – двом жінкам, мабуть, страшно було, бо й  
міліція, яка періодично перекриває під’їзди до барикад, і тітушки, що шакалили 
навколо у пошуках слабких та самотніх майданівців, щоб віддухопелити та погра-
бувати, і чорний дим від шин – усе це здається небезпечним, особливо в інтернеті. 
Адже одна справа – разом із натовпом у сотню тисяч душ іти на недільне віче, а 
інша – їхати на барикади самим та ще й з вантажем. 

Тим часом водійка повернулася до своєї машини та відкрила багажник. Анд-
рій затягнув ручник і пішов допомагати. Речі, про які говорили жінки, виявилися 
бутилями з питною водою, упаковками з туалетним папером, серветками та іншими 
побутовими дрібницями, які ми просто не помічаємо, коли вони є. «Що то жінки! – 
пронеслося в Андрієвій голові. – Вони інтуїтивно розуміють першочергові потреби, 
я би так не зміг». 

Шість рук швидко перевантажили все до Андрієвої машини. Жінки розсипа-
лися у подяках. Дивні. 

– Це вам дякую, – сказав Андрій. – Без вас ми б нічого не змогли. 
Ця невеличка пригода забрала час, але покращила настрій. Андрій спробував 

оцінити, скільки таких помічників – боязких, але активних – є по всій Україні, і 
відчув приплив натхнення. Бо жодна армія не зможе тримати всіх цих людей під 
контролем. Хіба що окупаційний контингент із Росії, та й  навряд чи в них є стільки 
вільних солдатів. 

Утім, настрій тримався недовго. Телефон забринів на вібросигналі. На екрані 
висвітився краснодарський номер дружини. 

– Слухаю, – якомога спокійніше сказав Андрій. 
– Де дитина? – у голосі дружини чулися прокурорські нотки. 
– І тобі теж доброго здоров’я, – підкреслено миролюбно відповів він. 
– Ти що з себе корчиш? – на тому кінці ефіру не прийняли його інтонації. – Де 

Рута? – я питаю! 
– Зранку поснідала і поїхала, – Андрій перейшов на діловий тон. 
– Куди? – з притиском запитала дружина. 
Андрій зітхнув: 
– Їй уже двадцять років. 
– А тобі скільки? – дружина зірвалася на крик. – Сам здурів зі своїм Майданом 

і дитину з пуття збиваєш? 

Брати  КАПРАНОВИ  
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Кричати у відповідь було безглуздо, тому Андрій обрав тактику дрібних  
уколів. 

– Як погода у Краснодарі? – запитав він. 
– Яка погода? Ти знущаєшся? Де Рута? 
– Подзвони їй та спитай. 
Голос дружини здригнувся: 
– Вона поза зоною. Як би я могла подзвонити їй?! 
– Значить, у метро, чи де, – якомога спокійніше сказав Андрій, хоча й сам  

відчув, як тривога зароджується десь у животі. – В нас тут зараз зв’язок нестабіль-
ний. 

Дружина, мабуть, вже викричалася, тому що стишила натиск і перейшла на 
сльозливі інтонації. 

– Андрієчку, мені страшно. На Майдані «Правий сектор», литовські бойовики. 
У вас там таке робиться! 

Ця російська маячня здавалася смішною у чужому виконанні, але почути таке 
від людини, з якою прожив два десятки років… 

– От іще ти мені розкажи, що у нас робиться, – голос Андрія, певно, виказав 
роздратування, тому що дружина знову почала заводитися. 

– І розкажу! Вам там не говорять, а насправді… 
Ні, це вже було занадто! Андрій відставив телефон від вуха, щоб її голос  

припинив звучати у голові, здалеку цей потік свідомості можна було сприймати як 
радіо. 

– Воно все організовано звідти, щоб до вас прийшли американці! А такі дурні, 
як ти, щоб стали для них гарматним м’ясом! Тільки я не дозволю втягувати у  
це свою дочку! 

– Ти їй усе це розкажи, – порадив Андрій. 
– Так у неї телефон поза зоною! – крикнула дружина. 
– То передзвони пізніше, – йому вже остогидла ця істерика. – Все, більше не 

можу говорити. Я за кермом. 
– Бездушна тварина! – заревіла дружина. 
– І я тебе люблю. Цьомочки. 
Андрій натиснув кнопку «відбій» і тільки після цього дав волю емоціям. 
– Істеричка! – сказав він у вже мовчазний телефон. 
Останній місяць заочного спілкування остаточно розколов їхні світи. Іноді  

навіть здавалося, що не з цією жінкою він колись стояв на рушнику та цілувався 
під вигуки «Гірко!». Що не з нею гуляв нічним Києвом з Володимирської гірки до 
Андріївського узвозу, не їй показував таємні, лише йому відомі куточки міста, не з 
нею обіймався на дерев’яних сходах Кожум’яків, найромантичнішого колись місця 
для закоханих, що його тепер забудували ідіотськими у своїй претензійності  
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підробками під старовинну архітектуру. Перетворення Кожум’яків чимось нагаду-
вало перетворення дружини. Колись глухий куточок Києва, урочище, в якому,  
за легендами, жив Змій, що його Кирило Кожум’яка впряг у рало та виорав мега-
літичні Змієві вали, заросле кущами, де навесні божеволіли солов’ї, а влітку в за-
тінку кучкувалися бомжі, елегійні та сумирні, як і весь старий Київ, перетворилося 
на лабіринт вузьких вулиць, де не можна проїхати, ба навіть пройти через вузькі 
тротуари та сотні хаотично запаркованих машин. Кущі зникли разом із солов’ями, 
затінком і сумирними бомжами. Дво-, триповерхові псевдоісторичні будиночки 
швидко почали осідати, нависаючи над перехожими своїми потворними балкона-
ми, розетками та колонами. Й іноді здавалося, що сюди повернувся Змій – тільки 
не допотопний кожум’яківський, а модернізований, на мішленівських протекторах 
із неоновими очима та пекучим вогнем V-подібних шестициліндрових двигунів. 
Саме ця потвора тепер брала данину з Києва, і ще не знайшовся сміливець, що 
взявся б запрягти її в рало. 

Так само у дружині зараз пробудився первинний вогонь, тимчасово вгамова-
ний коханням, народженням дитини, побудовою родинного гнізда. Тільки цей  
відроджений вогонь живився не гормонами, а телевізором, новинами, інтернетом 
та іншим диявольським знаряддям. Він спалював усе на своєму шляху – стосунки, 
родину і навіть спогади. Це були наче різні люди – теперішня і колишня дружина. 
А може, й ні, може, це Змій просто скинув шкіру і відростив нову, як це ведеться у 
зміїв. 

На перехресті Володимирської та Хмельницького стояв міліцейський джип, і 
декілька міліціонерів зі смугастими палицями намагалися не пропускати машини, 
що їхали вниз до Хрещатика. «Знов-здоров», – подумав Андрій. Раніше такі спро-
би розбивалися об ентузіазм перехожих, що оточували представників влади тісним 
кільцем та словами, а іноді й жестами переконували відступити. Так сталося і за-
раз. Машину та ментів моментально взяли в кільце люди, і після кількох хвилин 
з’ясування стосунків дорога звільнилася. 

Андрій зазвичай паркувався на Пушкінській, за квартал до Хрещатика, щоб 
уберегти авто від випадкових пошкоджень. Бо революція  революцією, а машина – 
це частина бізнесу. Саме тому він, до речі, свого часу не приєднався до АвтоМай-
дану – мобільної версії революції, або ж, як дотепно висловився один з її лідерів 
художник Поярков, революції з доставкою додому. Це була без перебільшення  
геніальна вигадка – автомобілізований протест. Українська влада завжди жила за 
містом – у Конча-Заспі, Пущі-Водиці та інших курортних місцевостях. І їм там  
зовсім не пекло, що Київ перегороджений барикадами, що у наметах мешкають 
тисячі людей, мерзнуть та мокнуть, висловлюючи свою громадську позицію.  
У влади був власний світ – котеджі, сауни, басейни та охорона. І отут попід вікна 
до них приїжджала Революція – справжня, із плакатами та скандуванням, із ба-

Брати  КАПРАНОВИ  
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лончиками фарби, що залишають на пам’ять гасла, і навіть поламаними шлаг-
баумами та парканчиками, бо нащадки козаків – люди емоційні і не люблять, коли 
охорона заважає їм протестувати. Тактика АвтоМайдану була настільки ефектив-
ною, що влада мусила боронитися – активістів позбавляли прав, машини їм вночі 
палили невідомі, а вдень розбивали озброєні битами загони провладних гопників, 
названих у народі тітушками за прізвищем першого представника цього біологіч-
ного виду, що став відомим на всю країну після нападу на журналістів. Рекламщики 
в Андрієвому оточенні тоді сміялися, що «тітушко» – це найдешевший у світі 
бренд, але цей бренд досить скоро став агресивним та небезпечним. 

Звісно, у мирні часи припаркуватися в центрі було нереально, але зараз ма-
шин їздило небагато, тому місце для Андрієвого джипа знайшлося швидко. Заглу-
шивши двигун, він вийшов на бруківку і відчинив задні дверцята, де на сидінні 
стояла велика спортивна сумка з майданними лахами – теплими шкарпетками, 
черевиками, лижним комбінезоном і навіть термобілизною для особливо холодних 
ночей. За кілька наступних хвилин керівник рекламної агенції перетворився на 
революціонера – одного з сотень, що ходили Хрещатиком. Теплий одяг, рукавиці, 
респіратор на шиї, за спиною – бейсбольна битка. Потупцювавши на місці, щоб 
перевірити, як сидить взуття, він акуратно склав знятий костюм та пальто і взявся 
вивантажувати з багажника речі, передані жінками – тими, що боялися їхати на 
Майдан. 

– Пробачте, ви не допоможете? 
Це запитання можна було адресувати «в нікуди», й одразу намальовувалося 

кілька охочих. Люди настільки прагнули бути корисними, що хапалися за будь-
яку справу. Барикади будувати, сніг прибирати, носити шини – все робилося  
швидко та з ентузіазмом. Це здавалося дивним – адже попри наявність штабу в 
Будинку профспілок, попри сцену, з якої лунали не тільки пісні, але й цілком  
конкретні команди, більшість людей тут були, як то кажуть, «самопасами» – вони 
здебільшого тинялися туди-сюди, від Грушевського до ЦУМу і назад. Але залюбки 
допомагали організованим силам – медикам, сотням самооборони, кухні та комен-
дантській службі, не кажучи вже про авральні роботи, як-от побудова барикад. 

Тому й зараз на пропозицію піднести речі до найближчого пункту прийому  
допомоги відгукнулося п’ятеро молодиків, які так швидко розхапали пакунки та 
барильця, що Андрієві нічого не лишилося. Він подякував хлопцям, вони – йому. 
Загалом рівень ввічливості тут зашкалював, іноді складалося враження, що й 
справді на Майдані зібралася еліта, і не та, що має багато грошей, а та, що відпо-
відає за себе та країну. 

Такі прояви людського духу завжди розчулювали Андрія, і зараз незнайомі 
хлопці своїм ентузіазмом повернули настрій, що його було зіпсувала розмова з 
дружиною. Є ще люди в Україні, і їх зовсім не мало. 
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* Усвідомлюючи, що текст Андрія Воробця створювався в форматі щоденника тією мовою, якою йому було простіше занотовувати враження та емоції, упорядники не насмілилися робити переклад із метою передачі авторського світовідчуття. Згадуючи слова Івана Котляревського про те, що «В них кров текла хоть не троянська… Та в службі вірні козаки», головне для захисника України – бути козаком. Переконані: прочитавши текст Андрія, і ви впевнитеся, що козаки і досі мужньо бережуть свою Батьківщину. Текст для 16+. 

ИЗВАРИНСКИЙ (ЮЖНЫЙ) КОТЁЛ,  
О КОТОРОМ МОЛЧАТ*  

Начало 

В  то время в стране проходила Революция достоинства, вошедшая в исто-рию как Майдан. В Киеве свергали правительство Януковича, а на  
Майдане, отстаивая интересы украинского народа, гибли люди. Было  
ясно, что всё это просто так не закончится, что-то будет ещё. Но о том, что может 
начаться война, могли предполагать разве что историки-аналитики, а знать –  
экстрасенсы и те, кто её планировал.  

Андрій ВОРОБЕЦЬ 
Письменник, волонтер мальтійської служби 
допомоги, учасник бойових дій АТО 2014 
року у складі 79-ї бригади, учасник Ізварин-
ського (південного) котла. Відбув дві ротації 
в Донецький аеропорт. Автор книги 
«Заметки на полях войны». Нині інструктор 
патрульної поліції в Миколаївській області. 



— 50 — 

Весной 2014 года у Украины россияне «отжали» (аннексировали) Крым. Тем 
временем в Крыму безотлагательно провели «референдум», где крымчане якобы 
захотели жить в России. Путин тут же ввел российские подразделения без опозна-
вательных знаков, так называемых «зелёных человечков». К границе с Крымом 
начали стягивать украинские войска, чтобы не дать агрессору пойти дальше.  

Вскоре началась частичная мобилизация военнообязанных, на которую отво-
дилось 45 суток. Нас привезли к воинской части десантников, высадили возле клуба, 
завели в актовый зал и рассадили в первых рядах.  

– Пацаны, вы все видите, что творится сейчас в Киеве, Крым отобрали, могут 
пойти дальше. Херсонская область маленькая, а там уже и мы рядом. Первый бат 
уже стоит под Крымом. Кто дальше будет защищать Украину?  

– Позже мы поняли, что перед нами замполит бригады. 
Как-то странно он это сказал, не по-командирски, а скорее, по-отцовски или 

даже по-дедовски – как будто в самую душу сказал. Я тогда вспомнил слова моего 
деда: «Україна, яка вона не є херова, але ВОНА ТВОЯ…» И в душе проснулся  
какой-то первобытный патриотизм, я окончательно понял, что может быть война, 
страшная война, будет много смертей, многие матери не дождутся своих сыновей, 
многие дети останутся сиротами. Но я сам готов погибнуть за свою землю, за свою 
семью, за Украину. Тогда страха не было, была отстраненная злость вперемешку с 
патриотизмом.  

Вскоре мы выехали в Луганскую область, село Дьяково. 

«Грады» 

В  пять часов утра Женя поднял нас по команде: «Все коробочки на выезд, 
два-три человека остаются на хозяйстве». В шесть мы выехали на высоту 

Браво. Целый день ездили, ближе к вечеру прибыли на позицию. По поступившей 
информации от разведки или контрразведки – готовилось нападение на эту высоту, 
нас направили на усиление. Расставили по позициям, показали сектор стрельбы и 
укрытие на случай артобстрела. В нем могли свободно разместиться два человека. 
Около одиннадцати часов ночи по рации услышали знакомую уже команду: 
«Виола», «Виола», залп, залп, в укрытие!» 

Вдалеке послышался нарастающий грохот, мы быстро нырнули в указанное 
укрытие. По рации передали, что обстрел идет по «Днепру» «градами». 

Кто-то выругался: 
– Бляха, там же наши пацаны остались. Успели они хоть забежать в яму?  

Позвоните им. Связи нет, «абонент поза зоною», может, они в яме, потому и теле-
фоны не отвечают? 

Утром, перекусив остатками пайка, ждали команды на выезд «домой», на род-
ной «Днепр». Через пару часов выехали, быстро добрались до наших позиций. 
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Бросив всё, стали обшаривать 
нашу территорию и искать паца-
нов. Они сидели как ни в чём не 
бывало, мирно пили чай и кури-
ли. Но что-то уже было не так: 
то ли не выспались, то ли что-то 
ещё – непонятно. Накинулись на 
них с расспросами: что, как, все 
ли целы, что было? Хлопцы по 
порядку начали рассказывать. 

Ночью не спалось, лежали в палатке, болтали. Вдруг заговорила рация, слова 
те же, но более встревоженные, а потом крик – «грады!!!» И тут началось!  
Мы успели выскочить босиком из палатки и нырнуть в яму, просидели всю ночь, 
не спали, «крепили» нас по-взрослому. Миномёты по сравнению с «градами» – это 
ничто. 

Мы были рады, что все остались целы. 
– Да, с нами всё в порядке, но много парней покосило, – ответили нам.  
– Кого «грады» застали посреди поля – пытались бежать, их-то и покосило, кто 

лёг и полз в укрытие – те целые, только контуженные. 
Кое-кто спал в машинах, куда при обстреле попали снаряды. Боекомплекты 

взрываются, к машинам не подойти, а тушить надо. Тут отличились майор Бойко 
и Галактин. Все отказались вылезать из укрытий, кроме этих двоих. Галактика 
сел за руль БТРа и поехал собирать по полю раненых и отвозить медикам. Потом 
этот БТР как снаружи, так и внутри весь был в крови. Бойко прыгнул к нему: 
«Давай к горящим машинам! Будем вытягивать их, чтобы не загорелись осталь-
ные! Я цепляю тросом, а ты вытаскивай!» 

Майор на свой страх и риск подбегал к горящим машинам (во многих уже рва-
лись боекомплекты), цеплял тросом, а Галактика оттаскивал их на середину поля. 
Всю ночь они свозили раненых и вытаскивали горящие машины. Майор, дважды 
побывавший в Афгане, и смеш-
ной Галактика нарушили приказ 
командиров, покинули свои ук-
рытия и совершили поистине 
героический поступок! 

Это был первый урок – что 
можно делать во время артобст-
рела, а что нельзя. Этого нам ни-
кто не объяснял. В итоге мы по-
няли, что бегать, пригибаться – 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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бесполезно, нужно максимально прижиматься к земле и ползти к укрытию или  
искать низину. 

Загнав свои БТРы в посадку, пошли осматривать места обстрелов. Много  
машин сгорело дотла, от них остался только покорёженный и обгоревший каркас. 
Местами посадки ещё дымились, где-то слышались одиночные выстрелы, поэтому 
подходить близко не решались. На дороге и в поле осталось много рытвин от раз-
рывов снарядов. 

После осмотра пошли отдыхать. К счастью, наше место уцелело, у нас было 
спокойно. 

Вскоре прибыл вертолёт, который забрал «трёхсотых» в госпиталь. 
Всё слегка напоминало обычную жизнь туриста, обосновавшегося посреди поля. 

И к обстрелам тоже начали привыкать. 

Угольки 

П осле дождя земля подсохла, теперь можно рыть нормальное укрытие. Ока-залось, что в укрытии, сделанном по-быстрому, долго не просидишь, оно 
очень маленькое для всех. Утром принялись рыть новое и увеличивать старое. 
Ближе к обеду к нам пришёл Тренер – он же зампотех. Музыка играет, все дружно 
работают, никто не «филонит». Тренер с каким-то напряжённо-весёлым настрое-
нием выдал: 

– Пацаны, бля-я-а, ночью, бля-я-а, осадки будут, град, бля-я-а, будет, копать, 
бля-я-а, надо. 

И тут включается песня, в которой есть слова: «…ты знаешь, так хочется 
жить…». Нас сразил гомерический хохот, так истерически мы хохотали минуты 
две-три. Совпадение ситуации и песни – как нельзя яркое, нарочно не придума-
ешь! 

К ночи мы закончили делать укрытие. Теперь можно спать в нём, всем удобно 
и безопасно. 

Среди ночи Енота вызвали в штаб, он вернулся через полчаса. Мы его ждали с 
тревогой на душе, мало кто спал в ожидании какой-то задачи. По возвращении 
Енот объявил: 

 – Одна коробочка на выезд, выезжает экипаж Гектора (Виталика). 
Стало понятно, что это как минимум Колюня и я, а там и весь десант, соответ-

ственно, и Вовчик тоже. Минут через десять мы уже были готовы к выезду.  
Виталик и Енот сели на броню, десант – внутри. Выехали встречать колонну. 
Пришлось ехать полями без света, все понимали – выезд боевой, что-то может 
произойти. 

– КПВТ заряжать? – спросил я у Виталика. 
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– Нет, но приготовь всё для 
этого! 

– Ладно, хрен с тобой, поеха-
ли так. 

Енот корректировал дорогу. 
Вскоре мы подъехали к густой 
лесополосе. 

– Коля, пробивай новую до-
рогу через посадку! Старая  
может быть заминирована! – 
скомандовал Енот. 

– Держитесь! – прокричал Колюня. 
– Ты через посадку валишь? – спросил я Колю. 
– Да! 
Я поднял ствол КПВТ вверх и развернул башню на три часа (вправо), оставив 

её ослабленной: если зацеплюсь за ветку, башню просто развернёт. Колюня сдал 
немного назад и дал газу, начал БТРом ломать деревья, пробивать новую дорогу 
через густые заросли. Енот спрыгнул на землю, а Виталик так и сидел на броне. 
Башня и я вместе медленно поворачивались назад. Неожиданно раздался крик 
Виталика, по голосу было понятно, что он кричит от боли. 

– Отверни башню! – кричат мне. 
– Не могу, башню заклинило! 
– Коля, назад, сдай назад! 
Коля медленно сдал назад, Виталика перетащили внутрь БТРа. 
Он был без сил, согнулся и тихо стонал. 
– Виталик, тебе буторфанол нужен? – спросил у него Вовчик. 
– Нет, всё в норме, – тихо прошептал он. 
– Саня, дай сигарету, – попросил я Азаренко. 
Он молча, без лишних вопросов принёс мне прикуренную сигарету. Тогда я 

впервые закурил, меня всего трясло. Я был зол на Виталика и испугался за него, 
не понимал, какого хрена он меня постоянно поучал, а сам такое учудил?! 

Что же произошло? А вот что. Виталя сидел на броне впритык к башне. Когда 
башню начало разворачивать, его зажало между башней и люком. Благодаря  
бронежилету его почки остались целыми. 

– Почему ты кричал? – спросил у него Манюня. 
– Чтобы дышать. 
Немного успокоившись, все залезли в броню, и мы снова двинулись дальше. 

Через несколько километров увидели пламя среди поля, ночью это особенно  
заметно. Направились туда. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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– Андрюлик, посмотри, что там? – попросил Вовчик. 
– Я толком ничего не вижу, горит техника, – ответил я. 
– Подходим ближе! – скомандовал Енот. 
Он вышел по рации на связь с их командиром. 
– Это свои, подходим! 
Мы остановились недалеко от горящей машины БМП. Коля вылез из БТРа в 

бронежилете поверх голого тела, в штанах и тапках. Через пару минут он подбе-
жал к нам, просунул голову через свой люк и встревоженно закричал: 

– Пацаны, буторфанол, дайте буторфанол! 
Мне кто-то из парней дал свой, а я передал его Колюне. Пока он где-то бегал, 

я смотрел в прицел, что происходит. Возле уцелевшей бронемашины виднелись 
силуэты людей. Около двадцати человек сбились в одну кучу. Силуэты были похо-
жи на грибочки. Худенькие мальчишки в металлических касках. Парни открыли 
аппарель, и я мог слышать, что происходит вокруг. Вышел Манюня: 

 – Занять круговую оборону! – крикнул он «грибочкам».  
Они не сдвинулись с места. 
– Грузитесь и поехали отсюда! – крикнул Коля всё тем же «грибочкам». 
– Мы никуда не поедем! Кто вы такие? 
– Мы десантники, приехали за вами! – продолжал кричать Коля. 
Появились офицеры этих «грибочков». 
– Мы никуда не поедем до рассвета!  
Тут вмешался Енот: 
– Коля, не кричи на них, они и так перепуганы. 
– Пацаны, стройте колонну и поехали. Если мы сейчас не уйдём – и нас и вас 

накроют минами, перебьют всех как цыплят, – спокойным тоном обратился Енот к 
«грибочкам». 

«Грибочки» согласились, вернулся Коля. 
– Колюня, что случилось, зачем тебе нужен был буторфанол? 
– Прикиньте, лежит пацан на земле и орёт от боли, вокруг него эти стоят и 

смотрят. Я спросил, что с ним. «Не знаем». – «Вы ему буторфанол кололи?» – «Нет, 
а что это?» – «Вы хоть осмотрели его?» – «Мы не знаем». Я ощупал его, крови нет. 
«Что с тобой?» – «Спина, очень болит спина!» – «Дайте мне носилки и ИПП». –  
«У нас нет ИПП. А что это?» Ну, я и вколол ему бутар и положил на носилки, а  
потом на броню. 

Вскоре мы выдвинулись в обратный путь. После возвращения долго не могли 
заснуть, обсуждали поездку. Я у Манюни спросил: 

– Кто это был, кого мы встретили? 
– Это была одна из наших бригад и скорее всего – срочники. 
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– Витя, не может быть. С виду восемнадцати-, двадцатилетние, ни хрена не 
понимают. Их офицеры тоже не готовы к такому. Почему-то их повели по «нулю», 
а ведь «нуль» уже давно заминирован, ты лучше меня знаешь. 

Ближе к утру мы уснули от усталости, довольные, что вернулись с задания все 
целые и невредимые. 

Поднял всех Енот около девяти утра. 
– Скоро выезжаем, готовьтесь. 
– Куда? 
– Туда, где мы были ночью. 
Немного перекусив, поехали осматривать место вчерашнего происшествия. 

Выехали все наши машины и ещё сапёры с майором. Днём легче было найти  
дорогу, потому доехали быстрее туда, где вчера горела машина. 

Перед нами предстала, мягко говоря, неприятная картина. Обгоревшая и  
покорёженная от взрыва БМП (боевая машина пехоты), башня валялась рядом. 
Тротил (майор Бойко) надел медицинские резиновые перчатки, приказал подать 
носилки и полез в БМП. Он вытащил оттуда обгоревшее тело. Пацаны положили 
его на носилки. Тротил снова полез в обломки и вытащил полтела, тоже обгорев-
шего. Как оказалось, командиру БМП во время взрыва отсекло голову башней.  
Водитель получил осколок в лёгкие и, не успев выскочить, сгорел. Тела обоих бы-
ли в таком положении, будто они горели заживо. Водитель, по всей вероятности, 
пытался найти «пятый угол», тело было сжато – так обычно человек сжимается от 
жуткого холода, пальцы рук и ног сведены от боли. 

Мы тихо стояли и спокойно наблюдали за действиями Тротила. Он, как все-
гда, был твёрд и уверен в себе. После того как он достал останки и то, что осталось 
от автоматов, сказал: 

– Всё, больше там ничего нет. 
Снял перчатки, сел на землю и закурил. Видно было, как тяжело, трудно ему в 

этот момент, пальцы дрожали мелкой дрожью. И, казалось, вокруг на несколько 
секунд образовался какой-то полный вакуум. Никого ничто не беспокоит, никаких 
мыслей, никаких тревог, только одно – «парням не повезло». Только надежда  
слабая, очень слабая на то, что они умерли раньше, чем начали гореть. Каждый из 
нас понял, что с нами будет при прямом попадании снаряда в корпус БТРа. 

После этого я окончательно понял, почему должна быть при мне граната, та 
самая, именно последняя… Это продолжалось несколько секунд, но таких ёмких, 
таких тяжёлых… 

Кто-то быстро нас разбудил: 
– Всё осмотрено, выезжаем! 
Путь лежал «домой», в свою, уже родную, посадку. Колонна построена, и по 

колонне пошла команда – вперёд. Но нет, не «домой», а выдвинулись на высоту 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Браво. Погибших положили на носилки, носилки – на броню и поехали. Погрузи-
ли «полтора уголька». С носилками на броне сидел Сеня, я занял своё обычное ме-
сто наводчика. 

Через пару часов пути по пыльным дорогам Луганщины мы прибыли на высо-
ту. Колонна остановилась. Потом к нам подъехала «таблетка», так мы называли 
машину «скорой помощи», «уазик» зелёного цвета. Носилки перегрузили в 
«таблетку». 

Я вылез из БТРа и подошёл к машине. То, что там увидел, – это «ужас  
войны»: передо мной на носилках, на одних носилках, лежало полтора тела,  
полностью обгоревшие. Тела были похожи… Ну, как бы это описать? Это когда 
забывчивая домохозяйка оставила курицу в духовке на полдня. Кожа стала  
чёрным углём с трещинами, а в местах, где эта кожа лопнула, просматривалось 
хорошо пропечённое мясо. На тех же носилках лежал искорёженный автомат. 

Странно, я почему-то тогда вспомнил о том, что у этих парней есть мамы и  
папы. Как командир должен сказать матерям, что их сыновей больше нет? Как он 
должен смотреть матери и отцу в глаза? Что он должен им сказать? «Извините, 
Ваш сын погиб как герой»? Ведь ему было не больше двадцати лет… Вот и всё… 
его больше нет. Сын больше никогда не сможет сказать: «Мама, привет, я дома», 
не сможет её поцеловать. С отцом и всей семьёй не сядет за праздничный стол, не 
скажет: «Отец, наливай». 

Вот и всё, для них всё закончилось, но не для нас. Сколько было таких, а 
сколько ещё будет, одному Богу известно. Сейчас, когда я пишу об этом, наворачи-
ваются слёзы, а тогда не было ничего… только понимание, что это – смерть, про-
сто парням не повезло… и больше ничего. 

Сеня говорил, что когда ехал с ними на броне, просто разговаривал с… 
«угольками». 

Фермер дядя Вова 

П осле высоты Браво вернулись «домой». Здесь, в «родной посадке», всё как 
обычно – тихая, можно сказать, мирная жизнь. К миномётным обстрелам 

привыкли и почти не обращали на них внимания, но когда по нам начала лупить 
более серьёзная артиллерия, пришлось спать в укрытиях. 

Вспоминаю одну из таких ночей. Около одиннадцати часов вечера улеглись и, 
уставшие с дороги, крепко уснули. Ночью начали долбить по нам с территории 
России-«матушки». Я спал у входа в укрытие. Проснулся от грохота, понял, что 
нужно залезть глубже, кинулся в одну сторону – стена, в другую – стена с моим ав-
томатом, в третью – и опять стена! Где я, что происходит? Тут я почувствовал, что 
кто-то тянет меня за шиворот назад, это был Саша-сержант. Он меня затащил в 
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глубь укрытия, где горела лампочка, запитанная от генератора. Секунд через пят-
надцать я увидел «свет в конце туннеля» и смог сориентироваться. 

Долбили нас сильно, по звукам пацаны определяли – «это уже 120-й калибр», 
стало еще жёстче. Через пару часов, когда обстрел затих, мы аккуратно высуну-
лись из укрытия, осмотрелись – нигде ничего не горит, никто не кричит, значит, 
всё нормально, можно идти спать спокойно. 

Проспали часов до десяти утра, никто нас не будил, ехать никуда не надо.  
Утром перекусили запасами, остатками еды. Сидим и думаем: что дальше делать? 
Тут Енота вызвали в штаб, через полчаса он пришёл, и как обычно: 

– Одна коробочка на выезд. 
– Жень, куда мы едем? 
– В село воды набрать. Кто поедет, выбирайте сами. 
 Вовчик или Колюня предложил: 
– Пацаны, съездим посмотрим, что в селе. 
Ну, мы и погрузились всем экипажем. Поехали машина-водовозка и наш БТР. 

Село с виду как будто вымерло, нет ни одной живой души. Виталик приказал, чтобы 
я прикрывал их, то есть сидел за пулемётом, а все остальные пошли на прогулку. 
Посидев немного и поняв, что угрозы нет, я присоединился к парням. 

За это время наши познакомились с местным фермером, его звали дядя Вова. 
Мужчина лет сорока, приземистый, но крепкий, и его жена, чем-то на него  
похожа. Пока вода набиралась в цистерну, мы с ними разговаривали просто так,  
о жизни. Вовчик у хозяйки спросил: 

– А картошечки можно у вас взять? 
– Да, я сейчас принесу. 
За воду дядя Вова попросил солярки немного. Колюня на просьбу хозяина  

ответил: 
– Давайте тару и шланг. 
Хозяйка набрала нам и картошки, и разных овощей. 
– Что мы должны за овощи? 
– Нет, хлопцы, ничего не должны, просто не стреляйте, возвращайтесь домой 

живыми. 
Так мы познакомились с фермером дядей Вовой и его женой. «Дома» пацаны 

встретили нас радостными возгласами. А к вечеру нажарили на костре картошки с 
тушёнкой. Работали все дружно: кто дрова готовил, кто картошку чистил и т.д. 
Такая вкуснятина получилась! А что ещё надо? Природа, хорошая компания,  
костёр, жареная картошка и… тишина, ночная тишина. Довольные, завалились 
спать, а ночью снова-здорова – обстрел. На этот раз я не успел крепко уснуть,  
потому быстро сориентировался, куда заползать. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  



— 58 — 

Через пару дней – опять выезд за водой, поехал уже другой экипаж. Привезли 
овощи и, признаюсь честно, водку. Ужинали в этот вечер долго, пацаны легли 
спать. Колюня, примостившись на башню БТРа, разговаривал с женой. А я с Вовчи-
ком сидели за «обеденным столом» в четырёх-пяти метрах от укрытия и беседовали. 

Тут раздался залп, мы вдвоём вскочили и… Мимо нас что-то пронеслось, мы 
быстро нырнули под землю. Вова, как всегда, начал кричать: 

– Бляха, замахали, сепары проклятые! 
Как оказалось, то, что пронеслось мимо нас, это был Колюня. 
Утром начали вспоминать, что случилось ночью. 
– Коля, а как ты ночью через посадку по извилистой тропинке около двадцати 

метров да с башни БТРа оказался раньше нас в укрытии? 
– Не знаю. А где вы были, что зашли после меня? 
– Так вот, за столом сидели. 
И тут мы трое переглянулись, начали оценивать расстояние – наше с Вовой 

расстояние до укрытия и сложность Колиного пути. Меня с Вовой просто разорвал 
смех, мы ржали над Колюней, его скоростью и ловкостью, именно ржали, не вос-
хищались. Почему-то именно смех нас «разорвал» тогда. Долго мы ещё вспоминали 
эту ситуацию. 

Поначалу, когда укрытие было ещё маленьким, мы не могли быстро нырять в 
него, возле входа создавалась толпа, все кричали друг на друга, типа: «давай быст-
рее, шевелись!», ну и тому подобное. Во время одного из вечерних обстрелов полу-
чилось так, что первым в укрытие прыгнул Манюня, но на ногах не удержался и 
встал на четвереньки, сверху – Вова, оседлав его. Так они вместе и «проскакали» 
до края укрытия – Манюня снизу, а Вовик, как лихой всадник, на нём. 

Такие ситуации возникали много раз, пока мы не увеличили укрытие и не 
научились организованно в него прятаться. 

Сепар 

Р асскажу короткую историю про «сепаратиста». Во время очередного выезда 
в село пацаны выменяли на соляру качура, живого качура. Это утка муж-

ского пола (так хозяйка сказала). Привезли к себе на позицию и за лапу верёвкой 
привязали к дереву. Днём начался обстрел, мы по отработанной схеме нырнули в 
укрытие, оставив качура наверху. После обстрела вылезли из укрытия, а качур 
живой как ни в чём не бывало. 

Виталя прозвал его «сепаратистом», мол, бьют аккуратно, так, чтобы своих не 
зацепить. По вечерам мы созванивались с родными и друзьями и рассказали им, 
что у нас живёт сепар, привязанный к дереву, а о том, что это птица, – умолчали. 
Вскоре из села привезли утку, вечером её съели, а «сепаратиста» оставили на по-
том, при этом его кормили кашей, давали воду. Нам звонят друзья и спрашивают: 
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– Как ваш сепаратист? 
– Мы привезли ему подружку, пусть порадуется напоследок, а потом его  

съедим. 
 В трубке телефона повисла тишина, «минута молчания»: 
– Андрей, вы там с ума сошли?! Как?!  
Я отвечаю серьёзным голосом: 
– Нам жрать нечего (а с едой действительно было туговато, иногда чай со  

сгущёнкой пару раз за день попили – и всё). 
В трубке телефона снова тихо, потом глухое: «Ладно, я потом перезвоню» –  

и короткие гудки. Матери, конечно, такого не говорил, только друзьям. Целую не-
делю рассказывали, что сепаратисту привозим подружку или друга, друга съели, а 
первого сепаратиста откармливаем на потом. У друзей – недоумение, через неде-
лю мы поняли, что эта шутка дошла до самих сепаратистов. 

Пацаны рассказали, что взяли в плен пять сепаров и посадили их в яму. Один 
из них выдал: «Пацаны, делайте со мной что хотите, только не ешьте меня». 

После этого пришлось рассказать друзьям правду. Во время очередного разго-
вора по телефону я сказал, что «сепаром» назвали качура. Что я только от них не 
услышал: и о том, какие мы… и какие наши шуточки... 

Хвастун 

Б удни наши протекали обыденно: утром – возможный выезд, чтобы набрать 
воды у дяди Вовы или сопроводить колонну в Амвросиевку, днём нас на-

крывают артой, вечером – звонок родным и друзьям. 
Почему я эту главу назвал «Хвастун»? Вот почему. 
Днём Женю вызвали в штаб, через какое-то время он пришёл и довёл задачу – 

все коробочки на выезд. Как обычно, колонна строилась долго, часа два. Ну вот 
мы выехали. Двигались по полевым дорогам, и тут по рации команда: «Колонна, 
стоп!» Все остановились. Что случилось, толком никто не знал. Через минут  
тридцать подошёл к нам парнишка, ехавший с нами в колонне, и рассказал, что 
случилось и почему стоим. 

Навстречу нашей колонне двигалась машина, микроавтобус «мерседес» белого 
цвета. Наши навели стволы и остановили автомобиль. К нему подошли офицеры, 
стали проверять документы и выяснять, что за машина и кто в ней едет. Оказа-
лось, трое мужчин с луганскими паспортами, при них нашли оружие и боеприпасы. 
Бойцы по приказу офицеров вытащили всех, кто находился в машине. Мужики 
начали возмущаться и что-то кричать нехорошее про Украину и ВСУ. Дальше – 
чистой воды враньё, рассказывал нам парнишка с каким-то пафосом, хвастовст-
вом. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Цитата: 
– «Командир, дай я пристрелю этих, я сам всё сделаю, военно-полевым судом 

расстреляю!» Ну, тут командир не смог меня удержать, и я разрядил магазин в 
этих троих». 

Мы в этом рассказе почему-то не услышали правды. 
Вот что произошло на самом деле. К нашему БТРу подошёл Галактика. Его 

рассказ оказался более правдоподобным. 
Наша колонна выдвинулась после того, как дивизион отработал миномётами 

по определённому квадрату, и мы выехали проверить этот квадрат. По пути дви-
жения заметили в посадке машину, «мерседес», белый микроавтобус. Осторожно 
подошли к машине, аккуратно открыли дверь. Галактика и пара пацанов, отправ-
ленных проверить машину, увидели, что в ней лежат три тела мужчин. Галактика 
спросил: «Есть кто живой?» В ответ – тишина и вытекающая кровь из раненого 
тела. 

– Ладно, бросаю гранату, и кто был жив – станет «двухсотым».  
Тут послышался голос: 
– Нет, не бросай, не надо! 
Оказалось, после миномётного обстрела водитель был тяжело ранен, второй – 

с лёгкими царапинами, а третий – целый, при них было оружие, патроны и мины. 
Позвали тут же медика, вытащили всех из машины, посадили на землю. 

Медик: 
– Водитель скоро дойдёт сам, его спасать уже поздно, второго сейчас перебин-

тую. 
Двоих связали и погрузили в одну из машин, колонна выдвинулась дальше. 

Немного покружив по заданному квадрату, вернулись на свою позицию. 

Беспилотник 

Н аши будни действительно стали банальными. Мы уже привыкли к обстре-
лам. От укрытий далеко не отходили, порой даже просто сидели наверху 

нашего блиндажа. Обстрелы участились, и увеличивался калибр прилетающих 
«ММСок» (так мы назвали снаряды сепарские, летящие с территории РФ). 

Как-то днём лежали на блиндаже, и вот по рации раздалось привычное, но 
всегда напрягающее: 

– «Виола», «Виола»! Всем в укрытие, залп, залп! 
С утра только повытаскивали вещи на солнышко просушиться: одежду, каре-

маты, спальники. Все как по команде рванули внутрь, и тут началось! 
По рации слышим: «Залп-залп!» Мы по звуку научились определять калибр 

прилетающих снарядов. Сидели тихо, считали секунды между залпом и разрывом. 
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Так определяли дальность, с какой бьют по нам. А ещё поначалу каждый тихонь-
ко молился про себя, так, чтобы никто не слышал, чтобы не накалять обстановку. 
Было слышно, как снаряды ударяются о стволы деревьев, деревья трещат со 
страшным звуком, будто ствол падает на укрытие. Но нет, этого не произошло. 

Пару часов обстрела – и всё затихло. Подождав ещё полчаса от крайнего зал-
па, вылезли осмотреться. Стволы некоторых деревьев были полностью повалены 
или изуродованы снарядами. Все вещи, которые остались на поверхности, проби-
ты осколками. Китель, оставшийся висеть на ветках, превратился в решето, мой 
спальник и каремат тоже продырявлены, на каремате осталась пара прилипших 
осколков. 

К нам в гости часто приходил водитель БТРа с соседней позиции. И так совпа-
дало, что как только он приходит, минут через пятнадцать начинается обстрел. 
Ему уже говорили: «Ты горе какое-то, приносишь с собой обстрелы». И хотя мы 
над этим смеялись, всё равно наблюдалась какая-то закономерность. 

Однажды к нам пришли медики, один из них спрятался у нас, а другой –  
рядом в другом укрытии. Между залпами, когда сепары перезаряжались, пришёл 
его товарищ и, стоя на поверхности у входа, уговаривал своего товарища выхо-
дить и передвигаться к своим укрытиям. Я тогда не выдержал, выглянул и увидел 
перед собой молодого парня в шортах и футболке. Крикнул ему: 

– Ты что, контуженый, как и я? Быстро залазь в укрытие! 
Он спокойно спустился, мы потеснились. Меня Вовчик толкает под бок: 
– Андрюля, ты точно контуженый. Знаешь, кто это? 
– Не-а. 
– Это же майор, начмед, а ты его контуженым назвал. 
Но майор мне ничего не сказал. Мы пересидели обстрел, все «гости» вскоре 

разошлись. 
Над нашими позициями часто летали вражеские беспилотные аппараты. 

Днём по рации передали: 
– Беспилотник! 
По нему начали стрелять зенитные установки, мне кричат: 
– Наводчик, по беспилотнику – огонь! 
Я запрыгнул в БТР, в прицел беспилотник не вижу, опять крик: 
– Наводчик, блин, по беспилотнику стреляй! 
– Вот, поймал его в прицел, но достать не смогу! – даже стрелять не стал. 
Ко мне в БТР запрыгнул Колюня: 
– Дай я, если ты не можешь! 
– Коля, его не достанешь, без толку, он летит слишком высоко! 
Упёртый Пацанюра выпустил короб из КПВТ и не попал, не достал. 
 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Крестник 

В озможно, повторюсь, но наша рота была в составе оперативной группы. 
Мы постоянно куда-то выезжали в качестве охраны колонн и выполняли дру-

гие задания. 
Как-то ночью легли спать, как обычно, спокойно. Мне не спалось, в голове  

жёстко засела мысль: «завтра начнётся настоящая война, завтра мы будем уми-
рать». Откуда она взялась, не знаю, но из-за неё долго не мог заснуть, такой была 
навязчивой. 

В шесть утра по рации комбат с позывным «Лев» вызвал к себе ротного. Вскоре 
тот вернулся с приказом: 

– Один экипаж на выезд! Виталик, едешь ты, парни, собирайтесь быстрее! 
Все погрузились в БТР с полной экипировкой. К нам подошёл комбат: 
– Мне нужен только водитель и наводчик. Десант – на выход! 
Вместо нашего десанта погрузились разведчики, старший группы – молодой 

парнишка по имени Саня. В общем, вся группа состояла из молодых спортивных 
парней. Вскоре на командирское место запрыгнул комбат: 

– Ждём остальных и выдвигаемся по моей команде. 
Саня был единственный, кому не хватило места, и он намеревался ехать на 

броне. Комбат проверил состав разведчиков: 
– А где ещё один? 
– Я тут, на броне! 
– Все в броню! 
Саня заглянул внутрь, места все заняты: 
– Не, пацаны, я поеду на броне. 
– Саня, залазь ко мне, тут есть место за водителем, удобное и мягонькое, – 

предложил я. 
Пока ждали команды, прошло около получаса, всё это время я уговаривал  

Саню залезть ко мне. В БТРе сидения твёрдые, но Азаренко с какой-то подбитой 
машины-иномарки стащил сиденье, сделал удобное место для дальних поездок.  
В итоге старший разведгруппы согласился и забрался на это почти кресло между 
водителем и мной. Как только Саня залез, мы двинулись в путь. 

Я всегда ездил без бронежилета, он лежал под сиденьем, но на этот раз почув-
ствовал, что его нужно надеть. 

– Саня, если что, будешь подавать короба, мне в бронежилете неудобно. 
– Без проблем, – ответил он. 
Ехали пока спокойно, но на душе – тревога, наверное, даже страх. 
Накануне нам привезли иконки – маленькие, карманные. Манюня взял одну и 

прикрепил над аппарелью, где он сидел. Коле досталась одна, он прикрепил её 
возле себя. Я остался без иконки. Ко мне подошёл Азаренко: 
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– На, держи, я тебе «намутил» одну. А то ты, олух, всегда остаёшься без подар-
ков. 

Я достал иконку из кармана, взял в руки и начал молиться, закрыв глаза. Мо-
лился, пока не почувствовал в душе покой, умиротворение и защиту. В тот момент 
появилось ощущение, будто во мне проснулся древний сильный воин, способный 
защитить себя и свою землю. Но оставалось ещё одно чувство – что будет бой. 

Открыв глаза, я поймал на себе пристальный взгляд старшего группы. Он  
легонько толкнул меня в колено. В его взгляде я прочитал: «С БОГОМ!» 

В шлемофоне послышался голос комбата: 
– Наводчик, башню разверни на девять часов, будь внимателен! 
– Принял! – ответил я и выполнил приказ. 
Ехали мы какими-то полями, в тримплексе заднего вида мелькали кусты и  

деревья, сзади была густая лесополоса. Комбат ехал почти по-походному, стоя  
на сиденье, люк открыт. 

Начался миномётный обстрел. Позади раздался сильнейший взрыв, БТР  
наклонился набок, меня подбросило вместе с сиденьем. Время будто застыло.  
Я повернул голову в сторону взрыва, ожидая там увидеть огромную пробоину в 
броне и апостола Петра с фразой: «Ну, что, приехали». Но нет, увидел совсем дру-
гую картину. Меня ослепил свет – яркий, чистый, белый, почти Божественный. В 
этом сиянии проявился силуэт, похожий на ангела. Он рывком оторвал аппарель. 
«Рано тебе ещё», – произнёс строгим голосом и резко, с грохотом вернул её обратно. 
Этот грохот вернул меня к реальности, я медленно осмотрелся. Вокруг – едкий  
сизый дым, всё звучало и двигалось, как в замедленной съёмке. 

Сквозь дым увидел силуэт Сани, он всё так же замедленно двигался и кричал: 
– К-т-о-о-о 200-ти? 
От ещё одного толчка я окончательно пришёл в себя. Разведчики, сидевшие 

сбоку от меня, кричат что-то. 
– Кирюха, 200-ти, пульса нет, из-под каски течёт кровь! – доложили старшему 

группы. 
– Кто ещё 200-ти, 300-та? 
– Глаза, пекут глаза, я ничего не вижу! – закричал кто-то ещё. 
– Кирюха, 300-й, есть пульс! 
– Буторфанол, коли ему буторфанол! – приказал Саня.  
В это время я развернул башню в сторону взрыва. 
– Командир, дай команду «огонь»! – крикнул я, обращаясь к комбату. 
Ответа нет, в прицел цели не вижу, одни кусты мелькают. Оторвавшись  

от прицела, увидел комбата, лежащего на боку, из одного уха течёт кровь. Коля 
аккуратно посадил его на сиденье, в это время комбат очнулся: 

– Коля, уходим, газу, газу!!! Не стрелять, не стрелять!!! 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  



— 64 — 

Коля круто развернул БТР и прибавил газу. Комбат повторял одну и ту же 
фразу: 

– Не стрелять, уходим!  
Подъехали к каким-то палаткам. 
– Десант, земля, – слабым голосом скомандовал Лев.  
Первым из БТРа выскочил Коля: 
– У нас 300-е! 
Через одну аппарель начали выгружаться разведчики, вторая аппарель от 

взрыва вошла внутрь, открыть невозможно, комбата достали через командирский 
люк. 

– Кирюха – тяжёлый, доставайте аккуратно через верхний люк, – суетились 
медики. 

Обвязав ремнями, перенесли его в палатку. Из машины я выбрался послед-
ним. Местность и люди – незнакомые, где мы, я долго не мог понять, главное –  
у своих. Подошёл Коля: 

– Ты как? 
– Нормально. А ты? 
– В норме. 
Оглянувшись по сторонам, увидел, как разведчики, сидя на земле, курят. Я по-

дошёл к старшему группы: 
– Ну что, Санёк, теперь ты мой крестник. 
– Да, если бы ты не уговорил меня, то… 
Он крепко пожал мне руку, а другая рука с сигаретой дрожала. 
 Тут он что-то вспомнил и резко вскочил на ноги: 
– Иконка, дайте ему иконку, – и полез в БТР. 
Как оказалось, Кирюха сидел напротив иконки, которую прикрепил Манюня 

над аппарелью. Начали подходить офицеры, расспрашивали и осматривали  
машину. На полу нашли оторванную деталь от бойницы БТРа. 

Из палатки вышел кто-то из врачей. Саня подбежал к нему: 
– Как мои бойцы? 
– У одного – перелом ноги и голова… Ему нужна срочная госпитализация. 

Второго с глазами везти никуда не надо, я сам его восстановлю. Давай остальных 
бойцов по одному, я их осмотрю. 

Вскоре из палатки вышел комбат, левая рука перебинтована, и ухо в лейко-
пластыре. 

– Пацаны, как вы? – спросил он у меня и Колюни. 
– Молодцы, ваш БТР восстановят. 
Своим ходом вернулись в нашу посадку. Как оказалось, комбат после засады 

привёл нас к штабу нашей высоты «Днепр-10». БТР сразу подогнали к ремонтни-
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кам и приступили к восстановлению машины. Коля пошёл спать, я остался помо-
гать ремонтировать БТР. Усталости не было, появился какой-то прилив сил и злости. 

Весь день ремонтировали. На помощь приходили Азаренко и Манюня. К вечеру 
Коля сменил меня. Пацаны подходили, расспрашивали и подшучивали. Впервые 
за всё время службы я начал огрызаться. «О, наш слоник стал боевым», – шутили 
пацаны. 

 «Та идите вы в…», – огрызался я и уходил подальше от людей. К счастью, в 
этот день никто из родных и друзей не позвонил мне. 

Когда я сидел один, ко мне тихо подошёл Беркутёнок: 
– Ты чего сам сидишь? 
– Достали все, лезут со своими приколами. 
– Ладно, расскажи, что и как произошло. 
Я спокойно рассказал всё Беркуту, но без того момента, что я увидел во время 

взрыва. Он внимательно выслушал меня. 
– Почему ты не стрелял, почему не отстрелил дымы? 
– Команды не было, а когда комбат пришёл в себя, запретил это делать. 
– Ты не прав, а если бы комбата убили и по вам открыли огонь, что тогда? 
– Не знаю, Серёга. 
– В таких ситуациях без команды первым делом ты должен отстрелить дымы 

и открыть огонь, чтобы прижать к земле противника, тогда он не сможет ничего 
сделать. В твоих руках – огромная сила калибром 14,5 мм и 7,62 мм. Не бойся  
развязать войну, она уже началась. Ты же видишь, нас каждый день обстреливают 
с территории РФ, каждый день домой уходит «груз 200». Подумай над этим и не 
бойся. 

– Не боюсь я, просто не знаю, что делать в таких ситуациях. 
– Теперь знаешь. Пошли к пацанам. 
Уже стемнело, мы сидели возле костра, пили чай, курили. Ко мне подсел Вита-

лик: 
– Ты знаешь, мне ночью приснился паук. Утром, когда вы уехали, я позвонил 

маме, она сказала, что это к беде. И вот сон сбылся. Я почти до самого утра не мог 
уснуть, всё прокручивал в голове этот день. Так и не смог понять: на самом деле я 
тогда увидел ангела, или что-то с моей головой не то... 

Охота на снайпера 

Р асскажу о нашем первом боевом выезде. Это произошло сразу после того, 
как мы прибыли в Дьяково. 

Еноту поступила команда: 
– Рота, на выезд! 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Все погрузились в броню и двинулись в путь. Время близилось к вечеру, но  
видимость была ещё нормальная, шли без фар. Рации раздали командирам экипа-
жей, водителям и наводчикам. Двигались по полям и вдоль посадок, что-то искали. 
Тут по рации прозвучала команда: 

– Всем перестроиться в боевой порядок! 
Это означает: машины разворачиваются «мордой» к противнику. Начали дви-

жение к какой-то лесополосе, тут, не доехав до неё, слышим: 
– Отбой, строимся в колонну! 
Продвигаемся дальше, и вскоре опять команда: 
– В боевой порядок! 
Наши БТРы разворачиваются «мордой» к посадке, и мы движемся к ней. У  

каждой машины – свой номер, по рации слышны команды, кому быстрее, а кому и 
притормозить, то есть смысл этих команд – держать линию, идти ровно. 

– Всем стоп! Десант, земля! 
Открылись аппарели, экипаж высыпался наружу и спрятался за машинами. 
– Наводчики, заряжай и доложить о готовности!  
Коля сразу закрыл передние люки, переспросил. 
– Колюня, люки! 
– Закрыты! 
По рации доложил о готовности. После доклада поступила команда: 
– Из всех стволов – ОГОНЬ!  
И тут началось. Я вывел нулевую отметку, на прицеле под основание деревьев, 

и… Мне стало очень страшно. Другие уже стреляют, а я с чувством страха и нена-
висти к себе за свой собственный страх крепко, как только смог, сжал рукоятку 
управления башней и, пересиливая себя, нажал на кнопку электроспуска КПВТ. 
Дал первую свою очередь: пули пошли в землю, метрах в пятидесяти от БТРа. 
Машина наполнилась оглушающим грохотом, аж до звона в ушах и голове, и ед-
ким сероватым дымом пороха. Коля что-то мне кричал, но я не слышал, как  
сумасшедший, нажимал на кнопки электроспуска КПВТ и ПКТ. В прицел  
смотрел, как ветки ломаются от пуль, и, учитывая это, корректировал направле-
ние огня. Отработал короб КПВТ, продолжал добивать короб ПКТ. Отстреляв два 
короба, по рации услышал команду Енота: 

– Стоп огонь, прекратить огонь! 
Десант при этом тоже стрелял из-за БТРа. 
– Перезаряжай! – по рации передал Енот. 
Дальше стоим, ждём. В это время разведка выдвинулась на проверку посадки. 

Ждали долго. Страх и ненависть так и не отпускали меня, но кругом уже была  
тишина, ждали ответа разведчиков. 

– Отработали нормально, задача выполнена.  



— 67 — 

Позже у пацанов я спросил: 
– Какая была задача? 
Как мне объяснили, в этой посадке обнаружена лёжка снайпера, его позиция 

аккурат выходила на наше расположение. Этого снайпера выслеживала разведка. 
Передвигались мы от посадки к посадке, потому что в буквальном смысле гоня-
лись за ним. И вот… догнали. 

Обстрелы 

П о нашим позициям обстрелы проходили регулярно с постепенным увели-
чением калибра и плотности. Били c территории Российской Федерации,  

а именно из Ростовской области. Мы ответный залп дать не можем: «начнётся 
война с Россией», – так нам говорили офицеры.  

Было уже лето, в посадке мы обжились, как дома, создали все условия для нор-
мального обитания. В этот период появилась песенка «Путин х…ло, ла-ла-ла…». 

Вначале не могли понять: почему такая плотность артобстрелов? Потом выяс-
нилось. Пацаны среди поля выложили белыми мешками надпись «ПТНХ». 
Беcпилотники засекли это «народное выражение». Во время одного из дневных 
обстрелов Манюня включил на телефоне эту, уже очень популярную в Украине, 
песенку. Залп – разрыв! Мы со злостью и в то же время с иронией кричали: 
«Путин х…ло!». И сразу после нашего выкрика новый залп с большей силой.  
Это повторялось снова и снова. «Блин, парни, хорош, может, нас слышно, может, 
не будем кричать?» Предположение, конечно, бредовое, но в этой ситуации ещё и 
не в такое поверишь. 

Кто-то всё равно возьми да и ляпни про Путина – и снова залп. Начали это 
произносить тише, обстрел понемногу стихал. После очередного залпа Манюня 
крикнул: «Путин х…ло!» – залпы возобновились и усилились. «Витя, хватит,  
задолбал!» Кричать и произносить даже шёпотом перестали, и обстрел затих, всё, 
тишина, никто не стреляет. Получалось так, как будто нас действительно слышат, 
в это поверить невозможно. Не может быть, но факт. 

Вовчик вспомнил, что перед началом обстрела мы поставили на костёр воду 
для чая: 

– Андрюлик, посмотри, вода закипела? 
– Сейчас схожу посмотрю. 
Костёр пришлось разжигать снова и заново ставить котелок. Где-то далеко  

что-то ещё летало, но мне уже было всё равно, по своей неопытности и беспечно-
сти я спокойно занимался приготовлением чая. Минут через пять, когда котелок 
закипел, подошёл к укрытию и крикнул вниз: 

– Вылезайте, всё закончилось! Вова, ты идёшь пить чай? 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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С собой я взял книгу Томаса Майн Рида, читал её периодически в свободное 
время. Виталя увидел меня с книгой и однажды сказал:  

– Когда ты дочитаешь эту книгу, мы поедем домой. 
Его слова оказались пророческими, но мы этого ещё не знали. Пацаны подшу-

чивали иногда: 
– Тебе ещё много читать? Мы домой хотим. 
И смеялись при этом. Я тоже понимал, что это шутка, но что-то в этой фразе 

было, а что именно, не знаю. Мы уже научились верить во всякую чепуху. 
Иногда к нам в гости приходили ребята из других подразделений и рассказы-

вали, как они выбирали место для укрытия. 
– Заехали мы в посадку недалеко от вас и начали искать место для укрытия. 

Один из пацанов, молодой контрактник, сказал: «Это плохое место, тут воняет сы-
ростью». Пошли дальше искать, через метров пятьдесят тот же парнишка говорит: 
«О, а тут сухо, нормально, роем тут». Через две недели то место, которое он назвал 
сырым, было выжжено сепарскими снарядами. Хочешь – верь, а хочешь – нет, но 
это так. 

Иногда меня называли «чернокнижником», так как часто видели с книгой, но 
однажды это прозвище подтвердилось, ну, почти. Прошёл дождь, всё мокрое – 
присесть негде. Я развёл костёр, надел накидку, большой капюшон которой наки-
нул на голову. Стою возле огня, греюсь и читаю книгу. Виталя подошёл ко мне и 
говорит: 

– Ты со стороны похож на чернокнижника, – так меня иногда и называли. 
Время тянулось медленно, если не было выездов, по несколько дней могли  

сидеть без дела. Во время одного из выездов к фермеру нам по дороге попалась 
расстрелянная гражданская машина. Коробочки остановились, парни решили 
проверить, что есть в машине «интересного». Там оказался труп водителя, уже 
распухший. Кто-то додумался взять длинную палку и попытался потыкать в него. 

– Что ты делаешь? А вдруг он лопнет? 
– Я и хочу, чтобы он лопнул. 
– Оставь его в покое, поехали.  

Засада 

В  очередной раз вечером поступила обычная команда: коробочка, на выезд. 
Выезжали Виталик, Колюня, я и весь наш экипаж, с нами выдвинулся зам 

Тротила – сапёр Молния. 
Поступила информация, что по полям ездит белая «Нива» с мужиками и поти-

хоньку «выпасают» наши позиции, соответственно, передают сепарам данные. 
Наша задача – их задержать или уничтожить. 
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Выехали ещё засветло, но солнце уже 
шло к закату. Доехали до пересечения четы-
рёх лесополос и остановились. Молния рас-
ставил десант по позициям, я и водитель 
принялись маскировать БТР. Срезали вет-
ки, обложили ими машину, Молния указал 
направление моего огня. Через час работы 
машина была замаскирована так, что изда-
лека её не было видно, но прицел при этом 
был открыт, и я мог нормально видеть доро-
гу, по которой, предположительно, проедет 
«Нива» с нашими сепарами. 

Все разместились и затихли в ожида-
нии. Солнце уже спряталось за горизонт. 
Быстро стемнело. Начался дождь, к нам 
прибежал Виталя: 

– Дай каремат, на мокрой земле лежать 
холодно. 

Никто не взял с собой ни дождевика, ни ОЗК. Мне и водителю нормально,  
мы в броне, пацаны – под дождём мокнут. Вскоре прибежал Молния и залез к нам 
в БТР: 

– Малый, ты фишку рубишь? 
– Да, всё в порядке. 
– Смотри, не усни.  
Разговаривать нам нельзя, потому сидели в темноте и тишине, начало  

клонить ко сну.  
 Я уже не знал, что мне делать, чтобы не спать, шелест дождя по броне очень 

убаюкивал. Пытался заламывать руки до боли, хлестал себя по щекам, прикусы-
вал язык, но попускало всего лишь на минуту или две, ничего толком не помогало. 

Так мы просидели до трёх часов ночи, Молния уже давно уснул. Его разбудил 
Виталя по рации: 

– Может, их уже не будет? Поехали домой.  
Молния проснулся: 
– Ладно, собираемся, поехали. 
Пацаны пришли – мокрые, промёрзшие, ругаются. Вернулись «домой», пере-

оделись в сухую одежду и завалились спать. Проспали часов до одиннадцати утра, 
но самое странное – никто не заболел. 

Через пару дней снова команда: коробочка, на выезд. Выезжали мы по очереди, 
каждый день разный экипаж. На этот раз – наша очередь. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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– Коля, – обратился Енот, – заедем к сапёрам, потом выезжаем.  
У сапёров пацаны загрузили противотанковые мины, противопехотные,  

проволоку, и к нам село ещё четверо, с ними Тротил. Из нашего экипажа поехали 
Манюня, Вова и Виталик. 

За пределами наших позиций, где-то в полях, сапёры начали работать, а мы 
прикрываем. Тут слышу разговор Тротила с кем-то по телефону: 

– Командир, ты помнишь, как было в Афгане: мы «градами» не работали, а 
тут по нам лупят каждый день. Да, твои пацаны по нам работают. Ты не веришь? 
Так приезжай в Ростов, стань на асфальте между Россией и Украиной и послушай – 
и ты сам всё поймёшь. 

Вот такой разговор у него получился со своим бывшим командиром. 
Такие поездки случались довольно часто, в каждой из них что-то происходило. 

В этот раз выезд был под командованием Енота. Проехались по полям, останови-
лись осмотреться. Стоим в кукурузе (вымахала она уже высокой), только я в свой 
прицел с высоты башни что-то видеть могу, с земли ничего, кроме кукурузы, не 
видно. 

Десант выгрузился и пошёл осматривать территорию. Вдруг раздалась авто-
матная очередь. Я верчу башней, не могу понять: что происходит, откуда ведётся 
стрельба? Десант быстро грузится в машину, в люк запрыгивает Енот: 

– Коля, уходим, никому не стрелять. 
– По нам открыт огонь. Что делать? – слышу, как Енот передаёт по рации. 
Ответ был, как всегда, прост и смешон: 
– Спостерігай. 
Ну мы и сбежали оттуда. 
Еще один выезд, наши действия – те же, но на этот раз по нам начали крыть 

миномётом. 
– Все на броню, уходим! – скомандовал Енот. 
Вот так и воевали: по нам стреляют, а мы получаем команду – «спостерігай». 

Гранит 

П ознакомлю вас с одним из офицеров с позывным «Гранит». О возрасте его 
врать не буду, с виду мужчина средних лет (не мальчик уже), высокий и 

большой. Большой – не только телосложение крупное, но и человек, как оказа-
лось, с большой буквы. 

Во время одного из выездов мы «охотились». На сей раз нашей задачей было 
поймать танк. Несколько БТРов зашли в указанный квадрат и остановились,  
ожидая возможного появления сепарского (российского) танка. Во время нашей 
стоянки услышали переговоры по рации Гранита со штабом. 

– Вижу колонну, бронетехника идёт из России. 
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– Наблюдай. 
– Колонна бронетехники и колёсная техника, возможно, с личным составом. 
– Наблюдай. 
Раздаётся залп нескольких орудий.  
– Ты что творишь? Я сказал – наблюдай! 
– А это не я, они сами. 
– Кто сами? Пушки сами стрелять не могут! 
– Они сами, командиров расчётов возле меня нет. 
 Залп орудий раздался снова. 
– Ты что, мля, вытворяешь?! Приказа стрелять не было, прекратить огонь! 
Снова залп. 
– Под трибунал пойдёшь! 
– Горят машины, пять или шесть, из-за дыма не вижу. 
– Так пять или шесть? Ты определись! 
– Шесть, вижу движение пехоты, забегали, суки. Разрешите «гвоздями». 
– Отставить «гвоздями»! Осколочно-фугасными! Залп! Ты чем бьёшь? Я ска-

зал – осколочно-фугасными! 
– Так я ними и работаю. 
В общем, колонна российской колёсной и бронетехники была разбита вопреки 

приказу наблюдать. Вот такой он, наш Гранит, патриот Украины, который не бо-
ялся штабных приказов, а делал своё дело и погиб как герой. Погиб он немного 
позже: как нам рассказали, в блиндаж было прямое попадание снаряда. Гранит 
закрыл собой всех, кто там находился. За время нахождения его на позиции он 
разбил множество российских колонн вопреки приказам наблюдать. Действовал 
решительно и грамотно – так нам говорили те, кто с ним служил. 

Начало выхода 

У же начался август. Недавно отпраздновали день рождения Колюни и ещё 
чей-то. Оба дня рождения отмечались своеобразными «фейерверками» в 

их честь, в эти дни нас «крепили» особо крепко. О своём дне рождения я решил 
промолчать, опасаясь очередных таких «поздравлений». 

В котле мы уже стояли около месяца, особенно жёстко мы начали это ощущать 
к концу июля, когда запасы продовольствия заканчивались, а все колонны с про-
довольствием, гуманитарной помощью от волонтёров, наших родных и друзей к 
нам не доходили. Они либо были разбиты и сожжены, либо их просто не пускали 
наши, учитывая обстановку. 

Пару недель тому я попросил сотрудников с работы прислать мне бензопилу, 
но она не доехала, сгорела в какой-то из колонн. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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К нам зашёл Тренер: 
– Пацаны, не секрет, что мы в кольце, к нам никто не может пробиться. 
– А что нам делать? – спросили мы у него. 
– Не знаю, знаю одно – не бздеть. 
– А давайте позвоним на «горячую линию» в Министерство обороны, что они 

нам скажут, – предложил кто-то из парней. 
– Я уже вчера звонил. 
– И что? 
– Ничего толком не сказали. 
– Так звоните ещё, Тренер, – начали мы нервничать. 
– Хорошо, сейчас наберу. 
Звонит Тренер в нашем присутствии, там поднимает трубку какой-то рядовой 

оператор. Как только услышали вопрос и узнали звание Тренера, сразу переклю-
чили на генерала. Это мы поняли по разговору. 

– Что нам делать, товарищ генерал? Ми тримаємось, тільки скажіть, скільки 
ще триматись і за що? 

На этом разговор закончился. 
– Тренер, что Вам сказали? 
– К нам навстречу пробивается 30-ка, это бронированная техника, танки, 

БМП, БТРы. 
– Бля, эта бригада к нам идёт уже месяц, сколько можно ждать! – начали мы 

возмущаться.  
– Парни, мы стоим в плотном кольце, они к нам идут с боем, нам остаётся 

только ждать. 
В интернете появилось сообщение Президента Украины, дословно не помню, 

но смысл его таков: «Если до 5 августа бригады не будут выведены из кольца, я 
всех генералов десантом выброшу в этот котёл, пусть на месте разбираются с  
ситуацией». Мы очень обрадовались этому, но радость наша была ехидной и зло-
радной. Пусть только прилетят к нам, мы рыть окопы генералам не собираемся, 
дадим лопаты и «бензопилу «Дружба», которая давно затупилась, пусть роют себе 
укрытия сами под обстрелами, как мы это делали. 

Наступило 2 августа, День ВДВ, надеялись, что день пройдёт в полной тишине, 
поскольку в России – тоже праздник. «Полосатики» все считают себя детьми Васи-
лия Филипыча Маргелова. Но всё же били по нам крепко, с территории России 
снова прилетали привычные уже «MMSки» разного калибра. 

Енот собрал нас за обеденным столом во время очередного чаепития, поскольку 
есть особо было нечего. 

– Через неделю мы выходим, как и что – я ещё не знаю.  
Обращаясь ко мне, Виталя сказал: 
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– Воробей, тебе сколько ещё читать осталось? 
– Пять или семь страниц – и книга закончена. 
– Читай быстрее, мы домой хотим! 
На следующий день я книгу свою дочитал и сказал об этом Витале. 
– Ну, всё, скоро домой, – обрадованно и насмешливо ответил он. 
До нас доходили известия, что какие-то роты начали выходить, а мы стоим, 

ждём команды. Дни продолжались, как обычно, но нервозность нарастала, люди 
уходят, а мы нет – это напрягало. Начали вспыхивать небольшие конфликты 
внутри коллектива на абсолютно ровном месте, но тут же быстро гасли. 

Качур-«сепаратист» был ещё жив, мы его не стали есть. Виталик предложил 
забрать его с собой и отдать в зоопарк как символ нашей бригады, символ удачи, 
стойкости и мужества. У каждой роты был свой подобный символ и талисман –  
собака, кот, гусак или курица, у каждого – что-то своё. 

Выход из «котла» 

5  августа 2014 года на нашей позиции людей оставалось мало, максимум 
две роты, разбросанные по всей высоте. Вещи наши почти все упакованы, 

так что за полчаса мы способны выдвинуться. Днём почему-то все залезли в укры-
тие, улеглись, готовились к дневному сну, ну или просто вздремнуть от безделья. 
Лежали и мирно разговаривали о жизни, мечтали о том, что мы будем делать, когда 
вернёмся домой. Договорились, что обязательно по приезде идём в частный авиа-
клуб и прыгаем с парашютом, так нам хотелось подтвердить, что мы настоящие 
десантники. 

Обстрел начался, как всегда, неожиданно, но на этот раз он был не совсем 
обычный. По звукам поняли, что бьют именно по нам, по нашему месту. Вход в 
укрытие закрывает мешок с землёй. Обычно он всегда открыт, но если нужно вход 
закрыть, достаточно дёрнуть за верёвку – и такой своеобразный люк захлопывался. 
Была именно такая ситуация, но я сразу не сообразил. Азаренко кричит: 

– Андрей, закрывай вход! 
Я раз дёрнул – нет, не падает люк, не закрывается. Сержант кричит: 
– Андрюша, блин, дёрни сильнее!  
Люк закрылся. 
– Все на месте? – спросил Женя. 
– Да, вроде бы все. 
Мы слышали, как трещат деревья возле укрытия. Этот обстрел был как нико-

гда жесткий. Били и «саушки», и «грады», и противоблиндажными снарядами, а 
снаряды ложатся рядом, очень близко. Чувствовали, как земля под нами содрога-
лась. Все сидели в касках и бронежилетах, а земля сыпалась за шиворот. В тот мо-
мент ситуация уж очень напоминала сцены из фильмов о Второй мировой войне. 
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Виталя вспомнил: 
– Пацаны, а мы ж лопату не взяли с собой, ни простую, ни сапёрку, если что, 

откапываться нечем. 
– Та не надо каркать, – выругался Сержант, – и так плохо.  
Все замолчали. 
Недалеко от нас, возле укрытия Тренера, стоял загруженный, подготовлен-

ный к выезду «шишарик». В нём – оружие, боеприпасы, вещи... Вдруг раздался 
сильный взрыв и началась стрелкотня. Прямое попадание в «шишарик» – весь 
боекомплект начал взрываться, и, как назло, в нём оказались сигнальные ракеты. 
Они тоже сдетонировали и с издевательским свистом взлетали в небо. 

– Это же прямое целеуказание сепарам, сейчас как влупят по нам – и конец, – 
кто-то высказал свои мысли вслух. 

– Та хорош трындеть, задолбали! – снова выругался Сержант. 
– Пацаны, уберите «шишарик»! – услышали по рации голос сержанта Дымова. 
Мы поняли, что он сидит в укрытии Тренера. 
– Саня, держись! 
– Та, бля, оттолкните БТРом «шишарик», я задыхаюсь, дым валит прямо мне 

в укрытие. 
– Санёк, держись, мы выйти не можем! 
– Всем сидеть на местах, никому не высовываться! – скомандовал Енот. 
– Коля, давай оттолкнём машину, вытащим Санька! Ты за рулём, я за установ-

кой! Если нужно, разрежу этот долбаный «шишарь» пополам! 
– Никому не двигаться, сидеть, я сказал! – рявкнул на меня Енот. 
 Тут впервые пожалел, что мы сдали свои противогазы еще пару месяцев  

тому. Я дёрнулся было к выходу на выручку Дымову, но вспомнил, что водить не 
умею. Так никто и не решился двинуться. Я уже в голове сложил план действий, 
но… без водителя это бессмысленно.  

 Саня продолжал по рации требовать, чтобы ему помогли. Никто не двигался, 
впервые в жизни я себя почувствовал беспомощным щенком. Саня задыхается, а 
помочь никто не может. Нам оставалось только молиться. Обстрел продолжался, 
рация затихла. Мы тоже затихли, понимая, что может означать замолчавшая ра-
ция. И тут мы видим: с криком и руганью влетает в укрытие Дымов. Он еще долго 
матерился на нас, но никто на него не обижался. Я тихо благодарил всех святых, 
что он остался жив. 

Люк с одной стороны укрытия был закрыт, а с другой открыт, через него и за-
лез Дымов. Я сидел почти у самого входа в блиндаж, где вход закрывал мешок с 
землёй. В блиндаже – полная темнота. После очередного взрыва мешок частично 
разорвало, и снаружи начал пробиваться свет, а в укрытие заходить пыль и дым. 
В блиндаже стоял лёгкий туман, дышать стало трудно. 
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– Андрюша, сними броник и накрой бок, 
– сказал мне Сержант. 

Я так и сделал, но броник оказался ма-
ловат, чтобы накрыться полностью. 

– Дайте броню, Воробья надо накрыть 
сбоку! – скомандовал Сержант. 

Мне дали ещё один, и мой бок и ноги 
почти полностью защитили. Обстрел про-
должался, не утихая, «грады» уже не такие 
страшные, как «гвоздики». 

Я повернул голову в сторону продыряв-
ленного люка, и то, что там увидел, меня по-
разило. На стене заметил чётко очерченный 
странный знак. Это была пиктограмма. Я 
потряс головой – знак на месте, протёр гла-
за – нет, знак всё равно никуда не делся. 
Пятиконечная звезда внутри круга никуда 
не девалась, при этом на самой стене рисун-
ка нет. Может, тень такое нарисовала? Нет, я поменял положение тела, ничего не 
изменилось. Что это было, я до сих пор не могу понять. Всё равно продолжал мо-
литься Богу и всем святым, кого только знал, и пацаны, наверное, тоже молились, 
ведь атеистов на войне не бывает. 

Обстрел продолжался около пяти часов. Когда всё затихло, мы сидели в укры-
тии ещё около получаса. Тишина, можно вылезать, потихоньку осторожно начали 
покидать своё убежище. С изумлением осмотрелись. Вокруг всё сгорело, посадка, 
которая служила нам укрытием, растрощена полностью, теперь наша позиция  
была как на ладони. Небольшая палатка, в которой стоял запас воды, и кое-какие 
вещи сгорели, остались лишь баклажки с водой. Кухня разбросана, стол, за кото-
рым мы ели, медленно догорал, качур-«сепар» погиб от осколков, душевая разле-
телась, бак для воды разорван, так что восстановлению не подлежит. 

– Женя, ты как хочешь, а мы уходим, – заявил Дымов. 
Благо, БТР наш остался целым, уходить есть на чём. Все поняли, что ещё 

один обстрел мы не переживём, будет прямое попадание. 
– Грузимся, уходим! – скомандовал Енот. 
Минут за пятнадцать все собрались, выдвинулись. Доехали до края посадки, 

чуть дальше нашли укрытие. Там был Тренер и еще человек пять. Приняли нас 
нормально, Тренеру Женя всё объяснил. 

– Хорошо, сидим тут, завтра выходим в Дьяково, главное – пережить эту ночь. 
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Только начало темнеть, и снова-здорово – залпы. Все набились в блиндаж. Но 
он не был рассчитан на такое количество людей, приходилось стоять, а стоять-то 
неудобно – блиндаж низкий. Обстрел продолжался около часа, били в ту же точку, 
где совсем недавно были мы. Поспать толком не получилось, всю ночь бомбили 
наши позиции. 

Это произошло 6 августа 2014 года, начало нашего выхода. Впоследствии  
период с 5 по 7 августа мы назвали нашим вторым днём рождения. 

Наступило долгожданное утро. Немного перекусив остатками запасов, стали 
ждать от Тренера команды на выход. Что и как будет дальше, мы не знали, даже 
представить не могли, что придётся нам пережить. На одном из БТРов к нам 
подъехал Тротил со своими сапёрами. 

– Тренер, дай мне один экипаж, съездим на позиции, будем подрывать бро-
шенные боеприпасы. 

Поехали Колюня и Виталик, меня не взяли с собой, нет нужды. Вскоре послы-
шались взрывы, – о, это работает Тротил. Через пару часов оба экипажа вернулись. 

– Ну, что там? – все кинулись расспрашивать. 
Виталик привёз пару разорванных автоматов – результат прямого попадания 

в наш блиндаж. Всё, что там оставалось, – всё сгорело. 

* * * 
Пишу эти строки, а состояние – как перед началом боя. Мандраж лёгкий,  

внутри какая-то тревога и… картинки в голове из прошлого. Прошла гроза, мне 
пришлось побегать под дождём, вспышка молнии – гром, и я замечаю за собой, что 
у меня рот непроизвольно открывается сразу после вспышки в ожидании взрыва, 
голова вжалась в плечи. 

Всё, как тогда, в 2014 году. И хотя после дембеля прошло уже достаточно мно-
го времени, всё же некоторые рефлексы остались. 

* * * 
Так вот, вернёмся к событиям 6 августа 2014 года. Ночью мы почти не спали, 

частые обстрелы, ныряния в укрытие, стояние в полусогнутом положении, в итоге 
усталость. После того как Тротил вернулся к нам, мы находились в режиме томи-
тельного ожидания. И наконец поступила команда: «грузимся на машины, выдви-
гаемся». Команду выполнили быстро. 

Я, как всегда, умостился на своё рабочее место, весь во внимании и напряже-
нии. Это был ясный солнечный день. В селе Дьяково, куда мы прибыли, было 
много наших, по улицам ходили старики и бегали беззаботные дети, весёлые  
такие, забавные, смешные. Я посмотрел на одну из девочек, по возрасту, как моя 
дочурка, внутри что-то так защемило, так стало тоскливо, что аж плакать захоте-
лось. Представил себе, как эти детки по ночам прячутся в подвалах. Но плакать 
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нельзя, не время, не сейчас. Мне пришлось проглотить эту тоску и взять себя в руки. 
Вот уже всё хорошо, всё нормально. 

Мы с парнями стояли и курили, разговаривали о всяком, и вдруг подошла к 
нам маленькая девочка, такая чумазая, волосики спутались, одежду свою где-то 
уже испачкала, ну типичный деревенский ребёнок. Она взяла кого-то из парней за 
руку и начала щебетать. После того, что нам этот ребёнок «нащебетал», мы чуть 
не разревелись. 

– Дяденька, идём, я покажу, какую красивую кроватку мне сделал дедушка. 
Она в подвале, но такая красивая, когда начинается гром, меня дедушка несёт ту-
да, в мою новую красивую кроватку, потом бабушка приходит к нам. У них такие 
некрасивые кроватки, а моя – самая красивая. Мы там остаёмся до утра. 

Парнишка, которого она взяла за руку, присел и обнял девочку, крепко-
крепко. Мы еле сдержали слёзы. Нервно закурили ещё по одной сигарете. 

Местные жители выносили нам еду, пирожки, коржики (вместо хлеба, потому 
что в магазинах продуктов не было). Одна из женщин вынесла ведро борща: 
«Возьмите, мальчики, вы же голодные, есть хотите, кушайте-кушайте, не стесняй-
тесь». Эту еду приняли с благодарностью и разделили, как смогли, между собой. 
Вскоре начали строить колонну – и в путь. 

Ночь ада 

К олонна начала своё движение, мы двинулись в путь, домой. Ехали спокой-
но, но все были напряжены. Остановились где-то в поле, и тут начала ра-

ботать артиллерия. 
– Всем спокойно, мы выходим под прикрытием нашей артиллерии, – передали 

по рации. 
Еще немного посидели – и снова в путь… «По машинам!» – прозвучала коман-

да. Ехали вроде бы спокойно, но артиллерия накрывала снарядами совсем близко. 
А наша ли арта работает? Нет, это сепары по нам работают. 

Один из БТРов выехал на возвышенность – и начал строчить КПВТ. Я раз-
вернул башню в сторону выстрелов, чтобы посмотреть. Да, действительно, БТР 
строчил из двух стволов. 

Колонна продолжала своё движение. На улице темнело. 
– Отстрелить дымы! – крикнул мне Женя. 
– Куда? 
– На три часа! 
– Есть. 
Развернул башню на три часа – и залп, первая пара дымов ушла. Дым начал 

подниматься над полем метрах в пятистах от места выстрела. Скорость колонны 
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большая, по нам долбит сепарская артиллерия, их снаряды ложатся всё ближе и 
ближе. 

– По колонне на три часа со всех стволов – огонь!!! 
Смотрю в прицел, а там идёт техника. Пацаны кричат: «Огонь, огонь!!!» Я до-

сылаю патрон в КПВТ, меня немного подбросило – утыкание. Что это значит? 
КПВТ нужно заряжать одним резким рывком, меня подбросило, патрон чуть-чуть 
пошёл в сторону – и всё, КПВТ молчит. Я начал работать из ПКТ (калибр 7,62). 
Короб быстро выстрелял (250 патронов). 

– Давай из КПВТ! – кричат мне пацаны. 
– Утыкание! 
Пацаны уже знают, что это значит. БТР кидает из стороны в сторону, неудоб-

но, когда стрелял из ПКТ, цели толком не было видно, только головой бился о 
прицел. Я начинаю устранять утыкание, поднял крышку ствола, она падает, бьёт 
по рукам, неприятно, боли сильной нет, но кровь уже начала потихоньку капать. 

Возле меня сидит Азаренко. 
– Чем тебе помочь? 
– Крышку держи! 
Он держит крышку, я беру заранее приготовленный ремешок, начинаю вытя-

гивать патрон, ничего не получается. Руки дрожат, и не просто дрожат – трясутся, 
в голове – паника, хаос. 

– Надо разбирать КПВТ! 
Перемешались и страх и досада, что у КПВТ – утыкание, и грёбаная паника – 

что делать? 
Вовчик это понял. 
– Андрюля, успокойся, вспомни, что надо делать, – говорил он спокойно. –  

Успокойся, не суетись, ты это делал сотни раз. 
Несмотря на то, что БТР несётся, его кидает из стороны в сторону, кругом 

стрельба, я успокоился и не спеша достал патрон, дослал следующий и… 
– Готово! – крикнул парням. 
– Давай, Воробей, работай! 
Я начал свою работу, КПВТ затрещал привычным звуком и ПКТ поперемен-

но. Прицелиться не могу, опыта стрельбы на ходу нет, головой только бьюсь о 
прицел. 

– Пацаны, корректируйте огонь, мне не видно! – крикнул десанту. 
Сержант, Манюня, Вова говорили мне – выше, чуть ниже, левее, нормально.  

И вдруг по рации слышу: «Отставить огонь, отставить, отставить, прекратить, это 
погранцы нас обогнали». 

В тот момент, когда я устранял утыкание, десант стрелял из автоматов.  
Виталик высунулся из люка наполовину и тоже стрелял из автомата. Его водитель 
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быстро дёрнул вниз, чтобы тот не высовывался. Всё затихло, обстрел прекратился, 
но скорость колонна не сбрасывала, двигались мы, как оказалось, по сепарской 
территории. Нам навстречу двигалась мифическая 30-я механизированная  
бригада. 

Появилось немного времени подумать, и снова я радовался тому, что случи-
лось утыкание и было мало опыта в стрельбе на ходу. По всей вероятности, я не 
попал, снова вздохнул с облегчением. И снова подумал, что высшие силы охраня-
ют нас не только от противника, но и от самих себя. Вскоре стало совсем темно, 
глубокая ночь, а нам ещё предстоит преодолеть нелёгкий путь. 

Короткая остановка посреди какого-то поля. Смотрю в прицел, сразу не понял, 
почему я вижу красные огни. Мы остановились, вышли из машин и начали осмат-
риваться. Картина, представшая перед глазами, навела на меня жуть. Вокруг нас 
всё горело – горел хлеб, то есть поле нескошенной пшеницы. Представьте себе: 
ночь, полная луна, яркие звёзды, а вокруг – запах гари, дыма, черный пепел и  
огни, пламя, пожирающее неубранный до сих пор урожай. Мне показалось, что 
мы попали в ад, один из кругов ада, тени и силуэты солдат напоминали духов.  
Какой-то адский шабаш! 

Вскоре мы продолжили путь. Колонна приближалась к небольшой речушке. 
Переправиться через неё, как оказалось, не так просто. Надо сооружать мост.  
У нас была машина-мост с одной секцией, а нужно две. За день до нашего выхода 
выдвинулась небольшая колонна с одной секцией моста. Через речку переправи-
лись нормально, но потом этот мост обвалил берега речки и утонул, достать уто-
нувшую секцию было невозможно. Начали искать брод, этим занимались коман-
диры, а мы рассредоточились по полю. Прозвучала команда «окопаться», но, как 
обычно, это сделали лишь единицы. Мы же нашли небольшой ровик и завалились 
отдыхать – никто не спал. Ровик такой, что если лечь поперёк, то голова и ноги – 
сверху, а жопа – ниже уровня земли. Вокруг нас поле около сотни гектаров, стерня 
и сухая трава вся выжжена, лежали, по сути, в саже и пепле. Наступила глубокая 
ночь, над нами – небо чистое, звёздное, пока всё спокойно. По радиостанции пере-
дали: «Все моторы заглушить, не ездить, огни выключить». Командиры пытаются 
организовать переправу. Виталик подошёл к БТРу и прикладом автомата разбил 
стропы. Слышно, что где-то в темноте ревут моторы машин, крики солдат, даже 
не крики, а громкий разговор. Ночью эхо сильнее, потому кажется, что это крики. 
Тут начали заводиться ещё моторы, голоса добавились и усилились вопреки при-
казу создать тишину. Позже выяснилось, что это догнали нас остатки погранцов, 
началась паника, что-то типа: нас сейчас накроют, всем конец, мы уходим, возвра-
щаемся обратно, ищем другую переправу… Подняли такой шум, что рёв моторов 
и крики солдат стали слышны по всей округе, на приказ создать тишину и пре-
кратить панику они не реагировали. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Сначала лежали спокойно, тихо, безмятежно отдыхали, но постепенно нарас-
тала тревога, на душе стало как-то неспокойно. И вот начался самый страшный 
период моей службы. 

Забегу немного вперёд, на полгода. Даже за последующих полгода службы  
в разведке, включая Донецкий аэропорт, такого страха не было. 

Короче говоря, сепары услышали эти звуки – их позиции оказались рядом. И 
началось! Сначала пара залпов из миномётов (пристрелочные), ещё и ещё. Есть! – 
попадание в одну из машин. Выход «града»: слышен был характерный шурша-
щий звук, а потом – разрывы снарядов. 

Лёжа поперёк рва, мы понимаем, что голова и ноги теперь в опасности. Вита-
лик скомандовал: «Лечь вдоль!» – так мы оказались ниже уровня земли. 

Снаряды ложились метрах в пятистах от нас. Автомат в руках, лежим лицом 
вниз, каска налезла на лоб так, что козырёк её упёрся в землю, ничего не видно, 
земля содрогается. Звуки разрывов такие сильные, что кажется, будто снаряд  
разрывается в двух-трёх метрах. Мне стало интересно, так это или нет. Нет,  
разрывы действительно были на расстоянии около пятисот метров. Глазной даль-
номер уже опытный, дальность определять научился. 

Лежу, а у меня от страха – дрожь по всему телу. Виталик лежит так, что его 
нога касается моего плеча, он тоже дрожит, от этого моя дрожь ещё сильнее, ещё 
хуже, ещё сильнее страх. Осколки могут залететь к нам и кого-то ранить в ногу 
или жопу, на спине – броня, за спину и голову не страшно. Я приподнял каску, а в 
месте приземления снарядов стоит такое зарево, будто солнце из-под земли встаёт, 
переливы яркими цветами – белый, жёлтый, красный. Красиво очень, описать  
такую красоту сложно, но эта красота – смертоносна и вызывает страх, животный 
ужас, будто все мы в одно мгновение оказались в аду. Ад – так вот он какой на  
самом деле, не просто страшный, он вызывает ужас, оцепенение. Я сжал свой  
автомат с такой силой, что мог бы сломать его. 

Виталю трясёт, а меня тря-
сёт ещё сильнее.  

Виталик немного отодвинул-
ся. Стало чуть легче, осталась 
только моя дрожь, только мой 
страх. Автомат прижимаю к себе 
и сжимаю его левой рукой  
настолько сильно, что моя рука 
побелела, от этого становилось 
немного легче. 
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Сейчас пишу эти строки и снова чувствую страх, и снова дрожь по всему телу, 
тяжело такое вспоминать, очень тяжело. Так мы пролежали целую вечность, по 
крайней мере, так нам казалось. Рядом стояла машина. 

– Чья машина? – спросил Молния. 
– Моя, – ответили из темноты. 
– Что в ней? 
– ПТУРы, – ответил голос из темноты. 
– Убирай её отсюда!!!  
Тень бойца медленно поднялась и пошла к машине. 
– Быстрее! – закричал Молния. 
Тень всё так же медленно подошла к машине, не спеша отогнала её. Молния 

скомандовал: «Окапываемся!». Начали копать чем попало, скорее тем, что было. 
Лопаты остались в БТРе, бегать опасно. Копаем штык-ножами и руками выгреба-
ем землю, получается медленно. Снова залп, снова страх и дрожь, но уже чуть 
меньше, наверное, начали привыкать. Затишье, копаем снова, Манюня достал 
ложку, начал рыть ею, фигня получается. Залп повторился, затих ненадолго.  
Азаренко кричит: «Давай прикладом рой!» О, немного быстрее получается, но нас 
постоянно отвлекают от рытья залпы, работа идёт медленно, но потихоньку углуб-
ляемся. Очередное затишье. 

– Касками, давай касками! – закричал Азаренко. 
Дело пошло веселее, но всё равно это не лопата. С попеременным успехом 

врылись в землю. 
По рации Матрос передал: 
– Всем лежать, никуда не выдвигаться! 
Немного подняв голову, я увидел, что некоторые наши машины горят, они 

стояли дальше, на безопасном для нас расстоянии. Из переговоров по рации узна-
ли, что есть 200-е и 300-е. 

Матрос и Галактика нашли переправу. Когда всё затихло, дали команду быст-
ро строить колонну, подбирать своих и выдвигаться. Начали движение, подбирали 
по дороге всех, в БТР набилось очень много народу, а на броне, наверно, ещё боль-
ше, не знаю, я не видел. 

– Пацаны, не блокируйте мне башню, оставьте её свободной! – кричал я. 
К нам в броню прыгнул погранец: 
– Парни, у меня сегодня день рождения! 
– Так это в твою честь фейерверки? 
– Ну да, это меня поздравляют! 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Вот поэтому я перестал любить праздни-
ки, шумные они очень. Так мы ехали и под-
бирали всех, кто попадался по дороге. 
Сколько сидело на броне, я не видел, но су-
дя по крикам – до хрена. Светало. Колонна 
подъехала к очередной переправе. Неболь-
шая речушка, можно даже сказать – ручей, 
вот только глубокий. Мостом служила боль-
шая железобетонная плита. Перед этой пли-
той вырыт глубокий котлован, это сделали 
сепары. К плите не подъехать. Способ пере-
правиться нашли, воспользовались секцией 
моста. Пока всё это организовывалось, мы 
отдыхали. 

И вот начали переправлять технику, но-
вая переправа оказалась немного в стороне 
от плиты и узкая, проходит только одна  
машина. Виталю поставили на переправу 

проводить машины, на противоположной стороне встречал другой офицер. Насту-
пает рассвет. Колонна большая, переправа займёт не то что пару часов, а гораздо 
больше. Ну, делать нечего, ждём. Наш экипаж будет идти крайним. Залегли в  
посадке, которая росла вдоль ручья. Полдня уже прошло, а машин ещё много. 
Слышим характерный, до боли знакомый свист миномёта, разрыв – ещё и ещё. 

– Окопаться! – крикнул сержант. 
На этот раз у каждого была при себе сапёрная лопатка. Бьют по посадке,  

пытаются нащупать колонну. Всё затихло, движение техники продолжилось. В по-
садке оставаться опасно, уже по опыту знаем. Колонна почти вся прошла. Виталя 
дал команду, чтобы перегнали наш БТР и самим рядом окопались. Мы так и сде-
лали, от переправы далеко не отъезжали. Виталя продолжал проводить машины. 

Молния и ещё кто-то из офицеров, кто – уже не помню, подошли к нам: 
– Пацаны, пошли поищем укрытие. 
Нашли три ямы. Мне почему-то показалось, что это воронки ещё со Второй 

мировой. Прогулялись, осмотрелись, распределились таким образом: два офицера – 
в одну воронку, пара человек из экипажа – в другую, я с Колюней – в третью. 

Залп услышали сами, закричали: 
– В укрытие! 
Снова начался ад. Калибр снарядов довольно-таки крупный, и ложатся они 

именно по этому квадрату. 
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Коля первым побежал в наше новое ук-
рытие (воронку): 

– Андрюха, за мной! 
Я побежал за ним. Коля лёг на самое 

дно, скрутился калачиком, лицом вниз, я не-
много выше, лицом вверх. Любопытство все-
таки великая сила. Снаряды разрываются 
очень близко, слышно, как они летят. Звук, 
смешанный свист с гулом, чем-то напомина-
ет гудение турбин самолёта. После этого – 
страшный сильный взрыв. Сколько приле-
тело снарядов – сбился со счёта. Кладут и 
кладут. Очередной снаряд, разрыв и тиши-
на, хотел было поднять голову и посмотреть, 
что да как там. Ан нет, на меня начали сы-
паться мелкие ветки. Услышал звук, похо-
жий на детский игрушечный вертолетик. 
Возле моего автомата, который лежал ря-
дом, упал металлический осколок. По форме он был как лопасти вертолёта, с зато-
ченными рваными краями, длиной около пятнадцати сантиметров. Этот осколок 
прилетел, по ощущениям, секунд через тридцать после взрыва снаряда. Так я по-
нял, что сразу после взрыва надо ещё полежать немного, пусть осколки улягутся. 

Я посмотрел на водителя Колюню. Наши взгляды встретились, он тоже  
наблюдал эту картину. Смотрели в глаза друг другу около минуты. Знал я Колюню 
как храброго, сильного спецназовца, а сейчас его взгляд был, как у маленького  
испуганного ребёнка. Ничего не понимает, задаёт немой вопрос: «Когда этот ад 
закончится, как нам выжить, как вернуться живыми домой?» У меня, скорее всего, 
был такой же взгляд. Картину дополняла поза, в которой Колюня лежал: скрутив-
шись калачиком, как младенец в лоне матери. Я был испуган не меньше его. 

Эту ситуацию мы никогда потом не обсуждали, не хотелось. Вспоминали всё: 
все смешные и трагические происшествия, но эту – никогда. Осколок вспоминали – 
и всё. 

К нам в яму влетел Вовчик: 
– У вас тут яма побольше. Я был с Молнией в яме, так она меньше. 
Немного полежав, Вовчик говорит: 
– Побежали к БТРу поближе. 
– Нет, сиди, не высовывайся, нас позовут, – ответил Коля. 
 Обстрел продолжался. Вова услышал призыв Виталика. 
– Погнали, уходим, Виталя зовёт. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Мы побежали, все уже были возле машины, один я отставал. Бежать быстрее 
тяжело, одышка сильная, сказывалась усталость организма. 

– Андрюша, давай, бля, быстрее! 
С трудом добежал, залез с горем пополам в БТР. 
– Коля, газу, газу, уезжаем отсюда! 
Поехали. Выехали в числе последних, за нами уже никого не было. Куда ехать – 

хрен его знает, двигались прямо за остальными, в какой-то момент колонна поте-
рялась, то есть мы её потеряли из виду. Едем прямо, вернее, несёмся полями на-
прямую. Обстрел не прекращается. Снаряды ложатся рядом, метрах в пятидесяти 
от нас – это самый ближний, остальные – от ста до трёхсот метров. 

В прицел видел брошенные подбитые БТРы, это указывало на то, что мы на 
правильном пути. Вова смотрел в тримплекс, видел всю эту картину, как по нам 
бьют из миномётов. 

– Коля, давай быстрее! Колюня, давай!!! 
– Та не задалбывайте меня, я и так сотню иду! – закричал Колюня. 
В этой ситуации нам оставалось только молиться, уповать на милость  

Всевышнего, чтобы не было прямого попадания. Таким образом, мы обогнали всю 
колонну и приехали первыми в населённый пункт, место нашего сбора. 

Когда въехали в село, встретили 30-ю бригаду. БМП сновали по полям и ули-
цам, как мыши полевые. Село после зачистки, как после бомбёжки, многие дома 
разрушены, некоторые горели.  

Всё в дыму, некогда чистые дворики с цветами, красивыми заборами, дорогими 
машинами стали изуродованными, машины горят или, уже обгорев, превратились 
в груду чёрного металлолома. Заборы и оградки снесены, окна выбиты, многие 
крыши домов пробиты или полностью разрушены. Местами валяются вырванные 
ворота, пробитые осколками и пулями разного калибра. 

По селу бродят солдаты, ездит военная техника. Как оказалось, наш экипаж 
прибыл в числе первых, несмотря на то, что выезжали последними. Через какие-то 
час-два колонна начала собираться. 

Пока ждали остальных, курили и слушали истории, как кто пережил выход. 
Среди множества всяких рассказов один мне наиболее запомнился. 

В тот момент, когда мы лежали в канаве, после обстрела начали выстраивать 
колонну, подбирали всех. Многие бойцы сидели на броне. На один из танков наби-
лось столько, что парням приходилось сидеть или висеть на стволе. Во время дви-
жения танк сильно подпрыгнул, один из парней не удержался и упал прямо под 
гусеницы. Танк ему переехал обе ноги. Остановились и забрали парня на броню. 
«Буторфанол колите ему!» Влупили сразу три шприца. Парень орёт: «Мне боль-
но!» Влупили ещё два обезболивающих. Боль не утихает. «Пацаны, убейте меня,  
я больше не могу, пристрелите меня!» – умолял он всех. В какой-то момент танк 
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остановился. Поднялся, как потом узнали, один из офицеров, достал свой ПМ. 
«Прости меня, сынок…» Прозвучал выстрел – страдания бойца закончились. 

В мире происходит много споров по поводу: нужно ли помочь человеку уме-
реть в момент адских мук или пусть мучается? Философы, священники или другие 
мыслители, попробуйте посмотреть в глаза этому парню, понимая, что шестой 
шприц с обезболивающим всё равно остановит его сердце минут через пятна-
дцать. 

Рассказчик, который нам это поведал, всё время смотрел в одну точку и  
дрожащими руками курил сигарету за сигаретой. Пусть этого офицера судит Бог, 
не люди. Нет прав у нас осуждать или оправдывать, не дано нам такое. 

Понемногу колонна собралась, её выстроили, и мы поехали. Двигались быст-
ро, внимание обострено, но на душе уже спокойно, мы едем домой. Шли по мир-
ной территории. К ночи заехали на территорию какой-то воинской части. Утром 
стало ясно, что это аэродром. Было около двух-трех часов ночи. 

– Отбой, всем отбиться! – скомандовал Енот, то есть всем ложиться спать. 
Я нашёл место на траве, достал свой коврик и спальник, залез в него, посмот-

рел на небо. А оно такое звёздное, чистое, мирное. Лежу и понимаю, что больше 
команды: «Виола», «Виола», залп, всем в укрытие!» – не будет. «Осадков», 
«градов» больше не будет, вокруг так тихо, спокойно, мирно. Всё… войны больше 
нет. В этом коротком слове ВСЁ, оказывается, такой глубокий и приятный смысл, 
это слово настолько ёмкое и глубокое, как Тихий океан. Впервые в жизни я почув-
ствовал состояние МИРА и ПОКОЯ всем телом и душой. 

Утром проснулись оттого, что солнце встало высоко. Нам привезли воду в цис-
тернах. Смогли умыться, переодеться в чистую форму, прибережённую для такого 
случая. После обеда, перекусив остатками сухпайков, пошли на общее построение. 
Перед нами стояло несколько офицеров, одним из них был замкомбрига. 

Поздравляю вас с выходом, с мирным небом над головой, мы все за четыре  
часа сна выспались, как за сутки, когда спали, понимали, что «осадков» больше не 
будет, поздравляю вас! 

Путь домой 

Е хали через Запорожскую, а потом Херсонскую области. Я заметил, что отно-
шение людей к нам разное. По мере удаления от зоны боевых действий, от 

зоны АТО отношение становилось всё теплее и приветливее. Едущие навстречу ма-
шины сигналят, прохожие приветствуют, угощают арбузами, норовят сфотографи-
роваться с нами. 

Колонна не останавливалась, все «летели» домой. Так сильно хотелось  
вернуться, что остановки делали короткие, и их было мало. Когда мы въезжали в 
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родной город, для нас перекрыли проспект, главную артерию города, так что  
колонна двигалась беспрепятственно к своей части. 

Встречать нас пришло много людей: корреспонденты, родители, друзья, волон-
тёры и просто неравнодушные люди. Все скандировали: «Герои! Герои!» Настрое-
ние было очень радостное, хорошее, мы действительно чувствовали себя героями. 
Эти слова как-то по-особенному находили отклик в душе. От этого было немного не 
по себе. Какие мы, блин, герои? Мы не герои, мы просто солдаты, граждане Украи-
ны, выполняли свой мужской долг. Я немного стеснялся этого звания – «герой». 

Подъезжая к части, Коля сбавил скорость до минимума, люди бегали по доро-
ге, как по тротуару, подбегали ранее приехавшие бойцы и гражданские, жали нам 
руки, поздравляли с возвращением. Один из парней, молодой, одетый по граждан-
ке, подбежал и спросил: 

– Вы Мелкого не видели? 
– Какого мелкого? – спросил я. 
– Позывной Мелкий из первого батальона – это мой брат. 
– Нет, не видел, – ответил ему. 
– А колонна ещё будет? 
– Да, ещё много машин отстало. 
За этот миг между мной и этим незнакомым парнем произошёл невербаль-

ный, более глубокий диалог. Первый его взгляд – взгляд человека, который ждёт 
кого-то, очень близкого, когда он спрашивал про своего брата, – выражал надежду. 
На его вопрос я ответил – нет, а сам в этот момент подумал, что его брат может 
оказаться среди 200-х. Он прочитал это в моих глазах, и его взгляд резко изменил-
ся, он стал печальным. Когда я сказал, что много машин отстало, его лицо и глаза 
снова начали излучать надежду увидеть живым родного человека. Он в ответ  
немного криво и грустно улыбнулся и произнес: «С возвращением!» Это всё проис-
ходило в течение нескольких секунд, на ходу, БТР не останавливался, двигаясь 
среди целой кучи народу. 

Наконец мы въехали на тер-
риторию родной части, водителю 
показали место стоянки маши-
ны. По части туда-сюда сновали 
прибывшие ранее солдаты. Я, 
Виталик и Колюня спрыгнули  
с брони. Одним из первых, кто  
к нам подошёл, был комбат.  
Пожал крепко руку и обнял каж-
дого, по-командирски, нет, ско-
рее по-отечески, обнял крепко. 
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Тот самый комбат, который поначалу с нами разговаривал матом, с которым мы 
нарвались на управляемый фугас, теперь стал таким родным, таким близким. 

– Забирайте личное оружие, боеприпасы, броню и каску, поднимайтесь в ка-
зарму, сдавайте всё, – сказал комбат. 

Поднявшись к себе в казарму, мы встретили замполита роты, он тоже обнял 
каждого и с радостной улыбкой сказал нам: 

– Сдавайте автоматы, носимый боекомплект, броню, каску и бегите домой. 
Чтобы я вас тут десять дней не видел! Идите, любите своих жён и детей, встречай-
тесь с друзьями. Только через десять дней по звонку прибудете в часть. Мы сами 
разгрузим БТРы и почистим пулемёты. 

Мы всё сдали, попрощались с замполитом и покинули часть. Три часа ночи, а 
люди всё стояли и продолжали встречать вновь прибывающие машины, многие 
были с маленькими детьми на руках. 

Отпуск 

Р азъехались по домам утром. Когда я вошел в дом, жена удивилась, но не 
так, чтобы очень, как оказалось, она знала о нашем возвращении. Дочурка, 

ещё сонная, в пижаме бродила по квартире и не могла ничего понять. 
Тут же позвонила мама: 
– А я знаю, что ты уже дома. Когда ты придёшь к нам с отцом? 
– Чуть позже, мам, я хочу переодеться и побриться. 
Зашёл в ванную, взял в руки станок для бритья… и понял, что это дурная за-

тея, надо сначала бороду состричь, а потом уж бриться. Так я и поступил – пошёл 
в парикмахерскую. Денег в парикмахерской с меня не взяли, несмотря на то, что 
волосы были длинные и борода густая. Вернулся домой, забрал жену с ребёнком – 
и пошли к моей маме. 

Увидев меня, мама расплакалась и крепко меня обняла. Только сейчас я по-
нял, что на самом деле означают такие простые и обычные слова – МАМА, ОТЕЦ, 
ЖЕНА, ДОЧЬ, в общем, СЕМЬЯ. Такие простые, короткие, но очень ёмкие слова. 
До этого момента я не знал, что взрослого мужчину можно вот так легко вывести 
из равновесия и заставить пустить слезу. Мне трудно было сдержаться, потому 
пришлось сказать твёрдо: 

– Всё, хорош, пошли чего-то поедим. 
Мама с радостью и слезами на глазах повела к столу, который уже успела  

накрыть. 
– Откуда ты знала, что я скоро приеду, и даже успела подготовиться? 
– Ты хоть и партизан, но я тоже умею задавать людям вопросы.  
Позже она мне призналась, что всё выведала в части. Мы с отцом выходили 

поговорить на улицу, он курил, а я рассказывал... не всё, конечно, далеко не всё. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Он курил сигарету за сигаретой. Видимо, понимал, что я не могу и не хочу расска-
зывать всё, что со мной произошло, слушал он внимательно, сосредоточенно. Не-
много подумав, отец сказал: 

– Эх, сын, мы однажды тебя спасли от армии, отдав в сельхоз, а вот как  
вышло. Ты за пару месяцев в армии увидел то, что я не видел за два года в своё 
время… 

Немного постояв, в какой-то задумчивости он добавил: 
– Я чуть не попал в Афганистан, а ты вот… 
Наш разговор продолжался, конечно же, об армии. Я понял, что кое-что отцу 

могу сказать, зачем – не знаю. 
– Знаешь, пап… это не антитеррористическая операция, это – ВОЙНА. 
Услышав это от меня, его скулы свело, пальцы сжались в кулаки. Тут мама 

выглянула в окно: 
– Папа, ну имей совесть, я тоже хочу с сыном побыть. Заходите, еда стынет, я 

столько наготовила. 
Мама всё пыталась меня накормить, скорее нафаршировать. Я не мог много 

съесть. Мама всё расспрашивала и расспрашивала, но не могу же ей всё расска-
зать. Жена всё это время сидела тихонько и смотрела на меня, дочурка игралась 
рядом и, по всей вероятности, не могла привыкнуть к тому, что её папа уже дома. 
С отцом мы ещё много раз разговаривали, но больше таких тяжёлых тем не каса-
лись. 

По вечерам я выходил погулять со своей пятилетней дочкой. Соседи по двору, 
знакомые и те, кто не знал меня, но уже хорошо знал мою дочку, всё расспрашива-
ли, что да как. Сложно складывались подобные разговоры, в частности, для меня. 
Люди начали замечать, что я как-то странно реагирую на разные звуки. 

Однажды стоял со знакомыми мужиками и спокойно разговаривал, дочка  
играла с другими детьми. Вдруг сзади услышал резкий звук колокольчика: сердце 
моё сжалось, как при взрыве, и я резко обернулся и замер, не зная, что делать.  
А оказалось, рядом проезжал соседский мальчишка на велосипеде и посигналил 
велосипедным звонком. Его папа (мой сосед) позвал ребёнка: 

– Сынок, рядом не езди, и не надо сигналить возле нас. Дядя вернулся с вой-
ны, ты меня понял?  

Его сын легко согласился и поехал дальше кататься. Что со мной произошло, 
тогда я ещё не понимал. 

Мы вернулись с прогулки домой, жена уложила дочь спать немного позже,  
затем сами легли. Ночью мне приснилось, что я нахожусь на высоте Браво, и  
прозвучала команда: «Виола», «Виола», залп!» Я тут же проснулся, накрыл собой 
жену и начал кричать: «Где ребёнок, где ребёнок?!» Жена меня обняла и тихо ска-
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зала: «Успокойся, ты дома, всё хорошо, всё нормально, ты дома». Я сел на кровати 
и обхватил голову руками. Что со мной творилось, не знаю, но чувство было  
ужасное. 

Вышел наружу тот страх, который мы держали в себе во время обстрелов, и 
появилось чувство беспомощности и страха за свою семью. Почему в моей голове 
смешались воспоминания и понимание того, что рядом жена и дочь, – я не знаю. 
Дочка в ту ночь спала спокойно, ничего не слышала, а жена испугалась. 

Днём я был свободен, потому занимался ребёнком. Прошло уже несколько 
дней моего отпуска, дочка стала привыкать к тому, что папа дома. Она почти  
не слезала с моих рук, постоянно находилась рядом и никуда меня не отпускала, 
ей всё время хотелось быть со мной. 

В один из вечеров во время прогулки с ребёнком случилась забавная ситуация. 
Мы гуляли недалеко от дома, дочка каталась на трёхколёсном велосипеде, загуля-
лись, уже стемнело, и вдруг начали взрываться фейерверки. Самих фейерверков 
видно не было, только взрывы слышны. Я схватил дочь под мышку, в другую руку 
её велосипед и быстро пошёл домой. Она болтается и кричит: 

– Поставь меня, я хочу ещё играть! 
– Нет, доця, домой, быстро идём домой. 
В тот период мэр запретил использовать фейерверки, понимая, к каким  

последствиям это может привести. Во время наших встреч с парнями мы этот  
вопрос обсуждали, и действительно очень многие от резких звуков приседали, 
пригибались, и даже доходило до курьёзов, но смешно было окружающим, а не 
нам. Вскоре отпуск закончился и нас вызвали в часть. 

Андрій  ВОРОБЕЦЬ  
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Валентин ІВАНОВ 
 

«БАТАЛЬЙОН «ФЕНІКС»,  
ВЗВОД РОЗВІДКИ: ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО БОЮ»… 

(Фрагменти книги) 
 

Ч ас ішов, навчання закінчувалося… 
І ось поступив наказ згортати табір, вантажити все майно на техніку і до 
ранку бути готовими до переміщення на нову точку локації. 

Почалися збори… Ми виносили з палаток майно, зброю, БК, згортали палатки. 
І десь близько 20-ї години вже сиділи, як то кажуть, на речах. Щоб не замерзнути 
вночі, ми розпалили велике багаття і всім взводом скупчилися біля нього. А щоб було 
не сумно, я взяв до рук гітару, співав пісень під замовлення до самого ранку, до часу 
від’їзду. Під час імпровізованого концерту «Страйку» захотілося веселощів, і він 
кинув до багаття «сигналку», за що і отримав по повній, хоча бажання дуркувати у 
нього, на жаль, так і не пропало до самого кінця нашої військової кампанії… 

Та ось на небосхилі почало сіріти. Пролунала команда на відправлення. І ко-
лона потихеньку рушила вперед, переміщаючи нас назустріч ще нікому невідомим 
пригодам…  

Спочатку ми повинні були висунутись у район Чонгару, що знаходиться на 
кордоні з Кримським півостровом, але нас перекинули до Петропавлівки, де у  
старій місцевій школі батальйон розташувався на проживання. Тут нічого такого 
не було – цілодобові караули з охороною штабу і території місця розташування. 
Іноді були виїзди до Сивашу з метою забезпечення охорони доріг кримського на-
прямку і проведення аеророзвідки нашими безпілотниками. А також ми потроху 
готувалися до переміщення у сектор «М» у зоні АТО, де можна було дати миттєву 
відсіч ворогу і його приспішникам (так кожен із нас мріяв)… 

І ось нарешті цей час настав! Ми піднялися о четвертій ранку, завантажили на 
техніку усе майно, зброю і БК, прибрали приміщення, щоб після нас була чистота і 
порядок. Пролунала команда «По машинах!» – і ми почали свій рух до сектору, на-
зустріч своїй, ще невідомій нікому із нас, долі… У своїх думках усі були героями, 
готовими роздерти ворога голими руками! Гірка правда була попереду. Хтось ро-
зумний сказав: «Щоб визначити людину, треба дати їй гроші і владу…» Може, він 
мав рацію, але я давно довів сам собі і знаю, щоб визначити людину – кинь її у екст-
ремальні умови або під шалений артобстріл чи у нетривалий, але скажений бій на 
«нулі»… Там одразу стає зрозуміло, хто є хто! Але це все у нас було ще попереду! 

Так ось… Перше наше переміщення було до Камиш-Зорі… По дорозі було до-
статньо і смішного, і сумного: то губили покришки і колеса, то зривало розкладуш-
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ки, які були прикручені на броні БТРів (все це підбиралося, а потім уже на місці 
поверталося хазяїнам). Але мені, мабуть, до самої смерті запам’яталося два  
начебто незначних епізоди, які і досі тривожать розум і щипають серце разом з  
душею…  

Коли ми проїжджали чергове селище, подивитися на довжелезну колону техні-
ки вибігали чоловіки і жінки, вибігали і діти. Дехто показував нам відмашку через 
лікоть – так робили сепари, нормальні люди махали руками, а дітлахи брали під 
умовний козирок. Раптом до невеличкої групи дітей приєднався хлопчик років чо-
тирьох. Мабуть, він купався чи готувався перевдягатися в інший одяг, бо вискочив 
до дороги зовсім голий, у самих тапках і, приклавши руку до голови, віддав нам 
військове вітання! Через декілька хвилин я помітив на узбіччі стареньку жінку, 
яка плакала і, витираючи сльози, хрестила нас навздогін, шепочучи молитви…  
У мене защеміло у грудях і на очі навернулися сльози. Я утвердився в думці: поки  
у нас в Україні є такі люди, ми повинні її захищати до останнього! А сепаратисти і 
запроданці самі повиздихають, бо ми їм у цьому допоможемо!..  

Вже почалися сутінки, коли наша колона прибула до старої покинутої школи 
селища Камиш-Зоря. Ночували у спальниках, хто де знайшов місце. Ми з нашими 
хлопцями взводу розвідки спали прямо на підлозі у вестибюлі школи, в якій тепер 
не було ні вхідних дверей, ні вікон…  

Зранку був ранній підйом, швидкий перекус – і знову колона розтягнулася по 
дорозі. До місця постійної дислокації залишалося кілометрів тридцять… 

МПД (місце постійної дислокації) організовували на базі території ремонтних 
майстерень «Сільгосптехніки» у Запорізькій області, яка була розташована у селищі 
міського типу з дуже мирною і красивою назвою Р.., що знаходилось біля самого 
кордону Донецької області і яке стало нам «рідною домівкою» на одинадцять міся-
ців перебування у секторі «М». 

Прибувши на місце, всі підрозділи були розподілені у приміщеннях адмініст-
ративно-побутової будівлі «Сільгосптехніки». Взвод розвідки і взвод зв’язку розта-
шувалися на другому поверсі будівлі, в актовій залі, де була навіть міні-сцена зі 
столом президіуму, за яким я поставив свою розкладушку. І тут почалися весело-
щі! Хлопці сміялися і жартували з цього приводу. Щоб було зрозуміло, поясню. 
Перед АТО я працював в Обласному палаці культури міста Миколаєва, завідува-
чем сценічного комплексу палацу. І зрозуміло, що постійно, або практично постій-
но, при проведенні концертів відомих артистів або інших заходів знаходився на 
основній сцені палацу. Тут же був «маленький брат» великої сцени, яку я не зміг 
зрадити, ну то таке…  

Звісно, приміщення адміністративної будівлі взагалі не були пристосовані під 
ночівлю чи під постійне проживання особового складу батальйону. Але ми довели, 
що десантура може жити в яких завгодно умовах! Розклавши речі і зброю, ми  

Валентин  ІВАНОВ  
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заходилися «облагороджувати» 
наше приміщення, а саме: по пе-
риметру кімнати натягнули ней-
лоновий шнур, на якому можна 
було розвішувати вішаки з одя-
гом; поставили пічку, яку нам 
подарували волонтери з Перво-
майська; розставили розкладуш-
ки і почали обживати МПД. Ра-
зом зі звиканням до нової оселі 
ми продовжували підвищувати 

свою підготовку і бойовий стан. Виїздили на стрільбище, переміщувалися по  
околицях МПД. А здалеку, зі сторони Донецька, до нас і вдень і особливо вночі  
доносилися артилерійські залпи і вибухи снарядів і мін… 

Поміж стрільбами і тренуваннями ми потихеньку почали виїжджати на супро-
водження колон і груп до Донецької області і по сектору «М». До речі, одне з  
наших стрільбищ знаходилося на березі Азовського моря, недалеко від Маріуполя. 

Дні йшли. Ми виконували тренувальні і бойові супроводження, постійно  
поліпшуючи бойовий стан… І ось якось відпочиваючи після вечері, ми почули і 
відчули страшний вибух, від якого зі стелі посипалося… За кілька десятків секунд, 
не перебільшую ні на йоту, ми вже мчали, сидячи у нашій черговій «таблетці» з 
назвою «Гуцулка Ксеня», у напрямку вибуху. По рації нам передавали можливі 
координати вибуху… Хвилинка лірики: у кожної бойової одиниці техніки було 
своє ім’я. У розвідників були «Барсік», «Гуцулка Ксеня», «Грязний Гаррі» тощо. 

І ось ми прибули на місце вибуху! Виявилося, що ДРГ (диверсійно-
розвідувальна група) провела диверсію на залізниці, яка вела до Донецька.  
Диверсанти підірвали заряд у вантажному вагоні потяга… 

Прибувши на місце, ми виставили пости, щоб у місцевих не було бажання  
лазити на місці диверсії і затоптувати сліди. Через хвилин десять з’явилися пред-
ставники міліції, і ще хвилин через десять прибули офіцери СБУ, а ще через  
десять хвилин з’явилися представники ОБСЄ…  

Опитавши місцевих жителів, ми з’ясували, що біля мосту знаходився автомо-
біль «Нива» червоного кольору, який з наближенням потяга різко взяв з місця  
і зник, після чого пролунав вибух. До речі, вибуховий пристрій був закладений  
у порожній вантажний вагон… А сама акція була спланована на доказ того, що  
бойовики справді існують повсюди, а люди повинні їх боятися, не втручаючись у 
те, що відбувається. (Дурень думкою багатіє).  

Але ця диверсія на довгих дванадцять годин паралізувала переміщення ванта-
жу по цій гілці…  

Ансамбль Олени Білоусової в гостях у «Фенікса» 
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У подальшому наша присутність була вже зайвою, і ми повернулися до 
МПД… 

Після цього випадку, зважаючи на нашу оперативність, нас стали підключати 
до роботи на блокпостах.  

А почалося це з надзвичайного випадку, який одного дня відбувся десь біля  
23-ї години.  

З боку одного із блокпостів, зі сторони Донецької області, раптово почулися 
кулеметні черги! Перша думка: ворог пішов у наступ на прорив! Через кілька  
хвилин ми вже мчали на «Барсіку» до блокпоста. Коли прибули на місце, бійці  
Нацгвардії з переляканими очима почали розповідати про спробу захвату блокпо-
ста ворогами. Але після дуже недовгого розслідування все виявилося більш ніж 
прозаїчно: хлопці з Нацгвардії засумували з того, що у них ще не було бойового 
досвіду і вогневих контактів, тому вирішили, що у чистому полі можна постріляти 
начебто по ворогах. Але отримали догани, а рапорти про їхню невідповідну пове-
дінку були направлені командуванню НГ. 

Другий випадок на блокпосту був уже з бійцями нашого підрозділу – взводу 
розвідки… 

Вночі на дорозі з’явилося світло фар і почувся звук автоколони, що наближа-
лась до блокпоста. Бійці, згідно з регламентом перевірки (в колоні було п’ять бен-
зовозів), зупинили головну машину. Підполковник, який був старшим головної 
машини, вискочив і почав волати, що бійці не мають права затримувати його осо-
бисто, а також техніку, яку він супроводжує. Волав як навіжений про те, що завтра 
усі бійці блокпоста будуть звільнені з лав ЗСУ і віддані під трибунал! Але після  
того, як він почув звук затвору АКС, одразу збавив тон і почав пропонувати  
дипломат з грошима…  

Як виявилося, згідно з документами, знайденими при обшуку, він нелегально 
вивозив бензин на продаж. Наші бійці викликали співробітників СБУ і передали 
паскуду-підполковника органам. Мабуть, краще було б передати на органи! Куди 
пішли гроші і паскуда-підполковник, досі невідомо… Але наші хлопці не були  
забуті – їх нагородили Грамотами за пильність при виконанні бойового завдання.  

А ми продовжили своє військове життя, виконуючи нові завдання по супрово-
ду колон, з розвідки місцевості… 

Ще у нас був дуже цікавий виїзд на сумісні військові навчання з підрозділами 
міліції спецпризначення і СБУ, де інструкторами були наші брати – грузинські 
військові, які передавали нам свій бойовий досвід війни за незалежність Грузії. 
Було цікаво і трохи незвично, бо їхній бойовий досвід мав деякі витончено-
спеціальні деталі, якими ми тоді похвалитися не могли. Але і це ми взяли до ува-
ги, і ці елементи та знання їхнього досвіду нам дуже знадобилися потім… 

Дал і  б у д е…  

Валентин  ІВАНОВ  
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РУРА ЯВИЩ 

«О т якщо не заглядати до енциклопедичних словників, а просто спро-
бувати викласти на папері чи полотні своє уявлення про земний 
всесвіт – результат буде цікавим. Таке собі бліцопитування власно-

го мозку. Зрозуміло, що в кожного свій всесвіт і кожен сам є всесвітом, і від того 
результати відрізнятимуться, в залежності від пріоритетів. Проте існують фунда-
ментальні запитання, які людина іноді ставить сама собі. От, наприклад, щодо 
Смерті – яке в неї обличчя? Здебільшого це якась морокувата постать у балахоні з 
капюшоном і косою. А Народження? Міфологічні словники запропонують багато 
варіантів, та цікаво, який образ видасть мозок пересічної людини, не науковця. 
Скоріш за все, це буде образ Матері. І так питання за питанням, не на всі з яких 
можна відповісти блискавично. Що спільного між цими двома образами чи що  
різнить їх? 

Спільного? Одразу й не скажеш, а різняться вони тим, що виконують свої 
функції в різних вимірах: Мати приписана до світу Землі, світу людей, а в Смерті 

Геннадій МОЛЧАНОВ 
Український прозаїк, художник, учасник Революції Гідності та бойових дій АТО, воював у смт Піски. Лауреат 
обласної літературної премії «Золота арфа» за п’єсу «Черговий ранок», номінант літературних премій братів 
Стругацьких «Бронзовий равлик» і «Інтерпрескон». За організаційної і фінансової підтримки народних  
депутатів Ігоря Бриченка і Тараса Кременя 2018 року видавництвом «Іліон» був виданий роман  
«Перемир’я» (польові дослідження російсько-української війни). 2019 року роман став лауреатом премії 
«Краща Миколаївська книга». 
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більш простора сфера для діяльності, міжвимірна. Яке з цих явищ для людини має 
вагоміше значення? 

Людина міркує, аж раптом усвідомлює, що відповідь пролягає через фільтра-
цію дещо більшої кількості образів, що Народження і Смерть не єдині явища  
в житті. Та навіть узяти саме Життя – хіба не образ, достойний зайняти місце  
в загальному переліку образних явищ? А Дружина? А Діти? А Бог? Його взагалі  
треба виокремити разом з Любов’ю, Вірою та Надією. І далі по списку: Кохання, 
Радість, Секс, Наркотики, Алкоголь, Розчарування, Війна тощо… Перелік буде 
суттєвим. А потім логічним виявиться прихід наступного питання: яке явище, з 
перерахованих тобою, суб’єктивно є найоб’ємнішим, найщільнішим? Ні, не голов-
ним чи цінним, а саме найоб’ємнішим, найщільнішим, най-най… 

Для жінки це буде Народження Дитини, для когось – верхівка Евересту, хтось 
скаже, що це Батьківщина; у віруючого можна навіть не питати – Господь чи  
Любов… А дехто скаже, що це Війна». 

 

«ПЕРЕМИР’Я» 
Один день з життя мінометника 

(Фрагменти роману) 
Н а кухні було майже порожньо. За столом сидів лише «Дядя Вітя». 

«Байкар» вже й забув, коли вони бачилися востаннє, бо «Дядя Вітя», за 
чутками, довгий час перебував у шпиталі – заліковував старі болячки, 

які дісталися йому ще з попередньої війни, афганської. Йому було сорок п’ять, та 
виглядав він трохи старшим, таким, що побачив життя з перебором. Він був дуже 
привітною, вихованою людиною, але висловлювався так, наче трохи заблукав  
поміж війнами. Усі побратими ставилися до нього з розумінням і повагою, навіть 
ті, для кого не було авторитетів, крім них самих. 

Іншого разу «Байкар» насипав би суп у полумисок і пішов би їсти до себе в  
кімнату. Але «Дядя Вітя» гостинно запросив його сісти до столу. Йому «Байкар» 
не міг відмовити. Якийсь час їли мовчки, поки «Дядя Вітя» не порушив тишу,  
задоволено кажучи: 

– Оце харчо, а-а-а! 
– Скажи, класно, правда? 
– Супер. 
– Вікторе, я чув, що ти встиг повоювати ще до цієї війни, – підтримав розмову 

«Байкар». 
– Н-ну… 
– Ні, я не збираюся тебе розкручувати на розмову, – обережно сказав 

«Байкар». – Не хочеш – не кажи. 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  



— 96 — 

– Н-ну… 
– Смачного. 
– Навзаєм. 
Їли мовчки. Віктор морщив лоба, напевно, слова «Байкаря» розігнали в ньому 

кров, змусили зануритися у спогади. Через якийсь час він заговорив: 
– Ця війна зовсім не така… 
– Я на тій війні не був, не знаю, – сказав «Байкар». 
– Там порядку, порядку було більше. А тут… Пам’ятаю наше перше построє-

ніє ще в учебці. Пам’ятаєш? Це мене не те що вразило, вразило, я очікував зовсім 
іншого. По натурі я людина воєнна… 

Після цих слів Віктор знову занурився у спогади. І тут як вихор до кухні зале-
тів командир розрахунку «Херсонський». 

– Ти шо так гнать! «Дядя Вітя»! Це ти? Молодець, ге-ге! Дай п’ять! Молодець, 
ге-ге! Як здоров’я? Підлікувався? Як харчо?! Скажи, клас?! Ти шо так гнать, ге-ге! 

Взагалі-то, «Херсонський» розумний і освічений хлопець, в афериста Сергія 
Ківалова в юракадемії навчався. Він командував мінометним розрахунком особли-
вого призначення, майстерно жарив сепарів і в хвіст і в гриву, але галасливий і 
метушливий був настільки, що «Байкар» менше втомлювався від «прильотів», ніж 
від його присутності. Так само, вихором, він вилетів у дверний отвір, залишивши 
після себе купу запитань, головним з яких було, типу, а чого взагалі приходив. 
Утім, його коротка поява на арені підштовхнула «Дядю Вітю» до відповідей: 

– По натурі, по натурі я людина воєнна, – повторив він. 
– Я давно вже це зрозумів, – сказав «Байкар». – А я людина по натурі цивіль-

на, однак схильний до порядку в армії. Те, що ми з тобою бачили в учебці, мене 
вразило не менше. Тому краще розкажи про ту війну. Де був, ким був? 

– Я був, я був усього лише командиром відділення. 
– Якого відділення? Профіль? 
– Перша моя війна була таджико-афганська, коли виводили залишки офіцерів. 

Це було на Кушці. І, відповідно, їх треба було прикривати, бо їх розстрілювали в 
спину. Це було моє перше відрядження. Друге відрядження, відрядження було в 
групі пошуку… Це був 91-й рік, на розвалі кремля, коли усі почали будувати свої 
табори, тобто не соцтабори, а кожен що собі – прибалти собі, а ми собі. Я входив до 
групи пошуку. Це вже формувалася Україна, тверда Україна. Було сформовано 
бригаду, і ми почали виловлювати терористів, терористів. Ми підпорядковувалися 
лише одному дядькові, ім’я його я не назву, тому що усі його знають. Він заснов-
ник бригади, сильної бригади, о. Розумні люди, розумні люди… 

– А ти ким був у тій бригаді? 
– Я був простим командиром відділення «саламандра». 
– Снайпери? 
– Хамелеони, одним словом. 
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– Ясно, снайпери. Але, наскільки я розумію, КДБ на той час уже не було. То до 
якої спецслужби ви відносилися? 

– Воєнне гебе. На базі ОСБР. 
– Ага. І що, твоє відділення в якихось значимих операціях брало участь? 
– Було. 
– Наприклад. 
– Н-ну, було таке. Перша серйозна робота – теракт під Вінницею. Це 91-й рік. 

Ішов літерний поїзд, літерний поїзд. І вся владна верхівка була на ньому. Майбут-
ня владна верхівка. І от деякі люди, противники цього, прознали про це діло, про 
це діло. Убивають машиніста, убивають стрілочника і назустріч літерному посила-
ють состав з різнобоєм, різнобоєм. Нафта, солярка, дрова, металобрухт. Але. Ще 
були задіяні гебешні служби старої закалки. Як вони просекли, просекли? Загнали 
літерний поїзд на запасну колію. А той же ж треба якось зупинити, зупинити. Він 
по наклонній набрав до ста двадцяти кілометрів на годину. Дорога пряма. І вони 
пустили назустріч состав з вугіллям. Без машиніста, без машиніста. І прорахували 
так, що вони мусили зустрітися на станції, хоча сьогодні станції там уже немає, 
тоді це була станція «Бєзимянная». Протягом тридцяти однієї хвилини провели 
евакуацію вокзалу, кілька районів, що поблизу, що поблизу. Ну і, звісно ж, відбу-
лося зіткнення. У підсумку, все пройшло за регламентом, крім убитого машиніста і 
стрілочника, ніхто не постраждав, ніхто не постраждав. На місці зіткнення була 
вирва, вокзалу не було. Ремонтні роботи проводилися оперативно, за добу і дві  
години все закінчилося. І нашим завданням було внєдрєніє в місцеве населення, 
місцеве населення. Тому що там неподалік морсовий завод, морсовий завод. Там 
виробляли яблуневий сік, вишневий сік, полуничний сік. А потім переробляли й 
додавали спирт для виготовлення лікерів, лікерів. Я туди по гражданці приходжу, 
тьоті – добридень, добридень. Хотів би, кажу, на роботу влаштуватися. А вона пи-
тає: а ти не служивий? Та, кажу, служив колись, служив колись. Скажу так: одразу 
на роботу мене не прийняли, але слово за слово, слово за слово. Тьотя каже: немає 
роботи, ми тут своїх насилу повлаштовували, а чужих не беремо. Питаю: а багато 
чужих проситься? Та, каже, були тут, у гості приїхали, в сусіднє село. А ми щодня 
здавали інформацію. Я доложив, як положено. Ну, їх і забрали разом з сім’ями, з 
дітьми. А хазяєва хати, до кого вони в гості приїхали, ті залишилися під доглядом, 
під твердим доглядом. Я потім у командира питав, що та як. Але він лише сказав, 
що вони були причетні, були причетні. А більше нічого не сказав. Я за ту операцію 
десять діб відпустки отримав, от. 

– Якось непереконливо у тебе виходить, – усміхнувся «Байкар». – З цієї історії 
можна цілу книжку написати, а ти так нічого толком і не розповів. Чи це вас так 
вчили хамелеонити? Знаєш, на що це схоже? От спробуй умовити фокусника роз-
крити тобі секрет навіть найбанальнішого фокусу. Навіть якщо він твій друг, твій 
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однокашник, він тобі по дружбі не відмовить, але секрету так і не розкриє. Показу-
ватиме тобі фокус сто разів, але не пояснить нічого. Це вас цього вчили? Пилюку в 
очі пускати? 

– Ну-у, якраз цього і вчили. 
– Бач як. А всі ж думають, що це ти такий мутний, тому що хворієш. 
– Ні, мене у шпиталі підлікували. 
– Тоді не хамелеонь, розповідай. А якщо не хочеш, то я тебе за язика не тягну. 
– І що я маю розповідати? 
– Що хочеш, тільки не хамелеонь. От ти, кажуть, у Придністров’ї воював,  

миротворцем у Косово був, чи хлопці брешуть? 
– Ні, не брешуть. Воював, воював, от. 
– І? 
– Ну, було таке, було. Слухай, ну, серйозно, нема чого розповідати. Ти при  

Союзі служив? 
– Служив. 
– От. Пам’ятаєш, який лад був в армії? Все дебільно-просто – порядок: устав, 

команда, постріл… От і я самим краєчком ще застав ті часи. А тут що? – обвів кух-
ню рукою «Дядя Вітя». – Хіба це служба? 

– Це війна. 
– Повір, я знаю, що таке війна… 

* * * 
«Байкар» про  те , як кожен  воює за  свою  Україну: 

«Тут не все так однозначно. Кожен воює за свою Україну. 
Це московитам простіше, вони в унісон воюють за певні цінності: за росій-

ський язик, за царя і Отєчєство, за право не втратити права бути чи олігар-
хом, чи кріпаком, за те, щоб хохли не стали українцями, бо тоді нікому буде па-
скудити у борщ… А в українців інші проблеми. Узяти, приміром, мобілізованих. 
Вони в унісон можуть хіба що стріляти. Все решта – у кожного на власний 
розсуд. Хто там питає за мову! На передовій немає часу на з’ясування, хто кому 
українець, хто кому хохол, а хто просто громадянин України – усі матюкають-
ся однаково по-ординському, бо це економить дорогоцінний час на артикуляцію 
наказу і його виконання. І начебто всі за одне, а потім додому повертаються – і 
капець якийсь: кожен воював за своє. Хтось за українську Україну – з Сагайдач-
ним і Шухевичем; хтось за хохляцьку – зі «Сватами» і Лободами; хтось за  
совєтську; хтось за кримінальну; хтось за хамську тощо. 

Тільки наївні думають, що Україна заживе на повну силу після повернення 
своїх територій. Де там! Ще попереду розбірки між тими, хто воював за різні 
України. Російська мова на теренах України ще зіграє свою роль в історичному 
процесі. Кремль це прорахував ще до того, як Крим і частину Донбасу віджав…» 
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«Зампотех» про свою  Україну: 
«Я йшов за покликом совісті, мабуть, за розумінням того, що хто, як не ми, 

і дійсно отаких «нас» недостатньо, бо більшій частині населення і досі війна 
«до лампочки». А воюю, звісно, за родину, дітей, друзів та проти системи рабс-
тва й олігархату, але наш народ так важко витягти з отого кріпацтва. Воюю 
проти російськомовних шкіл ще й за мої бюджетні гроші, проти цінників і 
етикеток російською, проти дубляжу фільмів і передач російською. В побуті 
хай говорить кожен як хоче, але в державних установах і всіх публічних місцях 
тільки державна мова, тоді і в побуті питання вирішиться саме собою. А ще 
мрію про те, щоб веб-браузери не знаходили відповідь на питання російською – 
це пришвидшить процес...» 
 

«Старшина» про свою  Україну: 
«Та, власне, я сам напросився… Діставав воєнкома, поки не подзвонили і не 

сказали: приходь… За яку Україну воюю? Так просто і не скажеш… В усякому 
разі, за Україну без Росії… Мова?.. Ні, такої проблеми для мене не існує, я як  
був російськомовним, таким і залишуся… це все з пальця висмоктане, ти сам 
знаєш…» 
 

«Шафер» про свою  Україну: 
«Хм! За яку Україну?.. Скажімо так: за ту, яка у мене в душі, за справедли-

ву… Мова?.. Я хоч і російськомовний, якогось бар’єру не відчуваю… тут, на пере-
довій, не мова керує, а вміння мобілізуватися… та й удома в мене, у Нікополі, 
жодних проблем із цим питанням не виникає… А-а, щодо депутатів, телеба-
чення, літератури тощо… Ну, так, державної мови ніхто не відміняв… У цих 
сферах, однозначно, має панувати виключно українська…» 
 

Юра  про свою  Україну: 
«Пішов воювати, бо хотів побачити все на власні очі – брешуть чи не бре-

шуть… Казали по телевізору, що українці стріляють мирних, а я в це не вірив, 
от і перевірив… За яку Україну? За вільну… Звісно ж, без Росії… Ні, питання 
мови мене не цікавило, головне, щоб самі були… щоб поляки не лізли з білоруса-
ми… Щоб сама була, вільна…» 
 

Едік про свою  Україну: 
«Що мене спонукало піти на війну?.. патріотизм… Я за мир… А взагалі-то, 

я хотів, щоб Україна не розвалилася, за цілісність воюю… а вже яка вона там 
буде… ну, хотілося б, щоб було лучше… та маємо те, що маємо, чим багаті, 
тим і раді… Мова?.. ні… Думаю, мова мало кого інтересувала, це вже тепер  
потроху…» 
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«Нео» про свою Україну: 
«Моя Україна і вишиванкова, і вишиватникова, і ватникова, щоб ти розу-

мів… Де б я не був, Батьківщина для мене одна… це як родина… Як достаток… 
він не оцінюється наповненням твоєї тарілки чи холодильника… Є родина,  
є Батьківщина, все решта додаток до них… Коли кажуть про Батьківщину,  
в моєму мозку виникають такі картинки: перш за все, бабусина хата, калина 
біля хати… як кажуть, без калини немає України… хоча я й виріс у місті,  
просто на літо їздив на село… бач, а найяскравіші спогади саме про це… Бабуся 
була з-під Смоленська, від розкуркулення тікала, її мій прадід привіз, як тоді 
казали, в «богатую» Таврію, але вона стала українкою, знаєш, як вона співала 
українських пісень – о-о, ще та була українка… і я їй підспівував, хоча сам і ро-
сійськомовний… За яку Україну воюю?.. За українську, звісно ж… Якщо мене 
відвідає ностальгія за ватниковою-вишиватниковою, то я запросто знайду 
кілька квадратних метрів особистого простору й поностальгую по «совку»… 
оно, на кухні вдома… Однак що стосується України, то її менш за все мають 
хвилювати періодичні напливи моєї ностальгії… Вона має рухатися вперед, 
тобто подалі від Росії… от за це й воюю…» 
 

«Мудрий» про свою  Україну: 
«Я ж львів’янин, як мене може не хвилювати питання мови… А пішов вою-

вати, звісно ж, за українську Україну… Не за Порошенка – це точно…» 
 

«Хабіб» про свою Україну: 
«Мене спонукало піти на війну роздовбайство… Ні, не моє… хоча я теж роз-

довбай ще тово… роздовбайство у владі… Багата країна, якщо не помиляюся, 
сорок вісім процентів чорноземів усієї земної  кулі… найбагатша країна світу… 
то якого хріна наше начальство її ніц не використовує?! Наше начальство –  
це взагалі окрема тема… Ні, я не через них пішов, просто в мене є маленький 
племінник, то я не хочу, щоб він все те видів… Ліпше, може… може, якийсь 
вклад буде мій… тут ніц, потому дитина щоб виділа там… Мова?.. звісно ж, 
державною має бути лише українська… книжки мають бути українські, а не 
російські, це так… ми не маємо права цуратися своєї мови… хоча, ти ж знаєш, 
як я в побуті розмовляю… ви ж здогадуєтесь, що я кажу, але не розумієте, особ-
ливо коли я психану… ну то такє… поміж собов говори як хочеш, хоч скавули, 
головне, щоб тебе зрозуміли… Однак скавуліти з трибуни Верховної Ради чи на 
телебаченні – то я ніц не розумію, як то можна…» 
 

«Еверест» про свою  Україну: 
«На наших українських теренах є все: й природні копалини, й луки, й широкі 

доли, й ліси і гори, є моря, річки, є все, що потрібно для існування нації. Україн-
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ська земля багата давніми традиціями власних предків: тут і Кий, і Святос-
лав, і Володимир, і Ярослав, і Володимир Мономах, і Петро Сагайдачний,  
і Богдан Хмельницький, і Іван Сірко, і Петро Могила, і Михайло Грушевський,  
і безліч-безліч видатних українських діячів, які зробили неоціненний внесок у 
розвиток європейського суспільства, а в самій Україні, на жаль, європейський 
дух відсутній, його майже знищили москалі. За 74 роки окупації вони звели до 
нуля всі здобутки наших предків, а те, що не знищили, привласнили собі, навіть 
перемогу у Другій світовій. Навіть назва їхньої держави крадена. Мій прапра-
пра і ще кілька разів прадід у складі війська Петра Сагайдачного брав облогою 
Москву. З тих пір у нашій родині не було жодного чоловіка, який не воював.  
То чому я мусив схилити голову перед московськими катами? 

За роки окупації росіяни свідомо знищували прогресивну молодь України, 
оскільки молодь є творцем політичних новацій, революційних переформату-
вань. Молодь знищували у Визвольних змаганнях 1919–1921 років, Голодомором, 
Другою світовою, війною проти Степана Бандери, локальними конфліктами 
«холодної» війни: Афганістан, Чорнобиль. Наприклад, у складі військового  
контингенту в Афганістані українців було понад 60 відсотків. Чому? Тому що 
гебістам треба було знищити рушійні сили української революції. Степана  
Бандери вже немає більше ніж три чверті століття, а кацапи лякають ним 
своїх дітей. Після прийняття закону 2015 року про «декомунізацію» у нас впер-
ше з’явився шанс насправді стати вільними, а то й справді абсурд – на честь 
катів, які знищували нашу націю, названі вулиці й міста. І це після 24 років 
проголошення Незалежності! 

Я воюю за Україну без московитів. За вільне майбутнє моєї дитини. Щоб  
ні мати моя, ні дружина, ні дитина не бачили, як розриваються снаряди, й не 
чули, як свистять кулі та міни. За це все навіть самого себе не жалко…» 
  

«Лис» про свою Україну: 
«Зброя журналіста хоч і не стріляє кулями, але вражає ворога не менш  

ефективно… Так що я можу сказати, що я воюю, тим більше часто буваю на 
передовій… принаймні, якщо не воюю, то борюся за Україну… За яку Україну? 
Однозначно – за українську… За яку віками боролися наші предки і, як би це па-
фосно не звучало, проливали ріки крові… Вони її бачили саме українською в усьо-
му: у звичаєвому праві, у мові, у літературі, у пісні… Тому якщо зараз ми, їхні 
нащадки, підемо на якісь незрозумілі консенсуси, то української України не буде, 
ми не вирвемося зі статусу імперської провінції…» 
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З КЛУМБАМИ ПО ЖИТТЮ 
(Оповідання) 

1 

В іктор Іванович зі смутком дивився зі свого балкона на дві безпритульні, зруй-
новані часом бетонні клумби, що стояли на узбіччі дворової дороги. Колись 

Віктор Іванович «відсидів» за них. Хоча-а… відсидів – це дуже гучно сказано. Пра-
вильніше буде сказати, що він провів дві години в КПУ районного відділку міліції. 

Здається, це було в далекому 1993-му, рівно двадцять п’ять років минуло. Він 
тоді був іще молодий, моторний, та й клумби тільки починали свій життєвий шлях. 
Мешканці житлового кооперативу встановили їх посеред дороги, щоб обмежити рух 
«зальотного» транспорту. На той час Віктор Іванович був іще Вітею, клумби його не 
дуже цікавили: є вони чи ні – байдуже. Вперше він звернув на них увагу, коли купив 
собі автомобіль ГАЗ-24 «Волга». Виявилося, що, попри деякі незручності для автомо-
білістів кооперативу, клумби з квітами створювали атмосферу захищеності прибу-
динкової території, не кажучи вже про естетичну складову. Так, Віктор не виявляв  
особливої радості від того, що не міг проїхати через увесь двір, розвернути машину, 
де йому буде зручно, натомість змушений був виїжджати з двору, орієнтуючись по 
дзеркалах заднього огляду. Це, зрозуміло ж, мінус. Але все решта – один великий 
плюс. Саме завдячуючи цим квітникам і наявності освітлення, якого в 90-ті бракувало 
навіть на деяких центральних вулицях міста, двір вирізнявся своєю доглянутістю. 

Якось Віктор, маючи запрошення на День народження, заїхав додому за  
дружиною. Припаркував свою «Волгу» біля під’їзду і піднявся в квартиру. Приче-
пурився, вскочив у костюм з краваткою, а поверх нього обов’язковий атрибут – 
лайкова курточка. Дружина Катя, звісна річ, теж у лайковій куртці – інакше ніяк. 
Молоді, красиві, успішні – це 90-ті, крихітко… 

Вийшли з під’їзду, сіли в машину. А надворі осінь – зимно трохи. Віктор запус-
тив двигун «Волги», й поки машина прогрівалася, включив пічку, включив «Пінк 
Флойд» на крутезній автомагнітолі, включив фари і, перш ніж рушити, пристеб-
нув дружину до сидіння новим паском безпеки – дві години назад поміняв прилад, 
і він ще трохи тугувато зціплювався з замком. 

Аж раптом Віктора засліпило світло від фар якоїсь машини, яка намагається 
об’їхати клумби по тротуару. Водія тієї машини навіть не турбує те, що він ламає 
декоративні кущі: байдуже, мені треба – і все, я тут їхатиму, нехай хоч каміння з 
неба. Віктор, наївний, міг би включити мозок і зрозуміти, що так зухвало можуть 
поводитися лише люди, дотичні до клану, якому порядки не писані, тобто до  
ментів. Але він не включив мозок. Мало того, він узяв ще й вийшов з машини. 
Розставивши руки, він жестом запитав, типу: ви шо там, опупєлі?.. Ну, щось типу 
такого він запитав жестами. А коли світло фар перестало засліплювати йому очі, 
то виявилося, що це дійсно менти. Це був «воронок». 
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Менти вийшли з машини й почали вимагати показати їм документи. Зрозумі-
ло, що вони отримали відмову, натомість Віктор у свою чергу почав вимагати на-
взаєм. Як він міркував: я непитущий, я хазяїн «ГАЗ-24», я в костюмі з краваткою, 
від мене пахне дорогими парфумами, я їду на День народження адвоката, врешті-
решт, я податки плачу – а ви хто?! 

Йому заламали руки і запхали у вонючий «воронок». 
Двигун «ГАЗ-24» прогрівається, фари світять, пічка працює, двері нарозпашку, 

з салона лунають звуки «Пінк Флойда», дружина в істериці не може відстібнути  
ремінь безпеки, а в цей час Віктор їде у вонючому «воронку»… 

Як потім з’ясувалося, то були охоронці по сигналізації, що мали офіс у сусід-
ньому будинку, і їм ліньки було об’їжджати. Натомість у протоколі вони зазначи-
ли, що Віктор заважав їм виконувати термінове завдання. Він, зрозуміло ж, спрос-
товував їхні інсинуації, відмовлявся підписувати протокол, але на нього дивилися 
як на комашку й усміхалися, мовляв, ти все одно «попав». А в черговій було насті-
льки людно, що навіть не всім вистачило місця в «абіззянніку». Ті, що були всере-
дині набиті, як кілька в банці, поводилися по-різному: хтось мовчки сидів і відчу-
жено дивився в нікуди, хтось спав, а один бився об скляні двері носом і розмазував 
юшку по склу, супроводжуючи свої безглузді дії єхидними коментарями, мовляв, 
застосовувати тортури протизаконно, будете відповідати… Щось таке молов язи-
ком. Троє сиділи на стільцях біля тих скляних дверей, і було видно, що був би 
«абіззяннік» трохи просторіший, то вони б мали знаходитись по той бік скла. Ну, 
це вони, але ж у жодному разі не Віктор. Він тут ні до чого, йому не місце серед 
них, бо він непитущий, він хазяїн «ГАЗ-24», він у костюмі з краваткою, від нього 
пахне дорогими парфумами, він їде на День народження адвоката, врешті-решт, 
він податки платить – не те що ці типи… І не розуміє Віктор, що йому дозволено 
стояти спиною до віконця чергового, тобто подалі від справжніх порушників закону, 
не тому, що він непитущий, що він хазяїн «ГАЗ-24», що він у костюмі з крават-
кою, що від нього пахне дорогими парфумами, що він їде на День народження  
адвоката і він не порушник закону, а тому, що всім порушникам закону банально 
не вистачає місця в камері попереднього ув’язнення. 

Дві години він простояв спиною до віконця чергового, поступово втрачаючи 
спочатку віру в справедливість, потім віру в правильність своїх вчинків: як не кру-
ти, а треба бути трохи розумнішим, бо саме завдячуючи дитячому потягу до пошуку 
справедливості твоя дружина наразі… «А цікаво, де наразі моя Катя?» – подумав 
Віктор. Дві години тому він залишив її в машині пристебнутою ременем безпеки… 

– Вітя, – почув він приглушений голос дружини за спиною. 
Він розвернув голову до віконця чергового і побачив її, як бачить покупця  

продавчиня в сигаретному кіоску. Дружина, зігнувшись у позі прохача, заглядала 
в кімнату чергового. 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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– Ти як тут? – запитала вона. – Може, я Сергієві подзвоню? 
– Нормально, не треба нікому дзвонити, іди додому, я скоро буду, – відповів 

він і навіть не подумав, як вона дісталася райвідділку. 
 Як потім виявилося, це сусід визволив її з ціпких обіймів паска безпеки і сам 

сів за кермо «ГАЗ-24». 
– Так не можна, – втрутився лейтенант, який сидів за письмовим столом біля 

дальнього вікна. – На вигляд – солідна людина, у лайковій курточці, а дружину 
обманюєте? 

– Чим це я її обманюю? – підняв брови Віктор. 
– Ви не будете сьогодні вдома, тому що сьогодні п’ятниця, а суддя вирок винесе 

лише в понеділок. До понеділка посидите в КПУ, а далі, скоріш за все, п’ятнад-
цять діб отримаєте. 

Він це сказав і мило посміхнувся – ну прямо мі-мі-мі… 
Саме ця його мила посмішка запевнила Віктора, що лейтенант говорить правду. 

Він позіхнув, заскрипів зубами і, звернувшись до дружини, сказав: 
– Гаразд, дзвони. 

2 

В іктор Іванович зі смутком дивився зі свого балкона на дві безпритульні, 
зруйновані часом клумби. З тих пір як він «груддю кидався на амбразуру», 

щоб відстояти правомочність їхнього розташування посеред дороги кооперативу, 
пройшло двадцять п’ять років, і він не міг пригадати, коли клумби були зсунуті  
на узбіччя. Наразі від них залишилися лише каркаси з іржавої арматури, вціліли 
лише днища. Можна було б сказати, що своїми передсмертними судомами вони 
псували естетику прибудинкової території – і це була би правда. Утім часи і порядки 
змінилися настільки, що прибудинкова територія більше не належала мешканцям 
колись доглянутого будинку. Тепер вона належала адміністрації району, автопід-
приємствам, які вигравали тендери на вивіз сміття, шоферам сміттєвозів, водіям 
іншого транспорту, які на власний розсуд влаштували об’їзну дорогу через двір, 
щоб не виїжджати на проспект, та навіть хитрим мешканцям міста, які постійно 
шукали халявні місця для паркування своїх машин. Отже, правильніше було б 
сказати, що тепер вся прибудинкова територія, а не лише старі клумби, псувала 
естетику цілого району. Кооперативу вдалося навіть у буремні дев’яності роки  
вистояти, а кінець десятих не залишив жодних перспектив…  

Віктор Іванович настільки щільно занурився у спогади, що відчув спорідне-
ність зі старими клумбами. «Час безжальний. Мій каркас теж поступово розвалю-
ється, – подумав. – Дуже скоро кану в Лету разом з клумбами». І дійсно, скільки 
йому тут залишилося? Ну, років десять, у крайньому випадку… Думати про це не 
дуже приємно. Так, він готовий уже до смерті, він не бачить трагедії в тому, що 
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скоро помре, але ж навіть крайніх десять років бажано прожити, а не проіснувати. 
Бажано оточити себе позитивом, бо якщо кілька разів на день дивитися на останки 
цих клумб, то життя таким чином не подовжиш. І Віктор Іванович вирішив підліку-
вати старі клумби, щоб подовжити життя собі і їм… До того ж він навіть вирішив 
спробувати вжитися в роль скульптора і не просто залити бетоном заздалегідь скон-
струйовану опалубку, а ще й прикрасити квітники ліпниною – чому б і ні?! 

3 

Т иждень він шукав, у кого б позичити лом. Насилу знайшов. Але найважче 
виявилося зсунути старі каркаси з узбіччя на дорогу. Самотужки зробити це у 

нього банально не вистачало сил. Він у час пік виходив надвір і сідав біля клумб в 
очікуванні допомоги від молодих мешканців, але молодих у цьому будинку преста-
рілих було дуже мало, і вони поверталися з роботи втомлені й голодні, тому їм було 
не до клумб. Та десь за тиждень удача таки посміхнулася Вікторові Івановичу: допо-
могли квартиранти – бригада молодих іногородніх будівельників. Зсунули-таки. 

І от Віктор Іванович вийшов зранку надвір з надією приладнати опалубку, а 
тут таке – стоїть самоскид, а поряд екскаватор завантажує клумби до його кузова. 

Емоції зашкалюють, аж серце стає: 
– Ви що тут, опупєлі?! – кидається до них Віктор Іванович. 
– Нас райадміністрація прислала, відійди, не заважай, – відповідають йому. 
І поки він телефонує в поліцію, екскаваторник остаточно руйнує ковшем квіт-

ники, залишаючи на асфальті шматки бетону. 
– Алло, поліція! Приїздіть за адресою, у нас тут майно крадуть. 
– Хто краде? 
– То я сподіваюся, ви мені скажете, хто. Терміново приїздіть і складіть прото-

кол, а я поки що фіксуватиму події на відео. 
Він чудово розумів, що поліція складе протокол не на його користь, але ніяк не 

очікував, що менти взагалі відмовляться виїжджати на виклик, аргументуючи 
свою бездіяльність тим, що це райадміністрація дала вказівку прибрати сміття з 
прибудинкової території ввіреного їй району. Він намагався контраргументувати, 
мовляв, це звичайна крадіжка чужого майна, але вони повісили слухавку. 

Віктор Іванович сів на бордюр і тупо вп’ялився у фрагменти бетонних останків 
клумб, що залишилися на асфальті. «Н-да, а я мріяв пожити ще років з десять, – 
подумалось. – Очевидно, що вирішення цього питання не в моїй компетенції». Він 
ще збирався пофілософствувати на тему того, в чиїй все ж таки компетенції  
це питання: в компетенції Господа Бога чи райадміністрації, аж тут із-за рогу бу-
динку виїхав сміттєвоз і брутально попхався через двір. Проїхавши повз Віктора 
Івановича, він залишив на асфальті і рештках клумб слід смердючої рідини… 

Миколаїв  
10.02.2019 

 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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ОДИН ДЕНЬ З ЖИТТЯ ШИЗОФРЕНІКА 
(Фрагмент повісті) 

 

Г 
еннадій Анатолійович прокинувся вранці від легкого штурхана. Це його 
розбудив ветеран АТО і колишній сторож. Він щоночі сидів на краєчку 
ліжка й пильнував, даючи Геннадієві Анатолійовичу можливість виспати-

ся. Пильнував він не сам, а з фронтовими подружками: сукою-майором Анфісою 
Петрівною й сукою-капітаном Бусоллю. Однак під ранок фронтові подружки  
складали з себе обов’язки вартових і засинали поряд з Геннадієм Анатолійовичем 
на ліжку, а ветеран АТО лягав спати лише після кави. 

– Підйом! – потрусив за плече Геннадія Анатолійовича ветеран. – Кава холоне. 
Геннадій Анатолійович неохоче почав вибиратися з ліжка, акуратно розпиху-

ючи тіла: прозаїка, художника, батька, чоловіка, українця, прєдсєдатєля житлово-
го кооперативу, інтелігента, філософа, жлоба, досвідченого мудреця, громадянина 
й багато кого ще, в тому числі й правнука Семена Ісаковича… Він сів на краєчок  
і стягнув за ногу з ліжка чоловіка Людмили Василівни. Той щось незадоволено  
помукав, але Геннадій Анатолійович присоромив його, мовляв, хто з нас першим 
мусить вставати?! Потім він так само за ногу стягнув з ліжка прєдсєдатєля коопе-
ративу, обов’язки якого полягали в тому, щоб вигулювати фронтових подружок 
ветерана АТО і робити обхід навколо прибудинкової території житлового коопера-
тиву. 

– І мені кави принесіть, – сказав ветеран АТО. 
– Нáшо тобі та кава, ти ж спати лягаєш. 
– І шо? Кава сну не заважає. Принесіть, бо я з вами на кухню піду. 
– Ні-ні-ні, – захвилювався чоловік Людмили Василівни. – Я краще принесу, 

почекай. 
Чоловік Людмили Василівни суворо слідкував за тим, щоб дружина якомога 

рідше бачилася з ветераном АТО, бо в того іноді «падала планка», а ще він мав у 
своєму словарному запасі такі міцні словеса і фрази, що навіть у жлоба на обличчі 
іноді з’являвся вираз заздрощів.  

Геннадій Анатолійович разом з чоловіком Людмили Василівни і прєдсєдатє-
лєм кооперативу ОСББ «Салют» пішли пити каву. 

На кухні, незважаючи на ранній час, уже кипіла бурхлива діяльність: кухарка 
готувала сніданок, а Людмила Василівна разом з продавчинею букіністичного  
магазину, художницею-аніматоркою, красунею, матусею, дружиною Геннадія  
Анатолійовича, українкою, вожаком зграї, інтелігенткою і багато ким іще, пили 
каву. На ногах у Людмили Василівни возлєжал кіт Мадрид й умиротворено транс-
лював звуки працюючого тракторця. 
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* * * 
Ветерана АТО можна було би залишити вдома – нехай засинає, він всю ніч був 

у дозорі, однак існувала вірогідність того, що йому насниться війна і він налякає 
Людмилу Василівну. Чоловік Людмили Василівни строго контролював ситуацію, 
тому на його вимогу прєдсєдатєль кооперативу щоранку виводив ветерана на  
прогулянку разом з його фронтовими подружками. А Людмила Василівна своєю 
чергою слідкувала за тим, щоб Геннадій Анатолійович не ухилявся від прогулянок 
на свіжому повітрі. 

Геннадій Анатолійович розбудив усіх своїх особистостей, поскидавши їх з ліж-
ка, і вишикував у коридорі. 

– Шо, апять?! – обурився жлоб. – Ти внатурі гониш… 
Він іще хотів щось сказати, але Геннадій Анатолійович заштовхав його у  

внутрішню кишеню куртки і застібнув зіпер кишені таким чином, щоби жлоб не 
задихнувся, але й не виліз назовні, бо сусіди  переважною більшістю були людьми 
культурними – навіщо зайвий раз травмувати їхню психіку, тим більше що вони 
люди вже немолоді. Та й до того ж вони його знали змолоду, а він у молодості був 
іще тим жлобом… 

Решта особистостей були не проти прогулянки, особливо письменник із худож-
ником. Цих двох можна було не ховати від сусідів, вони були схожі на дурників, з 
них можна було посміятися, але вони не викликали в оточуючих відчуття небезпе-
ки – звичайні блазні. Мудрий з досвідченим не лізли на очі сусідам, просто дихали 
собі мовчки свіжим повітрям, та й по всьому. А от для ветерана АТО існувала спе-
ціальна схованка в рукавиці прєдсєдатєля кооперативу. Це дозволяло, по-перше, 
ховати войовничо налаштованого шизоїда від мирних громадян, а по-друге, це  
саме він мусив прибирати за своїми фронтовими подружками – Бусоллю й Анфі-
сою Петрівною. 

Прєдсєдатєль кооперативу разом із власником кооперативної квартири, грома-
дянином України і Геннадієм Анатолійовичем зупинилися на під’їзному ґанку, 
щоби поспілкуватися з Раїсою Федорівною – незмінною дизайнеркою прибудинко-
вої території, а решта пішли вигулювати фронтових подружок ветерана АТО. 

Раїсі Федорівні Чоршин виповнилося вже 73 роки, а вона не збиралася на  
пенсію. Прєдсєдатєль кооперативу вже кілька разів виносив на обговорення ідею 
заміни дизайнерки у зв’язку з її пенсійним віком, але громадянин, власник квар-
тири та Геннадій Анатолійович були проти, бо суто по-людськи жаліли стареньку: 
піде на пенсію – і гаплик, помре одразу. До того ж знайти їй на заміну таку саму 
відповідальну й роботящу людину дуже важко, дуже. 

– Слухайте, Анатоліч, – звернулася до них Раїса Федорівна, – так мигиче, так 
мигиче. 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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– Ну, мигиче, що ж робити, – відповіли вони. – А ви, Раїсо Федорівно, знов 
мокнете? Чому плащ не вдягаєте? Як дитина маленька, чесне слово. 

– Та нормально… 
– Ні, це не нормально. Ми ж уже вкотре домовлялися, що ви не працюватимете 

під дощем. Домовлялися? 
– Та домовлялися… 
– От бачите. Ідіть додому, завтра розвидніється, тоді приберете, ми не помремо 

до завтра. Ідіть. 
– Та я вже прибрала. 
– Тим більше. Ідіть додому, будь ласка, не мокніть, бо завтра нікому буде при-

бирати. 
– Ой, слухайте, Анатоліч, так кості ломе, так ломе… 
– Ще б пак. У 73?! Мені он 60, і то ломе, ідіть додому. 

Дал і  б у д е  
 

 

КВИТОК ДО КИЄВА 
1 

З азвичай транзит проходив о третій ранку, але нерідко траплялися збої –  
диспетчери теж люди, теж хочуть спати. Цієї ночі саме так і вийшло – го-

ловний диспетчер товарного вагона закуняв. 
Андрій змушений був о пів на третю, поспіхом протерши очі наслиненими  

пальцями, пересувати своє ліжко, щоб, не дай Боже, транзит не пройшов через 
нього. Одного разу він так міцно заснув, що ледь у живих залишився, навіть койку 
довелося потім рихтувати, що там вже казати про зламані ребра й вивихнуту ногу. 

– Паб-бєрєгісь! – прокотився по вагону до болю знайомий голос начальника 
транзиту. 

– Ахтунг, ахтунг! – почувся не менш знайомий голос експедитора. 
В очікуванні команд від диспетчера у вагоні здійнявся галас, розгублена ме-

тушня. Та, як на зло, диспетчер куняв на робочому місці. Пасажирам довелося 
приймати відповідальність на себе. У терміновому порядку вони почали 
«катапультуватися» з ліжок і хаотично совати койки – хто куди. Цей безлад  
тривав десь дві хвилини, поки нарешті диспетчер не позбувся сонного змору. Коли 
з мегафона пролунали його перші, більш-менш зрозумілі, команди – перенапруже-
ним мізкам пасажирів стало трохи легше. Відповідно до команд, ліжка були зсунуті 
з середини товарного вагона: деякі поставили одна на одну, деякі взагалі порозпа-
далися на складові під час хаотичного совання і тому легко були засунуті під інші 
ліжка. 



— 109 — 

За три хвилини диспетчер, як то кажуть, розрулив ситуацію – і транзит пішов. 
– Паб-бєрєгісь! – командував начальник транзиту. 
– Ахтунг, ахтунг! – чеканив експедитор. 
– Обережно! – сонним голосом дублював їхні команди диспетчер за допомогою 

мегафона. 
Поверх Андрієвого ліжка стояло ліжко його сусіда Коляна, і вони разом з Ко-

ляном підтримували його за бильця, щоб воно не випало на транзитний прохід. 
Транзит із купейного вагона ішов потужним потоком через весь товарний  

вагон, і зупинити його не змогли б навіть козак Мамай разом із Дон Кіхотом і  
Робіном із Локслі. 

– Паб-бєрєгісь! 
– Ахтунг, ахтунг! 
– Обережно! 
Контейнери з коробками йшли нерозривним потоком через весь товарний  

вагон до сусіднього – плацкартного. Їх штовхали поперед себе вантажники у  
яскравих комбінезонах з емблемами «Герхард-гас». 

– Герхард-гас! – процідив крізь зуби Колян, звертаючись до Андрія. – Та серед 
них жодного Герхарда чи навіть Ганса немає. Герхард-гас! – Колян сплюнув на 
підлогу, але потрапив собі на великий палець ноги. Витер ногу об ногу. – Цікаво, 
скільки їм платять? 

– Слухай, – сказав Андрій, – не починай знову. Краще тримай ліжко, бо впаде 
– така халепа буде. 

– Халепа-халепа, – процідив Колян. – А це не халепа? 
Він трусонув койку – і її ніжки зіскочили з бильця Андрієвого ліжка. Андрій 

насилу втримав койку у висячому положенні й обережно встановив її на місце. Він 
збирався вкотре вже висказати Колянові все, що про нього думає, але в цю мить 
начальник транзиту витяг із одного з контейнерів коробку з надписом «Осторожно – 
газ!» і з лукавою посмішкою на обличчі замахнувся коробкою, наче збирався кинути 
її навмання. 

Пасажири товарного вагона відреагували на його понти напруженням і зата-
мували подих. «Невже пофартить саме мені?!» – подумав у ту мить кожен з них. 

А начальник транзиту з єхидною усмішкою кинув коробку на підлогу. 
В Андрія аж око зачухалося від хвилювання – коробка валялася прямо біля  

його ніг, і вона була нашпигована балончиками з гасом! 
– Йопрст! – вражено вигукнув Колян. – Нарешті! 
– Ти краще не тринди, а міцніше тримай койку, – беззлобно сказав йому Анд-

рій. 
Крізь тамбур із плацкартного вагона почувся обурено-істеричний голос: 
– Цо то є, цо то є?! 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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Транзит на якусь мить загальмував, потім почувся розсерджений голос на-
чальника транзиту: 

– Пшел вон, нє мєшай! 
І транзит знову рушив. 
– Паб-бєрєгісь! 
– Ахтунг, ахтунг! 
– Обережно! 
– Прошу бардзо пана... 
Останній контейнер розтанув у тамбурі, а напруження у товарному вагоні  

тривало ще якихось півхвилини. Основна маса пасажирів, затаївши подих, конс-
татувала свою сьогоденну невдачу: «О, Господи! Знову я в прольоті!» 

А потім, за командою диспетчера, почали совати койки, розставляючи їх по 
місцях. 

Андрієві дуже кортіло наступити ногою на коробку з балончиками, але його 
гордість, як завжди, зіграла з ним злий жарт. Поки він корчив із себе характерного 
мужа, мимо пробіг якийсь парубійко і, як то кажуть, увів з-під носа коробку з  
балончиками. Колян аж упустив собі на ногу ліжко від обурення, загарчав од болю 
й кинувся наздоганяти нахабу. 

– Та облиш, – сказав йому в спину Андрій. 
Але Колян, не обертаючись, лише сердито махнув на нього рукою. 
Андрій порозставляв свою й Колянову койки по місцях і ліг під ковдру. Він на-

магався якомога скоріше забути про існування тієї клятої коробки з балончиками, 
бо її образ не дав би йому заснути. Незважаючи на всеосяжний гомін у вагоні, він 
потроху занурювався у сон, аж раптом щось важке вдарило його в груди. Андрій 
реактивно сів у ліжку – і на його ноги впала коробка з балончиками. 

– На, тримай, – сказав Колян, – інтелігент ти наш задрипаний. У тебе нирки 
будуть вирізати, а ти їм ще й дякуватимеш. Інтелігент… 

У розумінні Коляна інтелігенти взагалі були зайвим прошарком населення  
товарного вагона. Навіть саме слово «інтелігент» він вимовляв таким тоном, наче 
інтелігенти були винні в усіх його життєвих невдачах. 

– Ну, щодо нирок, то це ти вже загнув, – миролюбно сказав Андрій. 
– Загнув, загнув, – буркнув Колян. – А нє фік корчити з себе мати Терезу, коли 

в самого шматка хліба немає. 
– Та заспокойся ти, – намагався вгамувати його Андрій. – На хліб треба зароб-

ляти сумлінною працею, а не радіти з чиїхось подачок.  
– Ця подачка, – ткнув він пальцем у коробку, – дозволить нам започаткувати 

якесь діло. Це ж, можна сказати, первинний капітал. Дай сюди, бо в тебе знову 
відберуть. 

Колян прибрав до рук коробку і запхав її під свій матрац. 
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– Роби, як знаєш, – махнув рукою Андрій, накрився ковдрою і відвернувся від 
Коляна. 

Утім, заснути йому так і не пощастило. Почувся наростаючий гомін, і дуже 
скоро біля ліжка Коляна виросла юрба пасажирів. 

– Оцей, – ткнув у Коляна пальцем хлопець, що поцупив коробку і в якого ту 
коробку відібрав Колян. 

Юрба чоловіків, котрі прийшли на розбірки, оживилася – назрівав невеличкий 
скандал. Уперед протиснувся найкремезніший з пасажирів і демонстративно грай-
нув м’язами. Колян у відповідь демонстративно склав руки на грудях і всівся на 
коробку, вірніше, на бугорок, що випирав з матраца. М’язи у Коляна теж грали не 
менш красномовно, але він був один і розв’язок можна було передбачити дуже 
просто. 

Андрій хоч і не бачив сцени, що відбувалася за його спиною, але без проблем 
уявив собі усю картину. «От лоботряси, – подумав, – таки не дадуть заснути». Він 
тяжко зітхнув, навмисно привертаючи до себе увагу, потому відкинув ковдру й 
піднявся з ліжка. 

– Доброї ночі, добродії, – звернувся він до юрби. – Що, безсоння задовбало? 
Так ви звечора підходьте, я вам ліки видаватиму, а вночі, дуже прошу, не зава-
жайте добрим людям відпочивати. 

Андрія в цій юрбі дехто добре знав. За ним закріпилася слава людини,  
яку дражнити не слід. Років дванадцять тому на нього зробили спробу «наїзду», 
причому не по справедливості, а по безмежу. Він серед ночі зняв бильце з койки, 
прийшов, розбудив одного, з розгону перетягнув по рилу, потім другого розбудив 
тощо. З тих пір ніхто його не чіпав і він не чіпав нікого – такий собі нейтралітет.  
У крутії не ліз, проте власні інтереси вмів захищати. Про це більшості пасажирів 
добре було відомо. 

– Та ми, пане Андрію, власне-е-е, – прошамкав один із юрби на ім’я Карпо. 
– Що «власне-е-е»? – передражнив його Андрій. 
– Ми тут хочемо справедливість встановити. 
– Тобто відібрати у мого друга те, що по справедливості належить мені? 
– Тобі?! Пане Андрію, ми ж не знали, перепрошую, – Карпо повернувся  

до хлопця і ляпнув його по маківці навідмаш. – От шмаркач! – прошипів він. – Ану 
геть з очей моїх, – і видав йому піддупника. 

– Я сподіваюся, розмову закінчено? – спитав у юрби Андрій. 
– Перепрошуємо за непорозуміння, пане Андрію, – сказав Карпо. 
Юрба незадоволено загомоніла і почала розбрідатися по своїх закутках, але 

Андрій погукав їх. Юрба завмерла. 
– Стривайте, – сказав Андрій. – Не по-людськи якось вийшло. Треба розділити 

гас. 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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– Ну ти й дурко! – обернувся до нього Колян. – З тобою хоч раз хтось із них  
поділився? 

– Кожен вчиняє так, як вважає за потрібне. Я вчиняю саме так. 
Андрій залишив собі й Коляну по два балончики, решту ж віддав Карпові. 
– Розділи на весь вагон, пане Карпе. 
– Хм! Це важкувато буде зробити, – похитав той головою. – Ну, добре, я спро-

бую. 
– Спробуй, спробуй… 

2 

П рокинувшись уранці, Андрій першим ділом відзначив відсутність Коляна. 
Постіль була застелена вимазаним у солідол листом фольги, що кріпився 

до ліжка чотирма навісними замками. Андрій наслинив пальці й умився. Потому 
застелив постіль і дістав з-під подушки скручений лист фольги, аж тут з’явився 
Колян. Він ніс на спині величезний мішок і пихтів. Його кишені випирали, наче 
там знаходилися маленькі козацькі гарматки. 

– Не бачу радості, друже! – сказав Колян, прилаштовуючи мішок на Андрієво-
му ліжку. 

– А що, є привід? 
– Ні фіга собі! А це хіба не привід?! – розкрив мішок Колян. – Диви, який капі-

тал. Виміняв на гас. Скоро під нами усі ходитимуть. 
Мішок був нашпигований брикетами пресованої соломи. 
– Це що, замість хліба? – скептично запитав Андрій. 
– Хліба, хліба! – передражнив його Колян. – Це дорожче за хліб, це – наше 

майбутнє. 
Він почав вивалювати на ліжко з кишень різну всячину, серед якої був пакет з 

галетами. 
– На от тобі хліба й не псуй мені настрій, – сказав Колян, всовуючи в руку  

Андрія галети. 
– І все ж таки, може, поясниш, навіщо нам солома? 
Колян змовницьки озирнувся по сторонах, потому, перейшовши на шепіт,  

мовив Андрієві у вухо: 
– Ти чув, що в сусідніх вагонах усіх нелегалів збираються об’явити персонами 

нон ґрата? 
– Ну? 
– Ну-ну, лоба гну! Метикуй! 
– Та що ти мені голову пудриш?! – почав заводитись Андрій. – Солома тут до 

чого?! 
– Тьху т-ти! Людина не розуміє! – Колян знову озирнувся. – Ти хоч уявляєш, 

скільки нашого брата вештається по сусідніх вагонах? 
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– Ну? 
– Не нукай. Краще подумай, де вони мешкатимуть, поки знову не знайдуть 

шляхи проникнення?  
– Де-де? Серед нас. 
– Правильно. А де серед нас? На наших койках? 
В очах Андрія з’явилося розуміння проблеми. 
– То ти пропонуєш… 
– Так, я пропонуватиму їм оселитися під нашими койками. І зверни увагу:  

спатимуть вони не на підлозі, а як нормальні пересічні громадяни – на соломі.  
Нормально я придумав? 

– Хм! – скептично посміхнувся Андрій. – Тобто ми з тобою вже не пересічні? 
– Поки що пересічні, проте станемо бізнесменами – вершками суспільства! Це 

тобі не хухри-мухри! 
– Вершками суспільства? – усміхнувся Андрій і скуйовдив Колянову чуприну. 

– Хто тобі таку фігню в голову вбив? 
– То ти проти? – образився Колян. – Ні, якщо ти проти, то так і скажи. 
– Друже, роби, як знаєш. Хтозна, може, з тебе дійсно вершок вийде. 
– Вийде, вийде, – продовжив спорожнювати кишені Колян, – ти не сумнівайся. 

З мене вийде, – потім подумав і додав: – І з тебе теж зробимо. 
Серед добра, що витягалося на світ Божий з Колянових кишень, знайшлася 

навіть печатка якогось ТОВ «Дубрава». Колян розкрив було вже рота, щоб поясни-
ти Андрієві, чому замість кильки в томатному соусі виміняв печатку, та тут якраз 
настав час перевірки квитків. 

Головний кондуктор купейного вагона подав із тамбура сигнал на шикування, 
продуднівши так-сяк у піонерський горн марш «Прощання слов’янки», і йому 
услужливо відчинив двері кондуктор товарного вагона, зустрівши начальника  
з хлібом-сіллю. Головний кондуктор увійшов важливою ходою, показав пальцем 
на сільничку з сіллю і скривився. Кондуктор товарного вагона миттєво прибрав 
сільничку з короваю, і начальник недбало запхав хліб у свою кондукторську торбу, 
навіть не подякувавши підлеглому. 

І в ту ж мить кондуктор товарного вагона гаркнув у мегафон: 
– Шикуйсь, струнко! Квитки до перевірки готуй! 
Пасажири завмерли біля своїх ліжок із квитками в руках, а кондуктор пішов 

по рядах, вишукуючи «зайців». Зазвичай ця процедура тривала щоранку в межах 
півгодини з урахуванням обов’язкового інциденту, пов’язаного з непристойною 
поведінкою одного чи іншого любителя гри «У міста». Щоранку обов’язково хтось 
із тих, хто звечора програвся, ставив головному кондукторові тривіальне запитан-
ня типу: «Скільки років ще до Києва їхати?» Кондуктор такому нахабі обов’язково 
колов просічку у квитку спеціальним компостером. За наявності трьох таких  
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просічок пасажира викидали з вагона на ходу. Проте ті, хто не був азартним  
гравцем, мали неабиякий зиск з цієї процедури, бо в них з’являлася нагода хоч на 
коротку мить роздивитися навколишній світ через двері власного вагона. 

– Ну що ти телишся? – чулися тихі голоси у вагоні, поки кондуктор перевіряв 
білети. – Уміла програвати, то вмій і базар тримати. Ну, давай, не тягни. 

Цього разу у програші залишилася азартна жінка. Вона мала уже дві просіч-
ки, тому не поспішала. Нарешті зібралася з духом і на одному диханні поставила 
запитання головному кондукторові. Щоправда, це було не стандартне запитання, 
до якого звикли вже всі пасажири товарного вагона. На цей раз запитання пролу-
нало в такому змісті: 

– Пане головний кондуктор, а Київ узагалі існує? 
Пасажирів аж пересмикнуло від такої сміливості азартного гравця, що грани-

чила навіть із зухвалістю. А втім, на те він і азартний гравець… 
Як не дивно, але головний кондуктор чомусь відреагував теж нестандартно. 

Замість проколоти квиток нахабі він в’їдливо посміхнувся і відповів: 
– Повір мені – існує, тільки ти рилом не вийшла. 
Андрій вкотре вже подивився на свій квиток. Він потріпався ще років сімнад-

цять тому, і його довелося запакувати у целофанову обгортку. Там ясно було  
визначено місце призначення: місто Київ. Але де той Київ, і взагалі, чи існує  
насправді той Київ – для Андрія було загадкою. Як, власне, і для всіх пасажирів 
товарного вагона. 

Цього разу пасажирку, що програла, помилували і вона залишилася у вагоні. 
Таким чином, краєвид за дверима вагона так і не набув матеріального оздоблення. 
Це відбилося на настрої багатьох пасажирів. Наче в них украли щоденну кружку 
води. Лише Колян висловився з цього приводу позитивно: 

– Треба її койку перетягти до нашого куреня – вона фартова. 
– Хто? Койка? – лукаво запитав Андрій. 
– У-у! Сильний мені розумник! – скривився Колян. – Візьми пиріжок з-під  

подушки. 
Ранкова перевірка закінчилася і Колян виявив бажання поспілкуватися з жін-

кою, яку помилували. Хотів прощупати щодо перспектив її переселення. Проте 
втілення цього задуму довелося відкласти на потім, оскільки поїзд зробив зупинку. 
Двері відчинили. 

– Знову Варшава, – тяжко зітхнув Андрій. 
– Та-ак, – без жодних емоцій у голосі підтвердив Колян, – знову Варшава. 
Це була одна з двох стандартних зупинок. Варшава та Орел – це все, що вони 

бачили за дверима свого вагона протягом майже сімнадцяти років подорожі  
до Києва. Орел і Варшава – як у фільмі «День бабака» – в залежності від того,  
на Захід чи на Схід просувався поїзд. 
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Цього разу це був Захід, а значить, зупинка обов’язково мала бути в польській 
столиці Варшаві. 

Чомусь обов’язково. Чому саме? 
Серед пасажирів товарного вагона був один дідуган, який знався на всій  

інформації про зупинки, проте чи то німим давно зробився, чи то перейшов на  
роботу до Федеральної Служби Безпеки Купейного Вагона… В усякому разі, заочі 
його звали Агентом-1991, а значить, хтось таки знався на цьому питанні – люди 
даремно язиками не метуть. 

– Ну що, кинемо жереб? – запропонував Андрій. 
– Та ну тебе! Який жереб?! Знову тебе обдурять і ми голодними залишимось. 

Краще вже стережи койки – більше толку буде. 
Андрій знизав плечима, мовляв, як скажеш. А говорив Колян істину. Якщо 

треба було щось виміняти, виграти чи своєчасно запобігти ситуації, в якій тебе мо-
жуть «кинути», як лоха, то це – Колян. Однозначно. Натомість Андрій у Варшаві 
асоціювався саме як лох. Варшав’яни, з якими він намагався зав’язати ділові від-
носини, інакше як фраєром його не називали. «Фраєр, фраєр!» – вигукував один, 
той, з яким він про що-небудь домовлявся, і тут, за звичним сценарієм, налітала 
така кількість шантрапи, що Андрієві доводилося відступатися. А вони, користую-
чись моментом, штовхали його у плечі, у спину, пшекали обов’язково щось незро-
зуміле, щоб відволікти увагу, затуркати, спантеличити, і виривали з рук товар чи 
гроші зі стиснутих кулаків. На ньому було тавро фраєра, і він це знав. Колян теж 
знав, тому намагався не відпускати друзяку-фраєра у варшавську публіку. 

– Краще вже стережи койки – більше толку буде, – повторив Колян і поліз під 
ліжко за товаром, який можна було б виміняти на картоплю чи славнозвісний 
польський консервований паштет, що його виробляли для тварин і для експорту в 
товарний вагон на спеціальному заводі на околиці Варшави. 

Колян зіскочив з вагона, сказав: «Тримайся», – і розтанув у гущі перонного  
натовпу. А Андрій відкинув матрац і замислився над своєю бібліотекою. На сітці 
ліжка були розкладені книжки улюблених письменників: Кафки, Булгакова, Стру-
гацьких, Пєлєвіна тощо. Він довго вибирав книжку для читання і нарешті узявся  
за Пєлєвіна: дуже захотілося перечитати про «Жовту стрілу» – потяг, що мчить  
по життю у напрямку зруйнованого мосту. Щось схоже було у життєвих шляхах 
Пєлєвінського героя і самого Андрія. 

До вечора він читав, навіть забув з’їсти галету – так захопився. А коли вже у 
Варшаві почало смеркатися і у вагоні почулися приглушені голоси пасажирів, кот-
рі тишком-нишком наспівували «Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська 
б’є...», заховав книжку під матрац і почав потроху нервувати, бо до відходу потяга 
лишалося десять хвилин, а Колян ще й досі не повернувся.  
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У принципі, за Коляна можна було не хвилюватися – раз його не було, зна-
чить, знайшов, як то кажуть, жирну дірку, у яку можна встромити носа і винюхати 
дивіденди. Однозначно. Колян – це Колян. Він запросто міг залишитись у Варшаві 
й повернутися до вагона, коли потяг на зворотному шляху зробить у тій же Вар-
шаві обов’язкову зупинку. Проте Андрієві такий сценарій не дуже б сподобався, 
вірніше, взагалі б не сподобався, бо тоді йому довелося б з однією галетою витри-
мати подорож на Схід і повернутися назад, до Варшави, не втративши ні свого,  
ні Колянового права на прописку, по-простому кажучи, витримати боротьбу за  
територію, тобто за ліжка. За допомогою однієї галети утримувати бастіон із двох 
койок – смерті подібно. Андрій потрапляв у подібні ситуації вже двічі, але тоді він 
був молодший, сильніший, та й з їжею проблем не було. 

Колян ускочив до вагона перед самим відправленням поїзда, на третьому  
гудку. Незважаючи на задишку, він був у доброму гуморі. 

– Слухай, я тут таке надибав, – радісно прохекав він. – Знайшов два будиноч-
ки мало не задарма. Щоправда, ремонту потребують усередині, зате зовні вигляда-
ють, як іграшки. Майже задарма. Може, візьмемо? 

– Кого, будиночки? – скептично подивився на нього Андрій. 
– Еге ж, будиночки! Сусідами будемо, тільки не по ліжках, а як справжні пани 

поряд заживемо – галявинки з фасаду, арочні віконця – коротше, ховайся. І голов-
не – задарма. Спочатку зробимо в одній хаті ремонт, хочеш, у твоїй, а житимемо 
поки у мене. Можна навпаки, мені байдуже. А повітря яке чисте – не повіриш. За 
вікнами сосновий бір… – Колян узяв маленьку паузу, щоб врівноважити дихавку, 
але вже за якусь мить продовжив: – Значить, так, слухай уважно. Нам доведеться, 
як то кажуть, зав’язати міцніше ремінці на пузах. Але не бійся – це ненадовго, я 
вже все прорахував. Бачив, як наші носять у тамбур плацкарти варшавські сувені-
ри? Так от. Знаєш на що їх міняють? А міняють їх на київські сувеніри. Тільки 
уяви собі: пшекам з плацкарти не вистачає польських сувенірів – нонсенс! Але  
це реальність, і треба цю реальність враховувати. Я пропоную не займатися барте-
ром, а трошки погратися у бізнес. Якщо полякам конче необхідні польські сувені-
ри, то хай купляють у нас за євро. Я тут прикинув: місяць покататися зі Сходу  
на Захід чи з Заходу на Схід, неважливо, – і хатинки наші. Я от тільки, на жаль, 
не ризикнув заплатити завдаток, бо не знав, чи ти погодишся. Але наступного  
разу, коли з Орла до Варшави повернемося, треба буде терміново зайнятися цим 
питанням. Поки їздитимемо туди-сюди, все остаточно прорахуємо, складемо бізнес-
план… 

– А як же Київ? – сумно перебив його Андрій. 
– Слухай, не нудь. Київ-Київ! Я вже й не вірю, що таке місто взагалі існує. На-

томість я впевнений, що Варшава й Орел – це реальність, бо я їх бачив на власні 
очі. Київ-Київ, – буркнув наостанок роздратовано Колян. 
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– Якщо ти кажеш, що поляки полюють на варшавські сувеніри, значить, їхня 
плацкарта не має зупинки у Варшаві? Так? Ну, подумай логічно. А ще подумай, 
чому з купейного вагона нам доставляють гуманітарну допомогу з маркуванням 
«Виготовлено в Києві»? Значить, і купейники зупиняються на Київському вокзалі. 
Якщо добре поміркувати, то можна скласти реальну картинку. Я думаю, що купей-
ний вагон зупиняється у Москві та Києві, наш, товарняк, у Варшаві та Орлі, плац-
картний – у Києві й якому-небудь Лейпцигу, а СВ – у Варшаві й Бонні.  

Колян подивився на приятеля з докором. 
– Гівно ти собаче, – сказав він. – Як завжди, все спаплюжив, – він почухав   

потилицю, позіхнув і неохоче мовив: – Гаразд, не будемо чубитись, бо істина таки 
у твоїх доводах є. Краще подумаємо, як дістати інфу про зупинки. Може, трохи  
подушкою придушити того довбаного Агента-1991? Зробити йому, так сказати,  
допит з пристрастями? 

– Він старий – не витримає. 
Колян блиснув очима, ляпнув себе долонею по лобі й поліз рукою під матрац. 

Через хвилину витяг і показав Андрієві шприц з ампулою. 
– Диви, що в нас є! – азартно сказав він. – Це глюкоза. Вколемо дідуганові, 

щоб не помер під час допиту. Чи, у крайньому випадку, скажемо, що це сироватка 
правди. 

3 

А ндрій стояв у черзі до купейного тамбура. Людей було, як завжди, багато, 
всі штовхалися, гнівалися і стікали потом у три струмки. Митники, що  

стояли збоку товарного тамбура, впізнали Андрія, й один з них розсердився. 
– Знову прешся! – гаркнув він. – Якого біса?! Тебе ж все одно розвернуть  

назад! Йо-майо! Тільки й умієш, що створювати товкотнечу. Повертай назад! 
– Я маю право, – твердо сказав Андрій і пробуравив митника очима. 
– Та хай іде, – заступився за нього другий митник, – мазохісти теж люди, теж 

мають права. 
Митники товарного вагона завжди поводилися з ним однаково. Навіть насмі-

халися однаково, використовуючи щоразу завчені фрази. Ось уже майже сімнад-
цять років Андрій періодично, хоча б раз на тиждень, ішов до митниці купейного 
вагона і проводив експеримент – пропустять чи не пропустять? Свої митники 
сприймали впертість, з якою він постійно пер на рожен, як бажання отримати за-
доволення від приниження його гідності. Митники ж купейного вагона ненавиді-
ли його лютою ненавистю і сприймали як провокатора. Щоразу, коли вони йому 
пропонували офіційно харкнути на синьо-жовтий прапор товарного вагона, щоби 
отримати дозвіл на тимчасове перебування у купейному вагоні, він харкав їм на 
блискучі чоботи, за що отримував обов’язкового тумака і видворявся на Батьків-
щину, тобто у товарний вагон. Сам же Андрій вбачав у своїх діях два аспекти:  
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по-перше, іспит на власну «вшивість», по-друге, він вважав своїм обов’язком  
постійно доводити купейникам, що у товарному вагоні ще не всі перетворилися на 
підлабузників, ще залишилися характерники. Втім, останні кілька років дійшов 
висновку, що таки недарма його називають мазохістом. 

– Та хай іде, – знову заступився за нього другий митник, – мазохісти теж люди, 
теж мають права, – повторив він. 

Андрій насупився і мовчки ступив у тамбур, як завжди, не подякувавши мит-
никам. Пропускати – це їхній обов’язок, робота. 

Як тільки він ступив на територію купейного вагона й помітив розвішаний  
на дверях вбиральні синьо-жовтий прапор, з нього попер адреналін. Митники аж 
почервоніли від люті, дивлячись на його безкомпромісний вираз обличчя. 

– Чьо, знову?! – вигукнув один з них. – Тільки спробуй, я тебе по стінці розмажу!  
І він про всяк випадок поліз у кишеню кітеля за носовичком. 
– Діставай-діставай, він тобі знадобиться, – сказав Андрій, слідкуючи за руха-

ми руки митника. 
Проте митник довго тримав руку в кишені, й поступово вираз його обличчя 

наповнювався єхидним змістом. А потім він, наче фокусник у цирку, замість носо-
вичка витяг з кишені електрошокера. 

– Ну чьо, – в’їдливо усміхнувся він, – пограємо у гру по отриманню візи? 
Андрій зрозумів, що вляпався. Без електрошокуючого удару під ребра йому 

звідси не вийти однозначно, бо йому залишили єдиний вихід – втративши своє  
обличчя, харкнути на прапор Батьківщини. Однак цей вихід був узагалі виходом  
з гри під назвою ЖИТТЯ. Втративши обличчя, можна було лише якийсь час проіс-
нувати, а не жити.  

Андрій демонстративно назбирав у роті якомога більше слини й прицілився у 
блискучий чобіт митника, аж раптом по коридору купейного вагона прокотився 
владний голос – і митники завмерли на якусь мить. Потому вони розвернулися на 
голос, виструнчились і взяли під козирок. А Андрій тим часом не роздумував довго 
– харкнув на блискучий чобіт митника. 

Коридором величною ходою йшов чоловік при строгому костюмі з краваткою і 
ніс поперед себе великого живота. Мабуть, він був дуже високопосадовою особою, 
бо митники мало не бриніли від натягу. 

– Так, швидше трьох виродків сюди! Швидше, я сказав! – командним тоном 
гаркнув високопосадовець. 

Митники зовсім заклякли. Чоловік підійшов до Андрія, критично оглянув його 
з ніг до голови і, ляпнувши по плечу долонею, задоволено мовив: 

– Нормальок. 
Потім він вибрав ще двох чоловіків з тих, що стояли у черзі за візами, й усіх 

трьох повів коридором у протилежний край вагона, весь час підганяючи окрика-
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ми: «Швидше! Швидше, я сказав!» Хвилин через двадцять він зупинився біля купе 
з табличкою «Турбюро “РІКША”», спробував трохи віддихатися, проте ще більше 
засопів. Махнув рукою і, відчинивши двері, ввалився до купе, де тихо-мирно попи-
вав чай у прикуску суб’єкт невиразної зовнішності. Високопосадовець рухнув на 
диван і через задишку мовив: 

– Приймай товар. 
Суб’єкт невиразної зовнішності поставив підстаканник на стіл, витер сервет-

кою губи й мовчки піднявся з канапи. 
– Ну-с, подивимось, подивимось, – проспівав він і, помацавши м’язи туристів, 

виніс вердикт:  – Нормально. 
Далі «відслинив» високопосадовцеві прес у рубльовому еквіваленті й поверну-

вся до чаю. Високопосадовець мовчки перерахував гроші й так само мовчки розта-
нув у коридорному просторі. 

Хвилин через п’ять Андрій вже мчав по коридору в супроводі якогось молоди-
ка, якому суб’єкт невиразної зовнішності доручив доставити туристів на місце 
призначення. Як виглядало теє місце призначення – Андрієві було невідомо; він 
взагалі не розумів, у якості кого перебуває на території купейного вагона. Могло 
вийти й так, що він, маючи намір заробити гроші на чужій території як найманий 
робітник, буде змушений сам комусь сплатити певну суму за турпослуги. Він  
намагався з’ясувати у молодика свій статус, але той лише прикрикував: «Давай-
давай!» – і, з рішучістю криголама розштовхуючи зустрічних і попутних пасажи-
рів, просувався коридором купейного вагона на Схід. Подорож, що тривала майже  
цілу добу, виснажила Андрія; його ж супутники трималися впевненіше на ногах, 
мабуть, для них цей довгий перехід коридором не був новиною. 

Нарешті вдалині показався довгоочікуваний котел для кип’яченої води. Зі сво-
го купе вийшла провідниця і подала захеканим туристам три стакани гарячого 
чаю, а молодикові – пляшку мінеральної води. Молодик осушив пляшку, як то  
кажуть, в один присід, вилив залишки води на долоню і змочив шию. Андрій  
намагався пояснити провідниці, що гарячий чай йому зараз потрібен як зайцеві 
стоп-сигнал, однак вона його не зрозуміла чи, може, не мала бажання розуміти.  
У будь-якому разі вона не збиралася відмовлятися від платні за чай. Тоді Андрій 
привів їй, здавалося б, незламний аргумент, сказавши, що не має грошей, але її 
такі дрібниці не цікавили. Вона витребувала гроші за три стакани чаю в молоди-
ка. Той без зайвої балаканини заплатив, лише попередивши Андрія і двох його су-
путників про те, що вирахує цю суму з їхньої зарплатні. Це вже було хоча б щось: 
нарешті Андрій зрозумів, що у нього є перспектива заробити гроші, однак до чого 
тут турбюро – так і не зметикував. 

У тамбурі молодик вишикував команду, перерахував – раз-два-три і наказав 
чекати. А зрештою вагон зупинився. 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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– Ма-асква! – наче осанну проспівала провідниця й відчинила двері вагона. 
Молодик вивів туристів на перон величезного мегаполісного вокзалу. Нарешті 

Андрієві випала нагода розгледіти агрегат, який тягав вагони, – це був чорний па-
ровоз із червоною зіркою на «носі», червоною паровою трубою та червоними коле-
сами. Він стояв у тупику, на якому закінчувалися рейки. Молодик підвів їх до сто-
впа з ліхтарем, метрів за три від вагона. На стовпі висіла стандартна табличка з 
трафаретом «ОСТАНОВКА ТАКСИ», маленькими цифрами на ній було натрафа-
речено розклад руху таксі. 

– Значить, слухаємо мене уважно, – попередив молодик. 
Андрій нагострив вуха й почав усмоктувати в себе інформацію, наче поролон: 

раз уже йому всміхнулася доля, то конче необхідно було заробити якомога більше 
грошей. Молодик пояснив, що потяг відходить на Захід о дев’ятнадцятій годині 
вечора, і чим більше вони зроблять ходок, тим більше зароблять грошей. Андрій 
хотів уточнити, по-перше, яких таких ходок, і взагалі, що воно таке – ці ходки,  
а по-друге, за яким тарифом їм нараховуватимуть зарплатню, однак не встиг, бо  
з вагона вийшли чоловік із жінкою представницького вигляду з двома великими 
валізами. Чоловік поставив валізи на перон, роздивився по сторонах і вигукнув: 
«Таксі!» 

– Перший пішов! Другий пішов! – віддав команди молодик і штовхнув двох із 
туристів у напрямку пасажирів. 

Мабуть, вони вже зналися на цій роботі, тому що беззаперечно підкорилися. 
Підбігши до пасажирів, вони стали на коліна. Пасажири всілися їм на плечі, й  
чоловік представницького вигляду назвав адресу: «Волжскій бульвар». Таксисти 
підхопили кожен по валізі й побігли по перону. 

– Таксі! – вигукнув наступний пасажир, який тільки-но вийшов із вагона. 
– Третій пішов! – миттєво відреагував молодик і штовхнув Андрія у напрямку 

пасажира. 
Пасажир був відгодований, лощений і валізу мав необ’ємного вигляду. Андрій 

по інерції підбіг до нього і став наче вкопаний. Він уже розумів, що на кін постав-
лено умовний кусень хліба й, відповідно, його власна гідність. Він прекрасно знав 
власні здібності, знав, що витримає випробування голодом, якщо прийме рішення 
(як це часто з ним бувало) «залізти у пляшку». Енергетика його гонору була  
настільки калорійною і вже настільки перевіреною, що перспектива голодування 
на противагу перспективі збереження власної гідності для нього навіть не підляга-
ла розгляду – він нізащо не підкориться своєму шлункові, він у будь-якому разі 
збереже своє обличчя. 

Проте складність ситуації полягала в тому, що зараз він не належав лише собі 
любимому й дорогому. «А що скаже Колян, якщо я й надалі корчитиму з себе  
характерника?» – подумав Андрій. І це було слушне запитання, бо за останній  
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місяць він жодного разу не поповнив їхні спільні з Коляном активи. Це вже става-
ло схожим на халявництво. 

Андрій тяжко зітхнув… і став на коліна перед пасажиром. Той посміхнувся 
якось загадково і всівся Андрієві на шию. 

– Чьо, гонор спокою не дає? – запитав він тоном, що не потребував відповіді. – 
А ти дави його, гонор свій. Москва гонористих не любить. Валізу не забудь узяти. 

Андрій піднявся з колін, підхопивши попутно валізу. 
– А кого вона любить? – через силу прокректав він, поступово набираючи біго-

вий темп. 
– Снобів любить. 
– А ти сноб? 
– Ще раз тикнеш – оштрафую на третину суми. 
– Значить, теж сноб, – зробив висновок Андрій. 
– А тут інакше не можна. Це ж Москва! Ти краще дивись під ноги. До речі, а 

чьо це ти не цікавишся маршрутом? 
– Який сенс? Я все одно не знаю міста. 
– Чьо, вперше у Москві? 
Андрій лише мугикнув у відповідь. 
– Чудово! – зрадів пасажир. – Одну третину з суми проїзду зекономлю. Тут  

направо. До речі, за незнання російської – ще третину. 
Андрій зупинився і поставив валізу на асфальт. Він приклав до цієї суми ще 

суму, яку заборгував молодикові за стакан чаю, і вийшло, що він задарма катає на 
своїй шиї пасажира. 

– Сам злізеш чи тебе скинути? – запитав. 
– Не дуркуй, це тобі не Київ, – весело відповів пасажир. – Наші менти – не  

іграшка. Тільки-но свисну – й тобі хана. Зрозуміло? 
Андрієві очі налилися кров’ю, але йому довелося-таки прикласти неймовірних 

зусиль, щоб, як то кажуть, узяти себе в руки. І на те була причина – кодове слово 
«Київ». Невже нарешті йому пощастило зустріти людину, яка щось знає про  
таємничий Київ?! А може, ця людина не просто щось знає, а ще й безпосередньо 
відвідувала той таємничий Київ?! 

– Я ж задарма тебе везтиму, ти це хоч розумієш? – тяжко зітхнувши, мовив  
Андрій. 

– Назвався груздем – лізь у кузов, – розсміявся пасажир. – Ладно, розслабся,  
я не корінний москвич. 

– Тобто? – запитав Андрій, прикидаючись «валянком» заради продовження 
розмови. 

– Тобто. Тобто у тебе є шанс. Все у твоїх руках. Нам наліво, перелаштовуйся  
у третій ряд. 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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Андрій перехопив валізу правицею, а лівою рукою зробив відмахування, пока-
зуючи напрямок шляху. Перелаштувавшись у третій ряд, зупинився на рівні світ-
лофора. У другому ряду, порівнявшись із Андрієм, загальмував таксист з двома 
величезними валізами в обох руках. Голова його була покрита безкозиркою,  
що давно вже потріпалася. На плечах та обшлагах бушлата і на мариманських 
кльошах флуоресцентною фарбою великими цифрами було виведено номер теле-
фону диспетчера по викликах таксі «001». Андрій звернув увагу на те, що ноги  
таксиста були взуті у ликові постоли. На його шиї сидів пасажир з подвійним  
значком Леніна та Сталіна на лацкані жакета чи то від Армані, чи то від Гуччі. 
Під пахвою він міцно тримав портфель-дипломат і, розвернувши на безкозирці 
таксиста замащений аркуш формату А4 з бутербродами, уплітав бутерброд з паюс-
ною ікрою. Таксист обережно, щоб з безкозирки не впали бутерброди, присів,  
поставив валізи на асфальт і витер спітнілого лоба рукавом бушлата. 

Андрій подивився на свої подерті пантофлі і з сумом відзначив, що надовго  
їх не вистачить. Заздрість до протекторів таксиста-личакаря кольнула Андрія у 
печінку, але одразу ж відступила на задній план, бо наразі його увагою заволоділа 
розмова двох пасажирів. 

– Перепрошую, гублюся у здогадках, звідки ви? – запитав пасажир, що сидів 
на шиї в Андрія. 

Пасажир з бутербродом подивився на нього так, наче хотів спитати: чого ти 
причепився до мене?! Але відповів культурно, а головне, ємко: 

– З Києва. 
– Гм! – мотнув головою пасажир Андрія. – Ви великий оригінал! Я теж подоро-

жував до Києва, тільки я, як водиться, їм бутерброди з салом, а у вас вони чомусь з 
ікрою. Гм! 

– Ви подорожували до Києва, а я подорожую у Білокам’яну, – засовуючи за-
лишки бутерброда в рот, прошамкав турист із Києва. 

– От я ж і кажу, що ви оригінал: у Москву не за ікрою, а з ікрою. 
– Це – сухий пайок з буфету Верховної Ради. 
– Бачте! А буфет нашої Думи бутербродами з салом не озброєний. 
– Головне, щоб Дума озброювала буфет нашої Ради бутербродами з ікрою.  

Тоді й мир в усьому мирі буде. 
– А-а. Зрозуміло. 
Що було зрозуміло його пасажирові, Андрій так і не второпав. Одне було ясно: 

Київ – це не вимисел, не легенда для пересічних пасажирів; Київ таки насправді 
існує. 

Світлофор видав дозвіл на рух. Андрій зробив відмахування рукою і звернув 
на перехресті проїжджої частини наліво, щоб у наступну мить влитися у шалений 
транспортний потік. Пробігши два квартали риссю, він здобув неабиякого досвіду. 



— 123 — 

Ликові постоли миготіли в його очах, наче двадцять чотири кадри. Інколи очі фо-
тографували стоптані черевики чи пантофлі, й тоді Андрій відзначав про себе – 
новачки, такі ж, як і він сам. Ще траплялися кросівки, підошви яких миготіли в 
очах натрафареченими номерами типу «МОС234567/RUS». Як зрозумів Андрій, це 
були приватні засоби пересування, от тільки одна деталь збивала з пантелику: 
майже усі приватні засоби належали жінкам, на плечах у яких сиділо по кілька ді-
тей і обов’язково чоловік, а то і двоє одразу. А ще на великій швидкості обганяли 
Андрія майже новенькі черевики, що проїжджали на самокатах. На водійських  
чорних жакетах таких засобів пересування красувалися золоті двобезголові орли. 
Їхні пасажири відзначалися неймовірно поважним виглядом і сиділи не просто на 
шиях своїх водіїв, а були зручно умощені в сідла, що кріпилися на водійських пле-
чах. 

Пасажир Андрія вправно кермував своїм засобом пересування, вчасно натягу-
ючи то ліве, то праве Андрієве вухо, а якщо треба було зупинитись, то гахкав ку-
лаком по голові, й тоді Андрій ставав як вкопаний, хіба що не іржав. Тричі Андрій 
потрапляв у «пробки». Це, як з’ясувалося, були найважчі хвилини у роботі таксис-
та – під час стоянок пасажир нервово цокотів по голові Андрія пальцями й поску-
бував волосся. 

Під час однієї з таких вимушених зупинок пасажир, видно, обмірковуючи свої 
шанси на вчасне прибуття до пункту призначення, мало не продовбав своїми  
пальцями голову таксиста. Аж раптом він із силою потяг Андрія за праве вухо.  
Андрій зойкнув від болю і ступив з крайнього ряду проїжджої частини на тротуар. 
Одразу ж почулися сердиті голоси перехожих, але пасажир увімкнув сирену – і пе-
рехожі одразу ж замовкли й з виразами поваги на обличчях почали розступатися 
на Андрієвому шляху. 

– Уі-уі-уі, – завивав пасажир, аж поки Андрій не підвіз його до входу в будів-
лю, на фасаді якої красувалася велика літера «М». 

Спустившись фунікулером глибоко під місто, Андрій здогадався, що це і є,  
скоріш за все, столичне метро, про яке він чув від друга Коляна. 

Керуючись командами пасажира, Андрій зіскочив з перону на шпали й помчав 
тусклим тунелем у Підмосков’я… 

Він виринув з метро на станції «Сталінская» і знову поринув у дорожню товко-
тнечу. Його пантофлі залишилися на шпалах у тунелі, вірніше, одна пантофля зі-
скочила з ноги, а іншу він просто був змушений скинути, щоб не втратити рівно-
вагу. Коли ж він під’їжджав до під’їзду, в якому мешкав його вершник, то ступні в 
Андрія горіли так, наче потрапили на розпечену пательню. Та, власне, хіба тільки 
ступні? А вуха!.. 

Пасажир зліз із шиї Андрія і протягнув йому купюру. Андрій взяв її, покрутив 
у руках і сором’язливо спитав: 
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– А це скільки? 
– Це немало, – усміхнувся пасажир. – Вистачить одразу на два новеньких  

протектори. 
Андрій провів його поглядом до дверей під’їзду, а потім сів на бордюр і заходи-

вся розглядати свої скривавлені ступні. Аж раптом на його плечі всівся хтось,  
навіть не спитавши дозволу. 

– Єлісєєвскій, – пролунало над головою Андрія. 
Він важко зітхнув і підняв долоню над своїм плечем. 
– Гроші вперед, – сказав. 
Того ж дня він купив собі ремінного гаманця і новенькі ликові протектори, 

проте гаманець до ночі так і не встиг наповнитись грошима, а ступні ніг були вже 
настільки стерті, що особливого полегшення від постолів Андрій не відчув. Утім, 
знайшовши собі нічліг у парку, він цілу годину просидів на ослоні, лікуючи ступні 
нічною росою, якою вкривалася трава. Потому натягнув ликові постоли на мокрі 
ноги й заснув під ослоном. А зранку – о, диво! – ноги зажили. 

За кілька днів він об’їздив половину Москви; тричі маршрут його слідування 
пролягав через перон вокзалу, але тупик, у якому припарковувався чорний паро-
воз із червоною зіркою на «носі», того часу був порожній. Натомість молодик,  
котрий був його роботодавцем, незмінно чатував під стовпом з табличкою 
«ОСТАНОВКА ТАКСИ» і незмінно конфісковував у Андрія дві третини заробле-
них грошей. 

Тільки через місяць Андрій нарешті второпав, що треба було з самого початку 
купувати два гаманці і в одному з них зберігати чистий прибуток, а то виходило, 
що він щоразу відраховує роботодавцеві дві третини з усієї готівки, а не лише з 
добового заробітку. За цей місяць він п’ять разів бачив потяг у тупику, але жодно-
го разу в нього не виникло бажання повернутися до товарного вагона. 

Як істинний таксист, за півроку Андрій почув і запам’ятав безліч корисної  
інформації щодо устрою Світобудови взагалі, і про Київ зокрема. Це, звичайно ж, 
не означало, що він осягнув цілковиту Істину. Чим більше аспектів реальності він 
розкривав – тим більших обсягів набувала сама реальність. Проте його голова  
через суто фізіологічні причини не була здатна розширюватися пропорційно обсягу 
реальності, і тому весь тягар лягав на бідний мозок, котрому доводилося постійно 
обробляти й архівувати гігабайтно-кілотонні ланцюги інформації, а потому  
дефрагментувати кластери своєї сірої речовини. Від постійної потужної роботи  
мозку голова Андрія просто ціпеніла. 

Зрідка, під час очікування на пасажирів, Андрієві траплялося пообідати чи по-
вечеряти на території вокзалу. У цьому разі він купував у буфеті кефір з маковою 
булочкою і, якщо потяг стояв у тупику, йшов уздовж вагона; за його ж відсутності, 
орієнтуючись по рейках і шпалах, діставався краю вокзалу. Доходячи до того  
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місця, де цегляний паркан перегороджував перон, залізав на верхівку паркану, 
звішував ноги по обидва його боки й приступав до трапези. Булочку він уплітав 
майже одразу, а от кефіру вистачало на те, щоб посидіти хвилин десять на паркані 
й посмакувати кисломолочний продукт, уявляючи собі, що ласує коктейлем чи, 
принаймні, пивом, сорти якого у безмежній кількості перепробував на Варшавсь-
кому вокзалі. Тут, на Московському, сортів пива було не менше, однак витрачати 
потом зароблені гроші на забавки в Андрія рука не піднімалася. 

«Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б’є...» – закривши очі та посмокту-
ючи кефір, тужливо мугикав Андрій пісню, яку пасажири товарного вагона часто 
тишком-нишком співали перед відбоєм. 

Молодик, котрий незмінно чатував біля стовпа з табличкою «ОСТАНОВКА 
ТАКСИ» і який незмінно відраховував данину з Андрієвого щоденного заробітку, 
якось помітив, що трудовий запал підлеглого затухає в міру того, як повнішає  
його ремінний гаман. Виходячи з цього, три дні тому він трошки розкрив Андрієві 
очі щодо реального стану речей. В реалі виходило, що Андрій може дістатися Киє-
ва трьома способами: по-перше, спробувати завдяки сумлінній праці протягом  
п’яти років на благо Москви отримати Московське громадянство. Шанси мізерні, 
однак якщо він раптом витягне такого потужного бонуса, тоді йому без будь-яких 
зайвих запитань і проблем видадуть квиток до Києва в касі вокзалу. По-друге,  
можна через біржу праці найнятися у якості паровозного чи вагонного колеса, але 
це найдурніший спосіб, до того ж там велика черга, бо регламентні роботи прово-
дяться неакуратно. Але ж є й коротший шлях. Молодик натякнув Андрієві, що може 
допомогти дістатися Києва, прокомпостувавши в касі вокзалу його київський  
квиток, мовляв, у нього там кума чи сестра працює касиркою. Словом, по блату. 
Однак попередив, що Андрієві за це доведеться ще півроку добросовісно викону-
вати обов’язки таксиста й підвищити щоденні відрахування на двадцять відсотків. 

Андрій не дав молодикові одразу ж виразної відповіді на таку пропозицію. 
Сказав, що подумає. А сам зрадів наче дитя. Він отримав чергову дозу дорогоцін-
ної інформації, від якої міг тепер відштовхнутися. Знаючи, хоча б приблизно, на-
прямок, можна намацати вихід… Виходило, що таки існує шанс дістатися Києва. 

Того ж дня він спробував особисто прокомпостувати свій квиток у касі вокзалу. 
Проте його спроба виявилася невдалою. Касирка, глянувши на квиток, миттєво 
виштовхнула його назад через віконце зі словами: 

– Це не наш. 
– Перепрошую, – схилився Андрій біля віконця каси. 
– Це не наш квиток. 
– Правильно, це мій квиток. 
– Ну от самі його і компостуйте чи хай це робить той, хто вам його видав! – не-

рвово знизала плечима касирка. 
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– Він що, несправжній? – у свою чергу знизав плечима Андрій. 
Касирка недобре пробуравила його поглядом поверх окулярів і крізь зуби рик-

нула: 
– Наступний! 
 Андрій ще раз спробував було отримати бодай-якусь аргументовану відповідь 

на її дивну поведінку, але касирка відмовилася від коментарів, і черга тут же відті-
снила його від віконця каси. Він мало не побився з чергою, намагаючись знову 
протиснутись до віконця, навіть вивихнув руку одному з хитрунів, котрий, корис-
туючись товкотнечею, спробував зрізати в нього ремінного гамана з грошима. 

– Я тут стояв! – волав Андрій, соваючи ліктями. 
Але пробитися до каси так і не зміг. Побачивши вокзальних міліціонерів, котрі 

змушені були відреагувати на гомін юрби та його вигуки, Андрій шмигнув з  
приміщення вокзалу на перон. Він уже знав, що з московськими міліціонерами 
краще не зв’язуватись, бо замість Києва у кращому випадку потрапиш знову до 
товарняка. 

Упродовж цілого дня Андрій возив пасажирів по всій Москві й по ходу аналі-
зував карколомну ситуацію, у яку потрапив біля віконця. Його уява запрацювала 
на повну потужність, висмоктуючи з нього всі сили. 

Пізно ввечері, відвізши додому останнього пасажира, Андрій просто валився з 
ніг, тому вирішив припаркуватися на нічліг у парку Трудових резервів – це було 
неподалік. Буквально «на автопілоті» він дістався дерев’яної лави і почав умощу-
ватись. Аж раптом відчув, що його ноги вткнулися у щось м’яке. Тільки тоді він 
помітив на іншому кінці лави дядечка інтелігентної зовнішності. Той тихесенько 
сидів, склавши руки одна на одну на рукояті парасолі й упершись в них підборід-
дям. 

Андрій опустив ноги з лавки, тупо вперся поглядом в асфальт і змучено вимо-
вив: 

– Навіть якщо ти запропонуєш кинути жереб, я все одно нікуди не піду. На цю 
ніч це моє ліжко. 

– Вам що, немає де переночувати? – запитав дядечко з парасолькою. 
Андрій, почувши його голос, зрозумів, що має справу не з конкурентом. Поряд 

з ним сидів старенький чоловік у добротному, але застарілому одязі, з парасоль-
кою старого зразка, та ще й з професорською борідкою. 

– Чому ж  немає де? Ось моя постіль, – легенько ляпнув Андрій долонею по  
дошці лавки і важко зітхнув. 

– Ми з вами обоє знаємо, що це не так, – відповів дядечко. 
– Таке враження, наче ви прагнете нарватися на грубість, – буркнув Андрій. – 

Вибачте, але в цю пору доби я зазвичай рідко буваю налаштований на філософсь-
ку хвилю. 
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– На жаль, – зітхнув у свою чергу дядечко. – На жаль, у людей відібрали право 
на мислення. 

– Я просто валюся з ніг. Ідіть собі додому, займіть себе чимось, книжок розум-
них почитайте чи що ви там звикли робити у такий час… 

– У такий час я звик розмірковувати над питаннями буття, – люб’язно посміх-
нувся дядечко. 

– Жахливого буття, – зітхнув Андрій. 
– Власне кажучи, так. Жахливого буття. Саме тому, побачивши вас, юначе, я 

подумав, що варто було би перейти від міркувань до реального виправлення цього 
жахливого буття. Пропоную вам переночувати у мене вдома. 

– Дякую вам на доброму слові, ви хороша людина. Я навіть уже грішним ділом 
подумав, що москвичі всі однакові, а ви он як… Проте, знаєте, не хочу я ночувати 
у чиємусь домі, бо в мене є свій дім. 

– Розумію, – похитав головою дядечко. – І далеко ваш дім? 
Андрій замислився, покусав губи... А згодом крізь зуби сердито прошипів: 
– У дупі. 
І, не звертаючи більше уваги на дядечка, повалився на лаву. 
Перш ніж заснути, він образно скомпілював із різних картинок одне велике 

полотно із зображенням дикої, потворної, жахливої реальності… 
Сімнадцять років тому, повертаючись у плацкартному вагоні додому, з Херсо-

на до Миколаєва, Андрій несподівано отримав злощасного квитка від провідника. 
Тоді всі пасажири, котрі їхали у вагоні, отримали бонусні квитки. Господи, як же 
усі раділи! Тим більше що квиток до Києва був купейний – це не плацкарта якась 
там! На радостях пасажири розгулялися так, що кожен проїхав свою станцію. Го-
рілка лилася рікою, а сало навіть не різали – відкушували прямо від здоровенних 
кусків, заїдаючи нечищеною цибулею. Хтось рвав гармошку, корчачи з себе вірту-
оза, хтось бринькав на банджо, а в когось од цих звуків очі наливалися кров’ю і він 
намагався викинути їх у вікно, вимагаючи продовження бенкету під супровід бан-
дури. Йому сказали, що він погана людина, якщо його слух милують виключно 
звуки бандури; та й яка може бути бандура, якщо вона змушує людей замислюва-
тись, на відміну від гармошки чи банджо, під які можна класно погорланити з  
доброю чаркою горілки. А він казав, що вони його неправильно зрозуміли, що він 
іноді не проти й сам погорланити з чаркою горілки не тільки під гармошку чи  
банджо, а й під шарманку чи навіть під звуки табуретки, однак бачить несправед-
ливість у тому, що жодної бандури у вагоні немає. Йому зв’язали руки, влили в ро-
та повний гранчак горілки й закинули на третю поличку. Однак він звідти впав їм 
на голови, бо на той час треті полички у вагоні чомусь уже були відсутні. Його від-
дубасили й запхали у рундук. Втім, він все одно не зміг би позбутися гармошки з 
банджо, оскільки виявилося, що поки гульня тривала та набирала обертів, у вагоні 
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встигли щезнути всі вікна, а на місці отворів з’явилися дошки. Хтось сказав, що 
бачив – це провідники під шумок чудять. А хтось заспокоїв усіх, типу, провідники 
свої, не чужі, тобто з нашого вагона, а для своїх добра не шкода, хай беруть, бо гір-
ше буде, якщо якісь залітні провідники розтягнуть добро по своїх вагонах. Тим 
більше протягу немає – отвори дошками забито. І всі погодилися і продовжили  
бенкет. Аж раптом до Андрія таки дійшло, що той, хто тужив за звуками рідної  
бандури і вимагав позбутися гармошки з банджо, мав рацію. І Андрій поставив 
гранчак на стіл, підвівся й офіційно заявив, що усі вони бевзі, й він у тому числі, 
що провідники їхнього вагона не можуть бути своїми апріорі, що вони взагалі ні-
чиї, що вони взагалі з окремої касти, оскільки взагалі позбавлені слуху і їхні душі 
насправді не здатні шарпати ані звуки гармошки, ані звуки банджо, що вже каза-
ти про бандуру. Тоді вони і його запхали в сусідній рундук. А він з рундука нама-
гався докричатися до них, волав, що передбачає у перспективі ситуацію, при якій 
провідники відберуть у них не тільки гармошку з банджо, а навіть останню сорочку. 
Вони згребли зі столу сміття, висипали в рундук, щоб не гавкав багато, і продов-
жили бенкет. А згодом хтось помітив, що кудись ділася уся вагонна обшивка разом 
з перегородками, другими поличками тощо. А ще згодом почали пхати у рундуки, 
що їх перетворили на смітники, усіх тих, хто багато помічає і заважає відтягувати-
ся по повній програмі. Це тривало доти, поки не з’явився один з провідників і офі-
ційно не заявив, що він нарешті приватизував вагон і їм тепер житиметься щодалі 
краще й краще. Пасажири підняли гранчаки во здравіє хазяїна, а той, що бринь-
кав на банджо, підвівся і поставив питання, типу: а кому житиметься – їм разом з 
ним чи їм окремо, а йому окремо? Ну таку собі фігню запитав – дурко. Його хотіли 
теж у смітник запхати, але вільних смітників не залишилось, а туалет на той час 
уже був платний. Його добряче відлупили, зламали три ребра, щоб здачі не дав, і 
заштовхали у дальній кут разом з банджо. Мамо-помалу у вагоні зорганізувався 
цілий оркестр гармоністів, балалаєчників і ложкарів. Цей оркестр задавав тональ-
ність, а всі, хто ще міг тримати у руках наповнені до країв гранчаки, підспівували, 
щоправда, вже зірваними, хрипкими голосами. І менше з тим. А тих, хто у тональ-
ність не потрапляв, тобто фальшивив, скидали у дальній кут, попередньо ламаю-
чи кожному ребра. За кілька років оркестр із хором настільки зспівалися, що на 
найпрофесійнішому рівні постійно виконували одну й ту ж пісню, в якій ішлося 
про шарманку-чужостранку. Однак вони так захопилися співом, що не помітили 
дуже суттєвої деталі: тих, кого вони скидали у дальньому куті, набралась уже по-
ловина вагона. Та вони не зважали на це – співали. Одночасно з цим робилися 
вперті спроби розучити пісню про бандуру-чужостранку, але постійно цьому щось 
заважало: то слова з рими випадали, то хутра на гармошках рвалися, то струни на 
балалайках лопалися, то ложки ламалися, тобто яскраво відчувалась фатальність 
фальші цієї витівки. Навіть прийняли рішення порадитись із бунтівником, котро-
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го першим запхали у рундук, знайти спільну мову з ним, хабара запропонувати у 
вигляді звільнення зі смітника тощо, аби тільки всі тайни про бандуру рознюхати, 
дізнатися про слабкі місця. Та, піднявши кришку, замість нього знайшли усередині 
мумію у вигляді бандури. В когось у той момент із сигарети попіл упав на мумію – 
і все. Як почала вона бриніти, то вже сховатися від того брину можливості не було. 
Кришку смітника захлопнули, а бандура знай собі бринить. Останнім матрацом, 
що залишився у вагоні, кришку накрили – а вона бринить, хоч ти їй що; і таке  
тепло йде від того брину, таке рідне, жадане, що аж не віриться. І зламані ребра 
від того брину у декого зростаються, бо рідний він генетично, а не тому, що хтось 
сказав так. Зібралися ті, у кого ребра загоїлися, і почали раду тримати: що робити 
з цією силою генетичною, котра спала-спала і нарешті несподівано прокинулася в 
кожному з них?! Аж тут у вагоні з’явилася друга провідниця і заявила, що її напар-
ник нелегітимно приватизував вагон в одноосібному порядку і що вона краща за 
нього, бо красивіша, розумніша та чесніша тощо. І говорила вона у такт бринінню 
струн бандурних, і резонували звуки голосу її з бринінням струн бандурних, і дося-
гали слова її кожної вушної раковини. Кожної. Тільки ті раковини вушні, яким був 
чужорідний спів бандури, увійшли у дисонанс із голосовими потоками провідниці 
й перетворили слова її на скреготню зубовну і розтривожили, і налякали, і розсер-
дили мізки їхніх хазяїв. Вони підхопилися з кришок смітників, а з-під кришок по-
лізли назовні всі, кого вони туди свого часу запроторили. І додалась кількість їхня 
до тих, хто голос провідниці сприймав як голос струн бандурних, і стало їх більше 
за оркестр із хором разом узятих. І витягли вони зі смітника мумію, і причепили  
її у покутті, і бриніла вона на весь вагон. Тоді навіть ті, у кого ребра не хотіли за-
гоюватися, зрозуміли, що їх разом з їхнім банджо перекинуть на іншу половину 
вагона і там на них однозначно чекає перспектива, що їх просто балалайками  
заб’ють, тому вони прийняли рішення до пори до часу зробити вигляд, що звуки 
струн бандурних і для них теж такі рідні, такі рідні, що рідніше не буває. Почали 
вони робити вигляд, буцімто звуки струн бандурних зачіпають їхні душі, наповню-
ють їх оптимізмом та радістю, і взялися співати пісень і танці танцювати, збиваю-
чи з пантелику навіть тих, душі чиї ці пісні з танцями насправді зачіпали. І утво-
рився такий хаос, що не приведи господи – раду було тимчасово відкладено, бо піс-
ні з танцями дуже заважали серйозній справі. Виліз тоді ж із-під кришки смітника 
і Андрій – худющий, беззубий, брудний, зарослий, обірваний і голодний. Оглядівся 
на різні боки і питає, мовляв, а ми що, вже до Києва під’їжджаємо? А вони сміють-
ся з нього і говорять, типу, ти що, тупий? До Києва рачки ще повзти і повзти. То 
чому ж тоді ви, питає він, розважаєтеся? Чи думаєте, що провідники вас туди до-
ставлять? Невже ви не розумієте, що бандура у покутті – це ще не все, це тільки 
півділа і все залежатиме від того, як довго вона висітиме саме у правому покутті. 
Ви оно, каже, розважаєтеся, а навіть не помічаєте, як підступно зиркають на неї з 
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іншої половини вагона; ви хоч уявляєте собі, що з того буде, якщо вони її перетяг-
нуть у своє ліве покуття?.. На нього образилися і пред’являють, мовляв, а ти хто 
такий, типу, подивися на себе, ані виду, ані пейзажу, тобто худющий, беззубий, 
брудний, зарослий, обірваний і голодний. Ти нам не указ, кажуть, і, тим більше, 
від тебе сміттям смердить, ти не нашого десятка, геть з очей наших. Подивився 
він на себе їхніми очима, і раптом зламалося щось у нього всередині, засоромився 
Андрій свого вигляду, закомплексував і самостійно поліз назад до смітника.  
Закрився кришкою і лежав собі – комплексував аж доти, поки його не витягли 
звідти, коли почали у вагоні встановлювати койки. Виліз Андрій такий само:  
худющий, беззубий, брудний, зарослий, обірваний і голодний. Глянув, а більшість 
із тих, хто його заганяв до смітника, причому що з одного боку, що з іншого, –  
худющі, беззубі, брудні, зарослі, обірвані й голодні. І ще він побачив посеред ваго-
на новеньке п’ятизіркове купе із золотої обшивки у діамантовому оздобленні, і на 
дверях купе дві таблички з надписами: 1). «ПРОВІДНИКИ», 2). «ВНИМАНИЕ, 
АХТУНГ! НЕ ПІДХОДЬ, БО ВБ’Є». Тоді зрозумів Андрій свою помилку: не треба 
було мітингувати перед бидлом проти провідників, треба було самому у провідни-
ки вибиватися, бо бидло є бидло, воно невдячне й підступне, далі свого носа не ба-
чить і крім повного шлунка йому нічого не потрібно. Така правда життя. На те, 
щоб вибитись у провідники, час було втрачено – спалив себе вхолосту. Йому нічого 
не залишалося, як тільки відмовитися брати участь у безглуздій метушні бидла. 
Воно тягало койки, перетягувало з одного боку вагона на інший рундуки, а він 
уперто сидів на койці, спостерігав за дійством і брав у ньому участь лише у тих  
випадках, коли через його койку з одного боку на інший намагалися перетягти 
сміття. Тоді він, як то кажуть, показував ікла… 

Він прекрасно розумів, що обрана ним позиція не базується ані на героїзмі, ані 
на зраді і навіть на хитрості. Він просто не мав реальної змоги змінити позицію, в 
яку його поставила Світобудова, бо не володів головним чинником для зміни пози-
цій – достовірною інформацією щодо істинної позиції жодної з дискутуючих сто-
рін, м’яко кажучи. Єдине, що йому залишалося в даній ситуації, – пливти за течією, 
поки Світобудова не винесе його на один з берегів чи не втопить у вирі потоку.  
От він і плив собі. Проте Світобудова розпорядилася так, що він і потонути не  
потонув, і до жодного з двох берегів не пристав, натомість течією його віднесло до 
острова під назвою Москва. Андрій зрозумів, що таким чином Світобудова розкри-
ває перед ним істину, яка вказує на те, що шлях до Києва лежить виключно через 
Москву, що його квитком без дозволу Москви можна, м’яко кажучи, підтертися… 

Андрій все частіше над цим замислювався, особливо коли чергового разу нама-
гався розгадати одну з таємничих особливостей Москви, про яку від своїх пасажи-
рів ніколи не чув жодного зауваження. Навряд чи вони навмисно замовчували від-
повідь на питання, що воно зацікавило Андрія. Будучи москвичами, вони просто 



— 131 — 

були неспроможні уявити собі існування даної проблеми чи, принаймні, не бачили 
в цьому питанні проблеми. Для них Москва існувала виключно у вигляді Пупу  
землі і, зрозуміло ж, не мала кордонів. 

«Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б’є…» – закривши очі та посмок-
туючи кефір на паркані, сумно мугикав Андрій пісню, яку пасажири товарного  
вагона часто тишком-нишком співали перед відбоєм. 

Допивши кефір, він зібгав пакета і вже вкотре провів експеримент, тобто  
кинув пакета на перон з одного боку паркану, а сам спостерігав за іншим боком. І 
цього разу сталося так само: пакет упав на заасфальтований перон з того боку, на 
який він його не кидав. Андрій замислено мугикнув: «Н-н-да, просто портал 
якийсь», – і перекинув погляд за інший бік загорожі. Там, на такому самому перо-
ні, а точніше сказати, на тому самому, лежав той самий пакет. Вже вкотре було 
проведено експеримент, а рішення на поставлене питання так і не активувалося в 
якомусь, бодай мало-мальськи зрозумілому, образі. Можна було робити що завгод-
но, тобто кидати пакети, шмаркати, плювати тощо: результат був однаковий – усі 
експериментальні підручні засоби опинялися по обидва боки паркану. Та й сам 
Андрій дублювався наче в дзеркалі, коли залазив наверх чи злазив додолу. Напри-
клад, підстрибуючи, він хватався пальцями за верхівку, потому підтягувався до 
пояса і тут зустрічався сам із собою. Власне, нічого б страшного в цьому не було, 
хіба що загадка: як воно таке може бути?! Та неприємність містилася в тому, що 
огидно було дивитися на свої монструваті руки, які при цьому зливалися з руками 
його двійника на рівні зап’ясть – неестетичне й дуже неприємне видовище.  
Щоб уникнути зайвих переживань з цього приводу, він віддавав перевагу просто-
му зістрибуванню з огорожі. Втім, це не впливало на вирішення самої проблеми, 
бо з якого боку б він не зістрибував – потрапляв на одну й ту саму платформу з 
тим самим молодиком, котрий вдалині перону чатував під стовпом, з тим самим 
паровозом, що вдалині перону стояв у тупику… 

«Куди не плюнь – кругом Москва!» – обалділо знизував плечима Андрій. 
Під час таких експериментів йому на згадку чомусь приходили рядки поета-

пророка Дмитра Кременя. Якось одного разу Дмитро Дмитрович проходив через 
товарний вагон (Андрій не міг пригадати, з купейного в плацкартний чи навпаки) 
і штатний місцевий журналіст, всунувши йому під носа мегафон, запитав щось, 
типу: а яку думку мають пророки щодо тривалості подорожі пасажирів товарного 
вагона до міста Київ? Кремінь якось загадково посміхнувся у свої пишні вуса і так 
само загадково відповів римованими рядками: 

таке історичне тло 
від Києва до Полтави 
як українське село 
то й город руської слави 
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Зміст цих рядків не давав спокою Андрієві з того часу, як він їх почув. За час 
подорожі у товарному вагоні він устиг забути про існування інших міст, крім  
Києва. Однак почувши про Полтаву, почав щось пригадувати з минулого, навіть 
промайнула згадка про існування рідного Миколаєва, але дуже скоро розтанула, 
наче цукор у роті. Іноді в його мозку раптово активувалися назви інших міст-
примар. Образів не було, лише суха інформація щодо назв. Україну він ототожнив 
з Києвом, це якось легко далося, а от що таке історичне тло, село та руська слава і 
з чим це все їдять, так і не пригадав жодного разу, хоча й вертілося щось таке в 
голові й на язику. Словом, повний сумбур… 

Коли вперше він побачив прибуття поїзда на станцію, то з переляку мало не 
впав з огорожі. Він так само, як і цього разу, осідлавши паркан, сидів майже біля 
його торця і дегустував кефір. При цьому він понуреним поглядом тупо вперся в 
одну шпалу, замкнуту поміж рейками, й мугикав собі під носа: «Знову цвітуть  
каштани...» Навкруги було тихо, лише поодинокі столичні птахи зрідка насмілю-
валися подати голос. 

Аж раптом з пустоти виринув клуб пари й обдав Андрія з ніг до голови. Тієї ж 
миті по вухах садонув паровозний гудок і пролунали звичні звуки гуркоту коліс: 
тудун-тудун, тудун-тудун… Андрій не одразу насмілився відкрити очі, а коли  
відкрив, то побачив, як повз нього на відстані приблизно півметра на різні боки 
дзеркально роз’їжджається вагон. Пара потроху розсіялася. Він обалділо глянув по 
один бік паркану, потому перевів погляд на інший бік – два паровози розтягували 
вагон на різні боки і місце порталу знаходилося прямо перед очима Андрія. Вдали-
ні, на інших кінцях перонів, паровози уперлися в тупики і вагон зупинився. Тепер 
він виглядав як одне ціле, тільки з обох боків був прикутий до паровозів. 

Це був шок! 
Втім, Андрій недовго перебував у ступорі. Хвилин через п’ять, витерши рука-

вом з лоба перлинки холодного поту, він перемістився ближче до торця паркану; 
простягнувши руку вперед, обережно помацав обшивку вагона і знайшов місце 
порталу. Це була не видима окові вузенька щілина, у простір якої ледь-ледь про-
ходили пальці.  

Будучи людиною допитливою, Андрій поставив собі за мету обов’язково підка-
раулити час відправлення потягу з вокзалу. І таки він досяг своєї мети: вже двічі 
на власні очі спостерігав з висоти паркану за відправленням поїзда. Ця процедура 
майже нічим не відрізнялася від його прибуття на станцію, хіба тим, що він  
не витікав з порталу, а навпаки, затікав, так би мовити, схлопувався; і ще тим,  
що обидва паровози при цьому не розводили парів. Андрій зробив припущення, 
що у вир іншого простору їх разом із вагоном затягують паровози, які знаходяться 
по той бік порталу, чи, принаймні, один паровоз… а може, й не паровоз, а дизель-
електровоз який-небудь чи щось у цьому роді. 
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Обидва рази Андрієві доводилося долати в собі спокусу всунути пальці в отвір 
порталу під час телепортації поїзда. Він не боявся, що його разом з поїздом затяг-
не до іншого простору; навпаки, його Допитливість навіть наполягала на цьому, 
але його Здоровий глузд був проти, виправдовуючи свою обережність тим, що  
невідомо, яких механічних ушкоджень може завдати його фізіології залізнична  
телепортація. Причому наголос тут ставився саме на слові «залізнична». 

Андрій зістрибнув з паркану, підібрав кефірного пакета і, кинувши його у 
смітник, пішов уздовж вагона. Деякі вагонні колеса віталися з ним, як зі старим 
знайомим, деякі зверхньо дивилися йому вслід, деякі не звертали на нього уваги, а 
деякі прагнули в його особі знайти співрозмовника, типу: Андрію, а чи ти чув но-
вий анекдот про стукіт коліс? Андрій майже завжди відгукувався на пропозиції 
послухати чи самому розповісти анекдота, тому що до спілкування з вагонними й 
паровозними колесами його спонукало бажання отримати якомога більше інфор-
мації про Київ. Хто ще міг знатися на цьому питанні краще, ніж вагонні й паровозні 
колеса?! Утім, поки що це спілкування зводилося в основному до обміну загальни-
ми біоенергетичними зарядами, в яких частка інформації, що вона більш за все 
цікавила Андрія, була мізерною. За весь час спілкування з ними Андрій отримав 
лише загальне уявлення про їхнє справжнє життя-буття. А саме: щоб потрапити 
до касти залізних коліс, треба зареєструватися у службі зайнятості й чекати.  
Здавалося, простіше простого. Проте черга там велика, й рухається вона дуже по-
вільно, бо ремонтні служби рідко проводять регламентні роботи й подають заявки 
на обновлення обладнання. Тобто шлях цей неперспективний. До того ж існувала 
ще одна проблема. Андрій не наважувався реєструватися, бо інтуїтивно відчував 
підступність цього кроку, кроку в невідоме. «А що, якщо потрапити до касти  
легше, ніж позбутися приналежності до неї, тобто взяти на плечі вагон чи паровоз 
легше, ніж вилізти з-під нього там, де тобі заманеться», – думав Андрій. І дійсно, 
не було жодної гарантії того, що у Києві колеса взагалі мінятимуть, і тим більше, 
що у разі заміни поміняють саме тебе. Виходило так, що можна дарма витратити 
сили на дорогу, подивитися на сміття під Київським пероном і повернутися знову 
до Москви. Та й то не факт, що після повернення тебе замінять. Їздитимеш туди-
сюди, поки не спишуть, – рабська праця, одним словом. І знову ж таки, жодної  
гарантії, що спишуть саме у Києві. «Ну, гаразд, а якщо, припустимо, мене таки 
спишуть у Києві, то що це означатиме? – намагався дізнатися Андрій. – Мене у 
цьому разі випустять з вокзалу до міста?» Однак жодне з коліс відповіді на це  
питання Андрієві досі не дало: може, не знало відповіді, а може... 

– Андрію, відгадай загадку, – погукали з-під вагона. 
Він зупинився біля колеса на ім’я Сидір і дружньо посміхнувся. 
– Тільки швидко, – попрохав, – бо час на обідню перерву вже вичерпано. Бач, 

як мій працедавець нервує? 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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Дійсно, молодик, котрий незмінно чатував біля стовпа, вже кидав у бік Андрія 
колючі погляди. 

– А ти чого нервуєш? – запитав Сидір і красномовно поводив очима з боку на 
бік, не маючи змоги вільно поворухнутись під тягарем своєї ноші, цей жест вагон-
ні й паровозні колеса використовували щось на кшталт знизування плечима. –  
Нехай він нервує, а тобі чого нервувати? 

– Не хочу без роботи залишитись. 
– Прямо-таки робота! Знайшов роботу! Пхе! 
– Та вже ж яка є, – пробурмотів Андрій. – У тебе хіба краща? 
– Принаймні, з такою роботою я маю змогу відвідувати Київ, – зрадів Сидір 

можливості піддіти людину з іншої касти; весь час стукати один на одного в низці 
тобі подібних – набридає, нудно. 

Андрій же в свою чергу, незважаючи на те, що сам не любив розкидатися налі-
во й направо надбаннями особистого життєвого досвіду і саме з цієї причини з  
розумінням ставився до собі подібних, все ж таки ризикнув розговорити Сидора, 
зачепившись за кодове слово «Київ». 

– Київ чи Київський вокзал? – напускним буденним тоном запитав Андрій. 
Хтозна, яка відповідь пролунала би з вуст Сидора. Можливо, втративши пиль-

ність, він би розкрив хоча би частку своїх професійних таємниць. Але в цей час  
обхідник із молоточком у руці, котрий тестував колеса перед відправкою поїзда, 
зупинився біля колеса на ім’я Макар – метрів за п’ять від Сидора – і почав просту-
кувати Макарові коліна. Сидір, втративши інтерес до Андрія, повністю переклю-
чив свою увагу на молоточок обхідника. Пожував губами. Мукнув. 

– Тож Київ чи вокзал? – перепитав Андрій. 
Сидір подивився на нього так, наче Андрій був нав’язливим ініціатором їхньої 

розмови, і поставив питання зовсім на іншу тему: 
– Знаєш, чим відрізняються вагонні колеса від коліс таксі? 
Андрій подивився на Сидорові обіддя. На ногах у нього були залізні червоні 

черевики. 
– Покришками? – непевно відповів Андрій. 
– Здається, зараз тобі випаде шанс дізнатися про це, – сказав Сидір, не відри-

ваючи погляду від молоточка обхідника. 
Обхідник тим часом перевіряв сусіднє колесо на ім’я Грицько. Він легенько 

стукнув його під одне коліно, і Грицько мужньо переніс цей тест. Однак такий  
самий легенький стук під інше коліно підкосив Грицька і, з виразом болю на  
обличчі, він обперся на шпалу здоровим коліном. 

– Все, приїхали! – жорстко констатував обхідник. 
– Та ні, пане обхіднику, я ще можу працювати за десятьох, – намагався підвес-

тися на обидві ноги Грицько. – Зжальтеся, у мене сім’я велика, годувати треба… – 
молив його Грицько. 
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– Пшьол геть! – гаркнув обхідник і замахнувся молоточком. 
Грицько, шмигаючи носом, виліз на перон і за наказом обхідника почав стягу-

вати з ніг залізні червоні обіддя. 
Обхідник дістав із кишені рацію і, зв’язуючись із диспетчером по вокзалу,  

прискіпливо подивився на Андрія. 

4 

З а великим рахунком, у буденному житті різниця зросту поміж людей не має 
особливого значення. Двометрові велетні запросто можуть водити дружбу з 

півтораметровими коротунами на інтелектуальному рівні. Однак усе набагато 
складніше, якщо їм випаде, наприклад, на похоронах підставити свої плечі під 
труну з покійником, щоб віднести його до могили. Важко буде в цьому випадку  
визначити більш постраждалу сторону, бо на велетнів ляже фізичний тягар, а на 
коротунів моральний. Покійник, зрозуміло ж, поза рахунком. Велетні нестимуть 
труну і подумки заздритимуть коротунам, а коротуни намагатимуться дотягнутися 
плечима до труни, щоб їх не запідозрили в симулянтстві. Різниця лише в тому,  
що велетні, як би їм не було фізично важко, йтимуть на прямих, а коротуни  
навшпиньках, ще й з перекошеною спиною. Причому реальної допомоги від їхніх 
вивертів не буде жодної, тільки й того, що під ногами у велетнів плутатимуться. 

Андрій ще не зрозумів, на біду чи на щастя, але його зріст підпав під критерії, 
за якими відбирали претендентів на заміщення вакантних місць поміж рейками й 
вагонами. Викликати з центру зайнятості чергового претендента на місце зіпсова-
ного колеса у диспетчера по вокзалу часу не було, тому що поїзд через п’ять хви-
лин мав рушити у подорож. Скоріш за все, саме ця обставина і послужила причи-
ною того, що Андрій позачергово зайняв місце бідолахи Грицька. 

Андрій віддав Грицькові свої личані постоли, замість них натягнув на ноги  
червоні металеві черевики і поліз під вагон, розмірковуючи при цьому над питан-
ням, типу: коли я вже навчуся самостійно приймати рішення?! 

Не встиг він ще, так би мовити, вжитися в нове взуття, примірятися як слід  
до ваги тягаря на спині та звикнути до наявності перед його обличчям сідниць ко-
леса, що знаходилось попереду, як паровоз пронизливо загудів. Сідниці переднього 
колеса плавно подалися назустріч Андрієвому носу, і Андрій, важко пересуваючи 
обіддя, зробив крок назад.  

– Тпру! – почув він за спиною голос колеса на ім’я Сидір. – Не газуй. 
– В якому сенсі? – запитав Андрій. 
– Підлаштовуйся під загальний рух, не рви на пуп. Що тут незрозумілого?! 
– А-а, – зрозумів Андрій. – Слухай, а чому ми задом наперед їдемо? 
– Щоб не бачити вхід у портал. 
– Це що, заборонене видовище? 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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– Ні, просто воно карколомне, особливо з незвички. 
– А-а, – зрозумів Андрій, і його охопив страх перед невидимим, невідомим  

входом у портал. 
Поїзд потроху набирав швидкість. Андрієві все важче ставало перебирати заліз-

ними обіддями, щоби потрапити, як то кажуть, в ногу. А тут ще весь час доводилося 
думати про портал, про його карколомність і, головне, про відстань до нього – коли 
ж уже той клятий портал, хай би йому грець! Жодних орієнтирів не було. Краєм ока 
Андрій хіба що встиг сфотографувати дві чи три урни, одначе визначити місце 
останньої урни на пероні, в яку він укинув кефірного пакета, був не в змозі. 

«Ех, шкода, що я влучив пакетом усередину смітника!» – подумав Андрій,  
гупаючи обіддями по рейках. 

Аж раптом він провалився у прірву – так йому принаймні здалося. В очах на 
якусь мить блимнуло сяйво, потім стало темно-темно – і падіння у прірву припи-
нилося. Він стояв обіддями на твердій поверхні, але визначити її характер у  
повній темряві було неможливо. Вагон з тією ж силою давив на спину, натомість 
самого вагона начебто й не було. Андрій поводив руками над собою і, не намацав-
ши вагона, спробував розігнути спину. Однак його спроба потерпіла фіаско. Щось 
дуже важке й невидиме тримало його, так би мовити, у стійлі. Єдине, що реально 
існувало у цьому дивному просторі, то це людське сопіння. Проте було незрозумі-
ло, чи реально існували поряд з Андрієм люди, котрим належали важкі подихи. 

– Сидоре, ти тут? – звернувся він до приятеля. 
– Де ж мені ще бути? – пролунало в Андрія позаду. 
– А де це ми? 
– Де-де, – буркнув Сидір, – за Москву виїхали. Хіба незрозуміло?! 
– А-а, – зрозумів Андрій. – Слухай, а в Києві теж так само? 
Відповіді Андрій не почув, тому що в цю мить попереду зі скрипом відчинили-

ся двері й у той простір, де він знаходився, увірвалися звуки народної московської 
пісні про батяню комбата й одночасно неохоче просочилася дещиця тусклого світ-
ла. Завдяки цьому світлу в Андрія з’явилася можливість з’ясувати, принаймні, 
своє місце розташування – у шерензі вагонних коліс. Це легко піддавалося логіч-
ному осмисленню, бо перед його носом незмінно маячили сідниці заднього колеса. 
Проте місцезнаходження було невідомим. Цей простір однозначно не мав відно-
шення до московського вокзалу, тому що знаходився у напівтемних сінях якогось 
дерев’яного зрубу. Андрій прикинув на око і зробив висновок, що до цих сіней  
потрапили виключно колеса одного вагона, мало того – лише один ряд, той, що 
був з боку перону. 

В отворі дверей стояла жінка в розшитому сарафані з кокошником на голові, а 
за її спиною мужики у косоворотках, сидячи за довгим дерев’яним столом, гучно 
прославляли батяню комбата. 
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– Ай-люлі, ай-люлі! – сплеснула руками жінка. – До нас гості! 
І вона привітно запросила гостей до світлиці. А вони, подякувавши за гостин-

ність, рядком увійшли. А потім ведуче колесо скомандувало: «Напра-го!» – і шеренга 
розвернулася обличчям до столу. А потому шеренга переступила через ослін і за ко-
мандою, опустила на нього сідниці, не розгинаючи при цьому своїх підвагонних спин. 

– Пригощайтеся, гості дорогіє, – сказала хазяйка. 
– Красно дякуємо, – відповіли колеса і почали наколювати виделками капусту 

й огірки. 
А один з чоловіків, котрий голосніше за інших горланив пісню про батяню 

комбата, розпорядився, щоб усім гостям налили, як того вимагають традиції,  
по повній чарці. А коли всім було налито, промовив тост, щось типу – за братню 
дружбу. Андрій одразу зметикував, хто тут, так би мовити, комбат. 

Усі підтримали тост і всі, крім Андрія, хильнули по цілому гранчаку, а він від-
пив половину й поставив стакан на стіл. 

– Ти чьо, проти братньої дружби? – набичачись, запитав комбат.  
– Однозначно за дружбу, – мирно відповів Андрій і усміхнувся. – Однак мій  

організм не звик до таких стандартів. 
– Чьо, хворий? – налягаючи грудьми на стіл і настирно дивлячись Андрієві в 

очі, проричав комбат. 
– Ні. Але якщо перехилю повного гранчака, то обов’язково захворію. 
– Та й хрін з тобою, хворій. Головне, не порушуй уставу в нашому батальйоні. 
– Отож-то й воно, – тяжко зітхнув Андрій. – Якщо я доп’ю, то керуватимусь 

власним уставом. Натомість мені б дуже не хотілося відповідати хамством на ваш 
хліб-сіль. 

Комбат налитими кров’ю очима вилупився на Андрія. Було видно, що він  
намагається второпати зміст слів, сказаних гостем. І, в принципі, він не був схо-
жий на людину з низьким коефіцієнтом ай-кью, просто градус після перекинутого 
стаканюри ще не встиг остаточно розчинитися у крові. 

Пісня ставала голоснішою, обличчя батальйонних заспівувачів злішими.  
Андрія уже штовхали ліктями в бік сусідні колеса і, насилу ворочаючи язиками, 
шикали на нього, типу: не підіймай бузу – випий, як усі нормальні люди! А Андрій 
знав прекрасно, що, допивши чарку до дна, втратить залишки почуття самозбере-
ження. Він запросто міг випити два літри горілки, але під добру закуску, під ціка-
ву довгу розмову, під красивих дівчат та народних пісень тощо. Випити таким  
чином, щоб, принаймні, можна було пригадати декілька розумних цитат з розмо-
ви, а не просто упертися рогами у землю, обблюватися та начистити комусь пику 
чи самому налізти на кулак і таке інше. 

Комбат не зводив очей з Андрія, наче намагався просвердлити його наскрізь. 
Аж раптом мотнув головою і поставив питання ребром: 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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– Не поняв, ти чьо, дуже грамотний?! 
«Ну все, починається», – подумав Андрій і відповів: 
– Ну, може, й не дуже, але неуком себе не вважаю. 
Комбат не був оригінальним. Він відповів тим, що згріб у жменю солону капус-

ту з тарілки, перехилився через стіл і розмазав капусту по обличчю Андрія.  
Той спробував ухилитися, але вагонний тягар, що давив йому на спину, обмежив 
його у рухах. Що йому залишалося? Андрій витер обличчя рукавом, мовчки допив 
горілку, а потім донцем свого стакана запечатав комбатового лоба. 

На Андрія накинулися всі: і підручні комбата, і колеса. Після нетривалого  
опору його повалили на підлогу в одному з кутів зрубу і били чим попало – і ногами, 
і навіть ослоном. Били довго. Потому відпочивали трохи, перехиляли гранчаки  
і знову бралися за екзекуцію. Андрій втрачав свідомість, а коли опритомнював,  
намагався згадати причину, яка призвела до таких плачевних наслідків. Одного 
разу, опритомнівши, він побачив над собою постать колеса на ім’я Сидір. 

– Ну ти й падло! – злобно шипів Сидір. – Задумав пересварити нас із одвічни-
ми братами?! 

Андрій спробував угадати, хто такі ці одвічні брати. І що взагалі означає слово 
«брат». Однак заплутався і знепритомнів знову. А коли оклигав наступного разу, 
то почув віддалене звучання пісні. Спочатку він подумав, що пісня звучить у його 
голові; що це його мозок увімкнув імунну систему на повну потужність і протива-
гою на прославлення імперського комбата обрав для захисту організму пісню 
«Хата моя, біла хата». А наступної миті все прояснилося. Двері відчинилися – і з 
сіней до світлиці увірвалися звуки хорового співу: 

Хата моя, біла хата, 
Рідна моя сторона. 
Пахне любисток і м’ята, 
Мальви цвітуть край вікна. 

До сірого зрубу почали проходити жінки й чоловіки у вишиваному вбранні. 
Перша з них тримала в руках хліб-сіль на рушнику. По мірі того, як вони проходи-
ли всередину, сірі стінні колоди й вікна поступово переформатовувалися на інший 
лад. У хаті з білими стінами запахло любистком і м’ятою, а у вікно крізь цвітіння 
мальв прорвалися сонячні промені й залили всю кімнату. 

Хата моя, біла хата, 
Казка тепла й доброти… 
Стежка від тебе хрещата 
В’ється в далекі світи. 

Андрій відчув, як хата дійсно наповнюється казково-добрим теплом. І хоч реш-
ти звуків пісні про комбата ще лунали на задньому плані, вони вже не врізалися 
ножем у серце Андрія. Новоприбулі почали накривати на стіл. Постелили білу ви-
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шивану скатертину і позаставляли все тарілками з варениками, сальтисоном, хо-
лодцем і, звичайно ж, виставили горілку. 

До Андрія підійшли дівчата й молодиці, хилилися над ним і, мовчки зітхаючи, 
почали гладити по голові, приліпили на місце Андрієву брову, яка звисала майже 
на рівні кінчика носа; спідницями повтирали кров з обличчя, обережно підняли 
його з підлоги і відвели, майже віднесли, до столу. Вони всадовили його на місце, 
поряд з колесом на ім’я Сидір. Андрій не в змозі був сидіти за столом прямо, бо всі 
його кістки боліли страшним болем. Він одсунув тарілку й ліг грудьми на стіл.  
А напроти нього – губи в сметані – сидів комбат й уплітав вареники. На його по-
червонілому лобі майорів відтиск від донця гранчака – і все. Ні тобі крові, ні тобі 
подряпини… 

І тут хтось із коліс підвівся з ослона й проголосив тост за братерство. І знову 
гранчаки були наповнені до країв. А потім один мужик у косоворотці спробував 
знову затягнути пісню про батяню комбата. Натомість одна з жінок попросила  
заспівати щось таке, щоб душу зігріло. І тут один з наймолодших мужиків, черво-
ніючи лицем і ховаючи від сорому очі, спробував заспівати пісню на слова Конс-
тантіна Батюшкова: 

Ах, чєм красавіцу мнє должно, 
Как нє цвєточком, подаріть? 
Єйо, бєз всякой лєсті, можно 
С пріятной розою сравніть… 

Однак його безцеремонно обірвали. 
– Чьо ти шмарклі розмазуєш?! – гаркнув комбат. – Нормальних пісень не знаєш?! 
І тоді хлопець затягнув нову пісню, на слова Алєксандра Блока: 

Русь моя, жізнь моя, вмєстє ль нам маяться? 
Царь, да Сібірь, да Єрмак, да тюрьма! 
Ех, нє пора ль разлучіться, раскаяться… 
Вольному сєрдцу на что твоя тьма?.. 

– Ма-алчать! – вдарив кулаком по столу комбат. – Я тобі покажу вільне серце! 
Я тобі покажу тьму! Цар тобі наш не подобається?! 

Видно, на хлопця чекало покарання за ліричність і вільнодумство. Проте його 
виручив один із товарищів по чарці, який заліз на стіл із чоботами й, наступивши 
на хліб-сіль, загорлав пісню «Владімірскій централ». Розчепіривши пальці, він 
топтав чоботами тарілки і вимагав справедливості від життя. П’яні чоловіки з 
обох боків столу почали підспівувати йому, і ніхто не зважав на жінок, які, пону-
ривши голови, приймали в такий оригінальний спосіб подяку за хліб-сіль. 

Андрій, незважаючи на травми від нещодавнього побиття, все ж таки намірився 
зробити зауваження нахабам. Однак не встиг. 

Раптом пролунав паровозний гудок. 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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Колеса дисципліновано піднялися з-за столу і шеренгою попленталися з хати 
в коридор. Андрій насилу підвівся. Він хитався з боку на бік і кректав – усе тіло 
боліло. 

У коридорі він пробув недовго. Через хвилину, наче то була дуга від електро-
зварювального електрода, в очах блимнуло світло. Андрій інтуїтивно зрозумів, що 
зараз упаде на шпали й буде розчавлений задніми колесами. Про те, щоб нести на 
собі вагон, не могло бути й мови – тіло не слухалось, його тягнуло донизу. Він не-
навмисно, аби не встромитися головою в шпали, прошкрябав нігтями по сідницях 
переднього колеса. Але цей прийом не допоміг – переднє колесо вильнуло задом, і 
він, втрачаючи рівновагу, почав клонитися в бік перону. «Зараз упаду поперек 
шляху – і мені гаплик», – приречено подумав Андрій. Аж раптом ззаду отримав 
рятівного піддупника від переднього колеса, і, будучи випханим з-під вагона, мало 
не «рибкою» полетів під засмічений перон. Він проїхався боком по щебеню,  
обідрав плече й гахнувся головою об бетонну перемичку… 

Андрій отямився, відчуваючи страшний біль у ногах – наче хтось відпилював 
їх ножівкою. Він смикнувся і відкрив очі. Проте з одним оком щось трапилось – 
щось велике й важке прилипло до повік і заважало оглядові. 

Він лежав на спині уздовж перону, а вдалині, на фасаді будівлі вокзалу, вели-
кими літерами було написано «КИЇВ». Навіть одним оком він прочитав такі доро-
гі, жадані літери. 

– Київ, Ки-їв, К-и-ї-в, – заворожено прошепотів Андрій запеченими губами, 
пробуючи слово на смак. 

– Ти диви, живий! – почулося поруч. 
Над Андрієм стояв якийсь начальник у залізничній формі, а двоє бомжуватих, 

брудних чоловіків зривали з Андрія червоні металеві черевики. 
– Та розстібніть же ж, недолюдки, – хотів крикнути, натомість слабо прошепо-

тів Андрій. 
– Чьо, голос прорізався? – пирснув залізничний начальник. 
Андрій нічого не відповів, йому на очі накотилися сльози від болю й прини-

жень. 
«І тут чьокають! Чого ж кругом усі чьокають?! Чьокають і чьокають, чьокають 

і чьокають, чьокають і чьокають, чьокають...» – Андрія наче заклинило. 
На нього накочувалася істерика безвиході, приреченості, а двоє бомжів під  

керівництвом київського залізничного начальника зривали по живому з його ніг 
обіддя. А коли їм це вдалося, начальник відібрав у них черевики й холодно ткнув 
пальцем у напрямку, який був поза Андрієвим кутом зору. Андрія взяли за руки-
ноги й головою вперед потягнули сідницями по перону. Він не пручався – не було сил. 

«Добре що хоч не ногами вперед», – подумав Андрій.  
Несли недовго. Дуже скоро по ходу до нього долинули звуки страшенного ґвал-

ту. Андрій змусив себе зібратися, напружився й, відірвавши зад від платформи, 
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чимдуж закинув голову назад. Навіть відчув, як кінчики волосся торкнулися перо-
ну. Такий виверт тривав кілька митей – на більше сил не вистачило, проте навіть 
за цей короткий час він устиг сфотографувати перевернуту догори дригом картин-
ку. Він побачив височенний кам’яний мур, у якому була решітчаста брама. Її охо-
роняли екіпіровані бійці правоохоронного спецпідрозділу «Беркут». А за брамою, 
на фоні брудно-темного неба, гомоніла юрба брудних, обірваних, беззубих людей. 
Таких самих, у принципі, як і сам Андрій. І ті двоє чоловіків, що за руки-ноги тяг-
ли його у напрямку брами, стовідсотково належали до тієї юрби. Юрба налягала 
на браму, смикала решітку, хоча ні зігнути, ні зламати сил у неї все одно не виста-
чило би. Юрба, як заяложена платівка, ритмічно вигукувала одне-єдине слово 
«ганьба!»… В той же час екіпіровані бійці спецпідрозділу «Беркут», наче настир-
них мух, відганяли людей від решітки. Робили вони це ліниво – періодично посту-
кували кийками по решітці й по руках. 

Андрія принесли до брами й кинули, наче мішок з дустом, на захарканий  
асфальт платформи. Він вкотре вже гупнувся головою і вкотре знепритомнів. 

5 

Н атовп емоційно реагував на будь-які події, що відбувалися як усередині са-
мого себе, так і поза решітчастою брамою. Хтось когось ліктем штовхнув, 

комусь на ногу наступили, хтось знепритомнів – «Ганьба!» Когось вивели з терито-
рії вокзалу й приплюсували до натовпу – «Ганьба!» Хтось отримав кийком по  
пальцях – «Ганьба!» 

Перші півгодини, поки Андрій спромігся зорієнтуватися, його перебування за 
межами Києва було дуже складним. Його винесли з вокзалу за огорожу через охо-
ронюваний прохід і натовп вибухнув – «Ганьба!» Його кинули у брудну калюжу 
позаду збудженої юрби – знову «Ганьба!» 

І раптом – все. Про нього забули. 
Забули, бо хтось когось ліктем штовхнув, комусь на ногу наступили, хтось  

знепритомнів – все та ж «Ганьба!» 
Енергетика навколишнього простору була до такої міри насичена вібраціями 

ганьби, що навіть у калюжі, в якій валявся Андрій, періодично підіймалося неве-
личке цунамі й брудна вода накатами затікала у вуха. Андрій через силу кілька 
разів примудрявся витягати потилицю з калюжі, щоб позбутися води у вухах. Це 
була дуже складна операція, оскільки кожен м’яз, кожна кістка, кожна клітинка 
його тіла вибухала тупим болем при будь-якій спробі поворухнутися. Проте одного 
разу йому навіть поталанило майже півхвилини протримати голову над калюжею. 
Щоправда, сам би він на такий геройський вчинок навряд чи спромігся. Сил би не 
вистачило. Та хтось із юрби у розпалі загального ганьблення чи то випадково,  
чи то свідомо став йому на груди і босою п’яткою мало не зупинив серце. Андрій 
смикнувся, напружив усе тіло до нестями й захрипів: «Ганьба-а-а...» 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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З нього зійшли. 
Трохи згодом Андрій обачно вибрався з калюжі та з горем попалам доповз до 

найближчого сміттєвого контейнера. Він умостився поряд, обпершись на нього 
спиною. 

Звідси він міг обдивитися.  
Та не пройшло і хвилини, як до нього підбіг бомж із натовпу і з ганьбленням 

почав босими ногами відштовхувати його від смітника – навіть ця убога територія 
була помічена й розмежована. 

Андрій переповз до іншого контейнера, але й на нього знайшовся свій хазяїн. 
Інший бомж так само шпиняв Андрія ногами, супроводжуючи свої дії вигуками: 
«Ганьба!» Тому подальші переміщення від контейнера до контейнера не мали сен-
су. Андрієві конче необхідно було якомога швидше знайти нерозпайовану ділянку 
землі для релаксації. 

Приблизно за півсотні метрів од контейнерів із землі стирчали декілька стов-
бурів обгорілих дерев. Андрій зібрав рештки сил… і поплазував у їхньому напрям-
ку, підлаштовуючи свої рухи під ритм вигуків «Ганьба!» Таким чином легше було 
рухатись. Юрба вигукувала – він рухався; вигук – рух, вигук – рух... 

«Невже це гіперслово тутешньої мови? – подумав Андрій, нарешті влаштував-
шись біля обгорілого стовбура. – Сумно. Якщо я тут затримаюсь хоча б ненадовго, 
то й сам опущуся до алфавіту з п’яти літер». 

Втім, на щастя чи на біду, в цьому просторі класичний алфавіт таки котирува-
вся. Андрій усвідомив це, почувши із невидимих міцних динаміків, що знаходили-
ся десь за дальнім бугром, гучну об’яву: 

– Вніманіє! Увага! Вельмишановні громадяни без визначеного місця прожи-
вання, запрошуємо вас взяти участь у будівництві міста європейського зразка.  
Кожному гарантуємо бонусні ваучери на миску супу, двісті грамів хліба й стакан 
джерельної води. 

Заклики тривали протягом години – в Андрія мало голова не луснула. 
Деякі люди, котрі юрмилися біля решітчастої брами, облишили спроби про-

рватися в Київ і прийняли пропозицію. Однак Андрій помітив дуже суттєву різни-
цю між тими, хто побіг за мискою супу, і тими, хто від безвиході, лише за миску 
супу, пішов на будівництво нового міста європейського зразка. 

А через годину, піднімаючи пилюку з битого шляху, з-за бугра примчався  
чорний позашляховик. З нього вийшли троє чоловіків представницького вигляду, 
один полковник у к[а]зацьких строях і один священик. 

– Вам чьо, казлам, каждому пєрсональноє пріглашеніє заказним пісьмом отси-
лать?! – гаркнув один з них і врізав піддупника найближчому з юрби. 

– Равняйсь! Сірна-а! – підтримав його к[а]зачий полковник, роздаючи піддуп-
ники юрбі. 
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– Ара, нехарашьо так, да? Я тєбья карміль, паіль, а ти... – не відставав від пер-
ших третій. 

– Шо, мля, страх потєрялі?! – підспівував їм четвертий, найзавзятіший. 
– Братія! – викрикнув священик. – Доколі дух нєсмірєнія прєбиватімє в ваших 

душах нєчєстівих?! Вєдь одін простор насєляєм, простор Божий, простор правєдний! 
Одному Богу молімся! Потому надлєжит нам проявіть совмєстноє упорство на путі 
построєнія благого общєства і коммунікацій общєствєнних... – віщав священик. 

Андрій бачив, як відчинилася брама і спецпідрозділ, що забезпечував охорону 
Київського вокзалу, прикриваючись щитами й орудуючи кийками, врізався в юр-
бу. Андрій на якусь мить аж закляк. А потім, і де тільки сили взялися, звалився на 
живіт і почав зариватися у попіл. 

 А тим часом люди щодуху бігли битим шляхом на будівництво міста європей-
ського зразка. Трохи позаду на невеличкій швидкості котив позашляховик. З його 
відчиненого люка стирчала постать священика, який умочував віник у горщик зі 
святою водою і ритмічно й натхненно окропляв шлях перед автівкою. 

6 

Ч отири доби Андрій відлежувався у попелі серед обгорілих стовбурів дерев. 
Про рекреативний вплив навколишнього середовища на його організм не 

могло бути й мови, бо смердючий попіл пробрався у кожну шпаринку тіла й,  
здавалося, цілими кілограмами набився в легені. Від голоду шлунок прилип до 
хребта, і важко було визначити, чи то живота крутить, чи то спину. Та попри все 
це, одсічена брова потроху приживалася на старому місці й підсихала, а поламані 
ребра почали зростатися. 

У нього було доста часу, щоби зі свого пункту спостереження встигнути розі-
братися у способі життя людей, котрих цілими пачками видворяли з Києва. Кілька 
разів на день щодня події розвивалися за одним сценарієм. У міру прибуття люди 
скупчувалися біля брами, вигукували «Ганьба!» і не полишали спроб узяти браму 
штурмом. А потім з динаміків лунали призови до роботи на благо суспільства та обі-
цянки щодо бонусного харчування. Через годину приїздив позашляховик... Єдине, 
що в цьому кіно зазнавало змін, то це фізіономії пасажирів та марки автівок. 

Їсти хотілося страшенно. Але заради бонусного ваучера на миску супу Андрій 
не збирався втрапити у нову халепу; він мав уже досвід – бонусний квиток до  
Києва завіз його до прірви. 

Весь цей час Андрій підживлював свій організм енергією пісні, яку пасажири 
товарного вагона часто тишком-нишком співали перед відбоєм. Він їв смажені  
каштани, запивав їх дніпровською водичкою, а вітерець, який наганяв хвилі,  
допомагав йому вільно дихати. «Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б’є…» – 
закривши очі, вперто медитував Андрій. 

Однак на п’яту добу голод таки вигнав його зі схованки. 

Геннадій  МОЛЧАНОВ  
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Не пішов Андрій ані до брами Київського вокзалу, ані у напрямку нового  
міста. Він спрямував свою невпевнену в рухах ходу вздовж муру з мрією знайти в 
ньому прохід до перонів Миколаївського вокзалу. 

Якось так сталося, що він із самого дитинства був байдужий до свого міста – 
ніколи не вважав його рідним, не пишався ним і тим, що народився й жив саме в 
Миколаєві. Натомість обожнював Київ. Але зараз у ньому проснулася якась інша 
людина – більш зріла, мудра. 

Чим далі він рухався уздовж огорожі, тим яскравіших рис набували образи, 
пов’язані з життям у цьому унікальному місті. 

«Знов акації цвітом буяють», – замуркотів Андрій, пригадуючи миколаївську 
весну і солодкий смак акацій... І очерети річки Інгул пригадав, де карась із коро-
пом самі на порожній гачок чіплялися за доби його дитинства. І непередбачувані 
води загадкового Дніпро-Бузького лиману спливли із спогадів про власний причал 
у Широкій Балці з «Казанкою-5М»; про судаків, лящів, піскарів; розкопки  
древньої Ольвії та Дикого Саду; Радсадівське вино, яхт-клуб, мальовничу природу 
заповідних просторів Кінбурнської коси, принади курортів Коблевого, казкові  
краєвиди Гранітно-степового Побужжя з його бурхливими Південно-Бузькими  
порогами, водограями та водоспадами серед залишків прадавніх архейських гір, 
де колись січовики-низовики заснували Буго-Гардівську паланку – адміністратив-
ний центр Бузької Січі... 

«Господи! Та невже я був сліпий?! – піднявши голову до неба, заволав Андрій. – 
Розкрий мені очі, Господи! Молю тебе!» 

А коли опустив голову, то раптом побачив, що йде по бруківці вгору. Він зупи-
нився, розгледівся навкруги – позаду нього був старий Інгульський міст, а те, що 
мить тому являло собою кам’яний мур, перетворилося на міцну будову височенно-
го парапету набережної. В цьому місці парапет дійсно був схожий на кам’яний 
мур. 

Андрій піднявся бруківкою вгору й опинився у центрі міста святого Миколая. 
«Господи, як красиво!» Це було його рідне місто. 
На нього одразу ж звернули увагу правоохоронці, але розсудливо не стали 

зв’язуватися з вимазаним у золу бродяжкою. Він ішов центральною вулицею, ля-
каючи чистеньких миколаївців своїм закіптюженим виглядом, але був щасливий 
як ніколи – він любив це місто! 

Він іще відвідає дорогий його серцю Київ, і не один раз. Одначе для цього він 
однозначно користатиметься квитками, купленими в касі вокзалу, а не якимись 
там бонусними. Й обов’язково оплачуватиме проїзд одразу в обидва боки. 

16.08.07 – 03.05.08 
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Олег САВЧЕНКО 
Боєць 79 аеромобільної бригади, учасник 
штурму Савур-могили, де отримав поранен-
ня. Нині офіцер-психолог роти особливого 
призначення «Миколаїв». Член громадської 
організації «Асоціація учасників та інвалідів 
антитерористичної операції». Автор матеріа-
лів на військову тематику в українській  
вікіпедії. До війни працював викладачем в 
університеті, журналістом. 

МОЇ ЕСЕЇ 

Про ветеранів 

Д ля мене з дитинства ветеран – це людина, яка надягає купу нагород на  
старий мундир або, на лихий кінець, піджак, що пережив десятиліття,  

та отримує кілька гвоздичок на 23 лютого або на 9 травня. Розказує періодично 
школярам на уроках допризовної підготовки про «я скакав, я воював», а в інші дні 
року живе тихим непомітним життям. 

Але от мені трохи за тридцять, і в сучасній Україні я – ветеран. З тих пір,  
як це слово-визначення учасників російсько-української війни набуло популярності, 
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я не полінувався дізнатись із Вікіпедії історію терміна. В Давньому Римі так нази-
вали вояків, що, відслуживши встановлений термін, мали отримати землю і таким 
чином мати фінансову незалежність та волю. Враховуючи, що, взявши участь у 
бойових діях згідно з українським законодавством, ти маєш цілу лінійку пільг, 
традиція відслідковується. Але особисто мені іноді ніяково, і, продовжуючи служи-
ти та їздити до зони бойових дій, я віддаю перевагу іншим визначенням своєї осо-
бистості (переважно на військовий манер представляюсь згідно з  посадою). Однак 
роки йдуть і відчуваю, що з часом буду все частіше переймати на себе поняття ве-
терана. Врешті-решт, хто ти – визначається твоїм сприйняттям своєї особистості. 
У психології є такий діагностичний метод, коли людині пропонують відповісти на 
запитання «Хто я?». З її відповідей стає зрозуміло, ким вона себе уявляє, ким хоті-
ла бути чи хоче. І якщо вже мені судилося стати ветераном у повному сенсі цього 
слова, яким я хочу бути? Багато побратимів роками намагаються осмислити до-
свід, отриманий на війні. Якщо займатись бізнесом, то як ветеран війни. Залікову-
вати рани душевні за допомогою мистецтва і малювати картини з натяком  
на бойові дії. Викладати в школі предмет «захист вітчизни». Хтось пише книги, 
які видаються. Думаючи над всіма цими заняттями, я розумію, що ще не готовий 
закритись у своєму досвіді. Після демобілізації та реабілітації від поранення я все 
давав собі час, аби відновитися та повернутись. Навіщо? Тому що так треба, і тому 
пішов знову служити до підрозділу, що виїздить у Донецьку область. Певний час 
було бажання помститися за загиблих товаришів, але згодом воно було змінено  
холодною впевненістю у нашій перемозі, що саме по собі вже буде сатисфакцією.  

Часто задумуючись над нашою українською ментальністю, доходжу висновку, 
що нам самим ще доведеться вивчити приховані в нашому народі пристрасті та 
колективні прагнення. Розважливість межує з безрозсудством, щедрість із жадібні-
стю у дрібницях, а довірливість із повною байдужістю та нігілізмом. Живучи  
в епоху змін, відчуваєш їх на собі, на оточенні, на всьому, до чого торкаєшся та  
що бачиш.  

Для себе визначився в певний момент, що зможу впевнено називати себе  
ветераном війни, коли виконаю всі вимоги, які сам собі поставив. Досягти певного 
рівня поваги в суспільстві та внутрішньо вважати, що зробив це на максимумі.  
А до того… буду відчувати себе не гідним. І, сподіваюсь, це стане стимулом для 
власного розвитку.  
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Наша Родезія 

У  другій половині двадцятого сторіччя в Африці існувала держава  
РОДЕЗІЯ. Благодатна земля, багата копалинами, з м’яким кліматом та 

дивною природою. Вона привабила кількасот тисяч білих поселенців. Ці варяги, 
як і має бути згідно з нормандською теорією, заснували свої інститути влади та  
подарували неорганізованим тубільцям розвинену державу. Все згідно з британсь-
кими традиціями та «призначенням білої людини» – за Кіплінгом. Країна експор-
тувала у зовнішній світ зброю та діаманти, руду та харчі. Одягали в пошитий вла-
сноруч одяг населення Південної Африки та радо зустрічали сотні тисяч туристів 
щороку, для послуг яких були активний відпочинок на сафарі та пасивний у кази-
но. Коли дивишся на фото столиці Солсбері 70-х років, у мене, українця 2020-х, 
якось сумно стає на душі, адже в Україні сьогодні небагато таких чистих та ком-
фортних для життя міст. Втім, кінець процвітанню поклала деколонізація. Боротьба 
за благополуччя місцевого населення, ініційована світовою спільнотою, призвела 
до невдоволення місцевих білих, які, одноосібно проголосивши незалежність від 
Британії, намагалися зробити у своїй хаті «свою правду і свою волю». Зі свого боку 
борці за добробут Африки, в авангарді якої стояла колишня метрополія Британія, 
були невдоволені, що білі, які в пропорції до темношкірого населення складали 
1:22, будуть усім керувати. Далі були економічні санкції до Родезії та невизнання 
світом (щоправда, дехто продовжував купувати корисні копалини, відпочивати на 
сафарі та засуджувати диктатуру білої меншості). Марксистські проповідники 
знайшли найбільш освічених аборигенів та повернули їх у свою віру. Підготував-
ши на базі іноземного факультету Одеського військового інституту купу борців за 
свободу (терористів), відправили їх у Буші боротися за неї. У ході збройної бороть-
би проти Родезії, яка тривала понад 15 років, на одного вбитого білого терориста-
ми припадало десять темношкірих місцевих. Врешті-решт, перетворившись на 
світового вигнанця та розуміючи безперспективність подальшого спротиву, біла 
влада погодилась перейменувати країну на «Зімбабве». Надала право голосу всім 
мешканцям, незалежно від кольору шкіри та рівня освіти, визнала обраним прези-
дентом багаторічного борця-марксиста, представника народу Шона, друга СРСР 
та майбутнього почесного професора Московського держуніверситету, товариша – 
Роберта Мугабе. Наслідки були прогнозованими: невдовзі біле населення почало 
виїздити до сусідньої Південної Африки, рятуючись від темношкірого расизму, 
розвинені міста перетворились на смердючі анклави, сільське господарство  
занедбане. Країна встановлює рекорд за рекордом за темпами інфляції, а в науці 
відзначилась хіба тим, що «шнобелівську премію» (за найкумедніші досягнення в 
науці) дають у розмірі 10 трильйонів зімбабвійських доларів, що в доларах амери-
канських складає – один. 

Олег  САВЧЕНКО  



— 148 — 

Але мій екскурс в африканські справи пов’язаний не зі співчуттям до проблем 
чорного континенту. Справа в тім, що за тисячі кілометрів та за десятки років уже 
неіснуюча держава Родезія знайшла тисячі палких вболівальників в особі україн-
ських комбатантів та шанувальників стилю мілітарі. Відчайдушна боротьба гордо-
го народу, яка завершилась поразкою, – це справді тема, яка історично до болю 
знайома українцям і знаходить відгук у серцях. Додайте до цього традиційну для 
українців романтичність та мрійливість. Виходить якийсь ідеальний світ, в якому 
українцю, що пережив усі принади війни на Донбасі, комфортно і затишно. Силь-
ні спецпідрозділи, що знищують ворогів в африканській Буші, блискавичні опера-
ції – все на захист своєї домівки та великої справи боротьби з комуністичними по-
встанцями. На тематичних форумах окреслена мною тема дуже популярна. Казко-
ва африканська історія так припала до серця українцю. Мушу зазначити, що сам  
певною мірою належу до шанувальників Родезії. Це дивні споріднені почуття 
українця, який народився в Севастополі та половину свідомого життя через свою 
проукраїнську позицію відчував себе в меншості. Другу половину, виїхавши з оку-
пованого півострова, присвятив відрядженням до зони військових дій на Донбас 
(коли кажу про половину життя, слід розуміти не вікові критерії, а життєві. Адже 
війна справді ділить буття навпіл). 

У психології є поняття «катарсис» – очищення. Давні греки ходили в театр, 
переживаючи емоції лицедіїв та оновлюючись душевно. Так от, проживаючи бойо-
вий шлях родезійських вояків із САС чи еліти – легкої піхоти або парашутистів, в 
уяві патрулюючи з ними безкрайні савани, перетинаючи ріки та полюючи на  
габонів і марксистів-терористів, ми, українці, забуваємо про оточуючу реальність. 
Усі добровольці – це романтики, які читали в дитинстві «Острів скарбів», диви-
лись із захватом «тупі американські бойовики» на VHS, а в 14-му році пішли на те, 
що невдовзі назвуть війною. Будь Україна державою біля океану, готовий битись 
об заклад, що ми би активно брали участь у великих географічних відкриттях. Пе-
ретнувши океан на козацьких чайках, наші пращури дали б новим землям близькі 
та зрозумілі назви – Новий-Київ на Гудзоні чи Свято-Володимирівка у гирлі Міссі-
сіпі. Дух відкриття та бажання пізнавати нове в нас у крові, вписаний жовто-
синіми нитками в національний ДНК. І що дивно: поєднується він із бажанням 
осісти на своїй землі та мати спокійне і розмірене життя. Багато українських вій-
ськових та комбатантів, закінчуючи зі службою, подаються до морської охорони в 
небезпечних від піратів районах Африканського узбережжя. Вони готові працюва-
ти за смішні гроші для тих самих британців та навіть індусів з греками. Останні 
не розуміють, як можна отримувати таку низьку платню. Не розуміють цього і  
самі українці, але продовжують фрахтуватись та безцільно проживати життя на 
палубі корабля в теплих водах Індійського океану.  

Наш нарід справді складається з протиріч. Як була розірвана протиріччями 
вже неіснуюча держава Родезія. 
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Спогади севастопольського переселенця 

П огодьтесь: перше, що спадає на думку «пересічному українцю» при згадці 
про Крим, – це море. Відпочинок під теплим сонцем, цілющий клімат та спо-

гади дитинства/юності – ось чим є півострів для більшості нашого населення. 
Але для нас, тих, хто народився в Криму та Севастополі і поїхав з нього після 

окупації 2014 року, – це біль, який ще досі всередині. Тут слід зробити відступ та  
пояснити. Якщо географічно місто Севастополь і розташоване на півострові, то 
ментально та адміністративно воно завжди відчувало свою окремішність. Крим – 
це туристи, санаторії та пансіонати, південний берег з субтропічним кліматом. Се-
вастополь – це флот, в першу чергу військовий, потім рибальський та торговий. 
До того ж багатюща історія починаючи з давньогрецького Херсонесу крізь серед-
ньовіччя до насиченого XX століття. Топоніми в назвах вулиць та площ на кожно-
му кроці нагадували про історію міста. Це місто міфів, створених імперією, – про 
«місто гордості і слави російського флоту». Особисто я, народившись у Севастопо-
лі в родині військового, з дитинства чув сімейну історію про те, що прадід, який 
служив на есмінці «Незаможник», зображений на груповому фото в музеї Чорно-
морського флоту. Потім йому постійно доводилось там бувати як воєнпреду  
заводу 61 ім. Комунара. Я мав багато друзів, які, народившись у Севастополі, були 
прибічниками України і в морі російської пропаганди, що оточувала місцеве насе-
лення, всі роки незалежності зберігали свою позицію. Перебуваючи в санаторії в 
Хмільнику після поранення восени 14-го, я познайомився там з бійцями батальйо-
ну Національної гвардії імені генерала Кульчицького. Дізнавшись, звідки я родом, 
вони показали мені фото їх товариша, з прізвиськом «Боцман», що також був із 
Севастополя та потрапив до їх підрозділу. В ньому я впізнав свого колишнього ко-
легу по телевізійній роботі. Дивно, як, працюючи і живучи поряд, проукраїнськи 
налаштовані люди не завжди гуртувались та навіть знали про ментальний настрій 
один одного. З моєї журналістської роботи до березня 2014 року четверо знайомих 
мені людей пішли воювати на Донбас за Україну.  

Переселенці з «шахтарського краю», з якими доводиться спілкуватись, у біль-
шості своїй дивуються: навіщо було їхати, якщо у вас не було війни. І дійсно – на-
віщо, якщо ти живеш біля моря та мальовничих гір, у регіоні, де на початку берез-
ня вже можна бачити та, пробачать мені екологи, збирати проліски. Мабуть, тому, 
що не може дух почуватись добре в чужому середовищі, навіть якщо там буде доб-
ре тілу. І викреслити спогади дитинства та юності неможливо. І той біль за втра-
ченою маленькою батьківщиною помножується на відчуття того, що повернутись 
у колишній світ неможливо. Якщо навіть тобі і випаде щастя знову побувати там 
(що для українських комбатантів можливо лише в разі звільнення півострова),  
то колишній комфортний світ уже зруйновано. Зруйноване життя, досить приємне 
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та забезпечене за часи починаючи з 2000-х. Звісно, будинки та пам’ятки історії 
збереглись. Але додалась атмосфера інакшості від купи «понаїхавших зі срєдньої 
полоси». Змінились люди та ландшафти. Окупанти чомусь дуже люблять зрубува-
ти старі дерева та всюди ставити паркани, що дратує місцевих, мовчазних у своїй 
люті. Пішли в небуття деякі знайомі обличчя зі старшого покоління. Залишаються 
лише спогади з певними домішками злоби, які можна іноді перебирати у голові, 
воскресаючи згасаючі емоції. 

Для мене одним із яскравих споминів є згадки про білоруське товариство  
Севастополя – «Пагоня» імені Максима Богдановича, членом якого мені довелось 
певний час бути. Дивлюсь на протести в сусідній державі – і ці спогади періодично 
воскресають у пам’яті. 

Це товариство отримало назву на честь найвідомішого вірша білоруського по-
ета-класика Максима Богдановича, похованого в Ялті. Поїздки на могилу поета в 
роковини з дня смерті були традиційними. Як і традиційними були зібрання під 
біло-червоно-білим стягом у невеликому колі місцевої інтелігенції. Севастополь, 
всупереч заявам російських пропагандистів, був містом інтернаціональним із са-
мого заснування. За ініціативою адвоката Валерія Барташа в середині 90-х років 
було створене товариство білорусів з перших членів, які знайшли один одного че-
рез газетні оголошення. Будучи уродженцем Гомельщини, що в 4 роки покинув 
батьківщину, та сином офіцера, Валерій Барташ не міг не бути романтиком. Квар-
тира оформлена в стилі музею – «садзиба-музей», як люблячи називав її власник. 
Портрети класиків білоруської літератури, картини, що відображають часи Вели-
кого князівства литовського, артефакти, передані товариству з історичної батьків-
щини на кшталт герба «Пагоні» – вершника з мечем, василька у вигляді екібани, 
авторських портретів митців та підписаних побажань. На зібраннях читали вірші, 
обговорювались події в Білорусі, згадувалось минуле. Для мене було новиною, що 
білоруси вважають назву Литва та символ вершника «Пагоня» – своїми (не тільки 
українці, виявляється, мають претензії до сусіда / старшого брата щодо крадіжки 
історичних символів). Інтелігентна та камерна атмосфера нечисленного товарист-
ва наче переносила в інший світ. Стан нагадував той, у якому перебуваєш, читаю-
чи романи Фенімора Купера чи Майна Ріда про невідоме цікаве минуле. Не див-
но, що товариство було налаштоване проукраїнськи, а його члени брали участь у 
пікетах української громади в «помаранчевій революції» та морально були на боці 
Євромайдану.  

Згадуючи засідання та обговорення подій далекого минулого, із романтиками 
з білоруського товариства, якось дивно, що нас мало цікавило майбутнє, що твори-
лось поряд із нами. Усі протиріччя та розбіжності здавались несуттєвими, а те, що 
світ навколо нас буде настільки ж приємним, а майбутнє світлим у Севастополі – 
аксіомою.  
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Не знаю, що сталося з товариством після мого від’їзду в березні 2014-го. Якщо 
воно і продовжувало діяльність, то мало вести її, зважаючи на попередню проук-
раїнську позицію членів, дуже обережно, наче підпільники в нових умовах постій-
ного «стукачества» та пошуку українських агентів окупаційною владою. 

Я ж востаннє перейнявся емоціями від спогадів, коли був у Вільнюсі в 2019 році 
та на вході до костьолу святої Анни побачив герб «Пагоня». Саме на цьому місці 
білоруський класик склав перші рядки однойменного вірша, що за сто років від-
гукнувся назвою Севастопольського товариства білорусів «Пагоня» імені Максима 
Богдановича. 

«Болгария не заграница» 

У  Радянському Союзі існував вислів: «Курица не птица, Болгария не загра-ница». Втім зараз, після вступу в НАТО та ЄС, ця колишня країна соцта-
бору вже не настільки близька. Хоча в житті те, що не вбиває, робить нас сильні-
шими. І завдяки «натівській» програмі з реабілітації учасників АТО, які отримали 
поранення, мені випала можливість відвідати її в складі групи українських комба-
тантів, які отримали свого часу поранення на війні. Щоправда, без нервів не  
обійшлось, бо подавши заявку в листопаді, отримав підтвердження на виліт на по-
чатку лютого. В цей же час мало закінчитись чергове відрядження до Донецької 
області, але чи встигну повернутись до вильоту, чи прийдеться щось із цим виду-
мувати, викликало певну тривогу. Врешті-решт, виліт був запланований акурат 
після мого повернення. Вийшло навіть добре: після двох місяців служби в зоні 
Операції Об’єднаних Сил – на відпочинок до Болгарії. Дві години в літаку 
«Embraer» – і з аеропорту Бориспіль ми потрапляємо до аеропорту Софії. Там нас 
дуже приязно зустріли військовий аташе та аташе з питань оборони українського 
посольства. Побажали гарного відпочинку, попередили, щоб не зловживали алко-
голем, та посадили на зафрахтований мікроавтобус. Мені як старшому групи було 
видано сім-карту місцевого оператора з номерами посольства та ЦУ – слідкувати 
за порядком. Спочатку болгарські краєвиди по дорозі до курортного міста Хісаря, 
де ми мали провести десять днів, не вражали. Мені як севастопольцю гори Бал-
канські не видавались кращими за велику гряду Кримських гір та дорогу до Ялти 
південним берегом Криму. Звичне початкове відчуття туриста, що «все вже поба-
чено і нічого дивуватись». Більше здивувала пісня «Плакала» гурту «Казка», що 
звучала в ефірі місцевого радіо. Втім, згодом краєвиди перестали здаватись 
«нічого тут дивитись» та почали подобатись, як і дороги, що не мають жодних ям 
та мають, на противагу нашим, чітку розмітку. Саме місто являє собою курорт на 
кшталт українського Моршина. Мінеральна вода йшла з самого крана у військовому 
санаторії, де нас розмістили. Незвичайно тепла, безсніжна зима та нова обстановка 
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обіцяли гарний відпочинок. Умови санаторію країни – члена ЄС не сильно відріз-
няються від українських, навіть не йдуть у порівняння з люксовими закладами, 
яких стає все більше на наших курортах. Скромно і сердито.  

Кілька процедур за профілем та вільний час весь інший день. Я для себе вирі-
шив подивитись античні руїни міста, ознайомитись поближче з болгарською куль-
турою, життям взагалі, а ще відвідувати кожного дня басейн, що було включено в 
безкоштовну програму реабілітації українців. Для огляду місцевих руїн та давньо-
римських терм вистачило двох днів. Ще день пішов на закріплення вражень від 
уже знайомих місць. Під час відвідин однієї з визначних пам’яток – давньоримсь-
кого склепу – разом зі мною туди зайшли туристи з Азії (для нас, європейців, вони 
всі один на одного схожі, і тому я вирішив, що вони китайці). Надворі лютий 2020 
року та лише й розмов у новинах про новий вірус COVID-19. Перша моя думка, 
навіяна нашим хайповим життям, – зробити спільне фото, закинути його в Інста-
грам та похизуватись: «Нам не страшний коронавірус». Друга – такими речами не 
жартують, від гріха подалі, я навіть почекав, поки вони закінчать оглядини та 
вийдуть, і подивився склеп самостійно. Після перших днів досліджень околиць ін-
стинкт першопрохідника повів мене далі та підказав, що можна відвідати міста 
поряд. Виявилось, що Пловдив, друге за величиною місто країни, знаходиться на 
відстані години їзди на автобусі. І от вже я їду до «культурної столиці Болгарії». 
Мені вистачило дня, аби оглянути місто на «семи холмах». Розпочав я свій марш-
рут, звичайно,  з «Альоші» – пам’ятника радянським визволителям, що загинули в 
Болгарії. Велична фігура радянського солдата в шинелі з ППШ на пагорбі, з якого 
відкривається гарна панорама всього міста. Слід визнати, що імперії вміють буду-
вати символи. «Альоша», якого раніше хотіли знести, а зараз молоді болгари прос-
то не знають, «хто це?», – символ кількох епох. Не здивуюсь, що його залишать з 
формулюванням замість застарілого «символу дружби радянського та болгарського 
народів» на пам’ятник, що має історичну цінність, або «знак епохи». Щось подібне 
зробили з пам’ятником комуністичному діячу Артему у Святогірську Донецької 
області. Ідеолог руйнування монастиря піднімається над ним кам’яною глибою 
(знести не можна – єдиний пам’ятник у стилі конструктивізму 20-х років ХХ сто-
ліття в Європі під охороною ЮНЕСКО та українського законодавства).  

Здивував у Пловдиві пам’ятник Філіпу Македонському, батьку Олександра. 
Виявляється, деякі болгарські історики вважають цих двох царів протоболгарами, 
тобто кровно мешканцями цих земель «фракійцями». У школі я вчив, що вони  
були греками, але виявляється, не все так просто.  

Сподобався античний амфітеатр, збережений у центрі міста. А ще те, що в  
магазині солодощів на моє питання, які найкращі, продавчиня впевнено вказала 
на цукерки «АВК» на вітрині. Поряд з ними розмістились «Конті», «Лукас», 
«Рошен» та навіть невідомі мені українські солодощі. Болгарського шоколаду 
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знайти не вдалося. Зате вдалось відчути «руський дух» у магазині «Березка». В 
Радянському Союзі це були валютні магазини, куди простого громадянина за так 
не пускали. У Болгарії це маркет продуктів з Росії, Білорусі та, звісно ж, України. 
Зовнішнє оформлення традиційне – матрьошки, червона ікра та ведмідь. Усереди-
ні нічого нового. Товари, що зустрічають у кожному АТБ в Миколаєві, тільки  
продавці говорили чіткою російською. Перед входом я демонстративно поправив 
свій шалик-арафатку із зображеним українським тризубом. Це не справило  
враження на російських продавців, або вони зробили вигляд, що не справило.  

Одне з моїх спостережень, буваючи за кордоном: у плані сервісу в торгових  
мережах ми взагалі не відрізняємось від цих країн, навіть іноді у нас він більш 
розвинений. І якщо радянські люди із заздрістю дивились на кіношні кадри  
прилавків капіталістичних магазинів, то ми позбавлені зараз цього комплексу 
меншовартості. 

Взагалі я часто чомусь у подумках порівнював Болгарію нинішню зі спогадами 
дитинства та інформацію про радянські часи. Ще одним штрихом у цьому напрям-
ку стало знайомство з колишнім полковником болгарської армії, артилеристом 
Любеном Царськи. Він сам, відпочиваючи в тому ж санаторії, проявив ініціативу 
до нас, українців. І невдовзі ми проводили час за чаркою домашньої ракії та роз-
мовами про політику, життя, минуле та сучасне. На цих «офіцерських зібраннях» 
ми змогли дізнатись один про одного більше. Наш знайомий вчився у Ленінграді у 
військовій академії і вільно спілкувався російською. Будучи свого часу команди-
ром дивізії, на пенсії полковник Любен почав займатись домашнім господарством, 
а згодом подорожувати. Його діти – донька та син – поїхали жити до Західної  
Європи. Це доля більшості молодих болгар, тому в маленьких містах типу Хісаря, 
де знаходився наш санаторій, дуже мало молоді. Наші зустрічі проходили в теплій 
атмосфері. До них долучалися й інші колишні офіцери болгарської армії, які від-
почивали у санаторії. В одній з бесід я розказав, що протягом року маю отримати 
звання капітана. На це мені відповіли, що капітан – саме чоловіче звання.  

Я неодноразово ловив себе на думці, що дуже чітко відчуваю людей військо-
вих. Є щось невловиме, що відрізняє військового від поліцейського, контррозвід-
ника чи іншої людини у формі. Це і постава, і манера говорити, але головне –  
мислення та сприйняття навколишнього світу. І особливо в оцінці добре – погане, 
порядне – непорядне. Мозок людей, які, врешті-решт ідуть на те, аби померти за 
свою країну в бою, має задаватись моральними питаннями. Що є життя і поряд-
ність, мораль і чесність. Навіть якщо і не доведеться воювати, як багатьом війсь-
ковим переважної більшості країн світу. Але правило, яке я з дитинства чув від 
батька, військового моряка: «будь мужчиною, не будь скотиною» – є своєрідним 
кредо для справжнього солдата.  

Олег  САВЧЕНКО  
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Згодом ми познайомилися з дружиною Любена, Сніжаною – милою жінкою, 
яка викладала російську мову в гарнізоні, командиром якого був її чоловік. Видно 
було, що ми теж сподобались болгарському полковнику, і він вирішив звозити нас 
в один із днів до свого рідного міста, що знаходилось поряд, – Пазарджика.  
Маленьке, акуратне, воно справило приємне враження. А з його історії, розказаної 
Любеном, я дізнався, що воно було розбудоване кримськими татарами, в тому чис-
лі тими, яких переселили з Криму після його захоплення Росією у XVIII столітті. 
Ми, зі свого боку, на знак подяки запросили Любена з дружиною в один з нечис-
ленних ресторанів у «місці постійної дислокації».  

Ще одним приємним спогадом з відвідин Болгарії стала зустріч з українською 
діаспорою та її живчиком пані Оленою Косів. Як і в нашій державі жінка – двигун 
прогресу, українки Болгарії взяли на себе основний тягар місії із захисту українсь-
ких інтересів у балканській державі на рівні громадянського суспільства. А ще  
дуже сердечно та щиро опікувались учасниками програми з реабілітації, які при-
бували з України протягом року. Тепла зустріч з ними запам’яталась надовго і  
нашій групі.  

Уже в літаку, повертаючись додому, вчергове зрозумів велику силу нових  
вражень та знайомств. Залишаючись непомітними зовні, вони змінюють тебе 
внутрішньо. Ти відчуваєш, хай і нетривалий час, себе вищим за більшість буден-
них проблем та турбот. Отримуєш нові сили та творчу енергію змінювати свою 
особистість і світ навколо.  
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ЯК Я СТАВ УКРАЇНОМОВНИМ УКРАЇНЦЕМ 

М оє народження трапилося у старовинному козацькому селі Мигія, що на Півдні України. Невідомо, чим заслужив я подарунок долі – вперше 
побачити світ у цій чарівній місцині. Саме там, де норовливі води Пів-

денного Бугу торують свій шлях поміж нагромадженням гранітних скель. Нетерп-
ляче клекочучи та пінячись, прагнуть вирватись до простору і широти українсько-
го степу. Подібно тим водам торувала свій шлях рідна мова нетрями моєї захара-
щеної свідомості. Попри те, що мама моя вчителювала в місцевій школі за фахом 
російська мова та література, в побуті спілкувалися ми виключно суржиком. Власне, 
як і всі навколо. Навряд чи достеменно відомо, з якого часу на цих мальовничих 
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теренах співоча українська почала втрачати цноту, перетворившись на оте лінгві-
стичне диво під назвою суржик. Певно, тоді, коли почали активно заселяти благо-
датні українські землі етнічні росіяни, котрі, як відомо, особливою повагою до 
культури будь-якого корінного населення ніколи не вирізнялися. Тож мова почала 
страждати в першу чергу. Як на мене, то ця мовна мішанина, що дійшла до наших 
днів, є нічим іншим, як результатом боротьби двох культур. Сором’язливий, під-
свідомий спротив українців призводив до дивного словотворення. Багато російсь-
ких слів, які настирливо завойовували мовний простір, «українізувалися» чи то 
зміною закінчення, чи хоча б одним звуком. Щоправда, ця моя теорія позбавлена 
будь-якого наукового підґрунтя і є виключно логічним висновком роздумів пересі-
чного носія суржику. До слова, під суржиком я розумію виключно українсько-
російську мішанину, не заглиблюючись у тонкощі філологічної науки. Пройшов-
ши всі рівні радянської ідеологічної обробки від школи до інституту, я засвоїв де-
кілька важливих речей. Найперше це те, що «сов’єти» зображали нас хитрувато-
поступливим етносом, який з часів первіснообщинного ладу мав єдину нав’язливу 
думку возз’єднатися з «братським» російським народом. На монументальних про-
пагандистських панно українці обов’язково зображалися одягненими у святкові 
вишиті однострої. Жінки до всього ще й мали на голові віночка з кольоровими 
стрічками, а в руках запашний коровай. Подібна інтерпретація була необхідна за-
для демонстрації дружби братніх народів, які обрали «спільний» шлях до світлого 
майбутнього. Українська мова начебто теж входила до комплекту необхідних наці-
ональних аксесуарів радянського українця. Однак скоріш у декоративних цілях. 
Ну там заспівати народних пісень на весіллі чи прочитати вірша на якійсь урочис-
тій партійній двіжусі. Насправді ж будь-які національні прагнення були загрозою 
спочатку для імперії, потім для совка. Сотні років московити справно формували 
цей невинний образ «молодшого брата», спонукаючи нас самих у то «всьо» повіри-
ти. Крім того, кровозмішання як важливий елемент політики самозбереження  
імперії усіляко цьому сприяло. 

Нині з’ясувати, якою мовою пролепетав я свої перші в житті слова, не вида-
ється за можливе. Оскільки єдиний свідок того історичного спічу – моя дорога  
ненька – вже майже три десятки літ як відійшла у кращий світ. Однак я чітко  
пам’ятаю свою дитячу «придурь» бажати мамі доброї ночі. У своєму ранньому,  
дошкільному віці я був переконаний, що останніми моїми словами перед тим, як 
поринути в сон, має бути «СпокОйної ночі». Враховуючи, що спали ми з мамою 
або в одній кімнаті, або, в крайньому разі, сусідніх за відчиненими дверима, часте-
нько вели розмови на сон прийдешній. Мама розповідала нам казки або спогади зі 
свого дитинства, ми оповідали свої проблеми або враження від минулого дня.  
Коли пауза в розмові тривала декілька хвилин, мені здавалося, що всі засинають, 
я терміново проголошував своє «СпокОйної ночі». Звісно, мама мені відповідала 
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тим самим. Дуже часто котресь із членів сім’ї щось згадувало і розмова продовжу-
валася знов, до наступної паузи. Коротко кажучи, тих своїх «СпокОйної ночі» я міг 
за вечір проголосити разів з десять, чим виводив з рівноваги свою рідню. Зранку 
хлопчик був менш наполегливим і обходився одноразовим побажанням «Добре 
утро». Таке дивне спотворення слів видавалося зручним, як розтоптані хатні меш-
ти. Натомість чиста українська трохи муляла, наче нові парадно-вихідні черевики. 
Ця дивна суміш двох мов безжально вирізняла представників селянства в будь-
якому товаристві, викликаючи поблажливу посмішку городян. Навіть мешканці 
нашого районного центру, до якого було лише 8 кілометрів, відчайдушно намага-
лися відповідати статусу якого-не-якого міста. У громадських місцях, аби не вигля-
дати «селюком», більшість переходила на російську. Іноді то виглядало вкрай ку-
медно: «Скажіть, пожалуста, калбаса є?», «Что вы кажите?». Причому оце «что» 
виказувало селян ще більше, викликаючи оту таки поблажливу посмішку, часто-
густо з відтінком зневаги. Натомість у селі це прагнення до російської мови теж 
викликало зневагу й осуд. «Диви, яке городське стало, чтокає». Думаю, що оце пе-
вне протистояння міста і села мало суттєве ідеологічне підґрунтя. Адже землероби 
швидко оцінили щирість революційного лозунгу «землю – селянам» та не надто 
«рвали посторонки» у напрямку будівництва світлого комуністичного майбутнього.  

Безперечно важливою «русифікаційною» машиною радянської імперії була  
армія. Два роки міжнаціонального середовища і мовної ізоляції мали на меті  
перетворення вихідців різних племен і народів на «сов’єтський народ». Щоправда, 
результат тієї дво-, трирічної «школи будівника комунізму» був доволі сумнівним. 
Часто-густо через не надто досконало підібрану національну пропорцію підрозділу 
ефект був зворотним. Серпасто-молоткасті латунні бляхи ременів та дерев’яні та-
бурети ставали інструментами «загартування» міжнаціональної дружби. Принай-
мні, у моєму військово-будівельному батальйоні такі побоїща були нормою повсяк-
денного життя. Щодо мови, то певна деформація таки відбувалася. «Что, Вакула, в 
Бугу ракі є?» – діловито питав свіжезвільнений у запас хлоп Льова на прізвисько 
Блоха. Попри літню спеку, він уп’явся в напівшерстяні гачі від військової парад-
ки, а замість панами на потилиці мав армійського кашкета з кокардою. Тепер усі 
«Півники» (сільський пляж) були в курсі, що він дембель. 

 У міру зростання я все більше комплексував від того нашого суржику, коли 
опинявся в міському середовищі. Причому відбувалося це не лише за межами рід-
ного села. Щоліта до сусідки приїздили онуки з великого обласного центру, наші з 
сестрою однолітки. Вони від народження розмовляли російською, тож виходило у 
них це вельми справно. Все літо ми двіжували в одній компанії. Я не шкодував 
сил, аби бути на рівних з Павлом (так звали сусідчиного онука). Звісно, що вихо-
дило то «всьо» у мене не особливо вдало й викликало нищівну критику з його  
боку. Однак я вперто, ледве не ламаючи язика, намагався «омістянитись». Треба 
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зазначити: з усіх відомих родових гілок моє соціальне походження було суто се-
лянським. У кращому випадку мої праотці були військовими чи казенними посе-
лянами, в гіршому – кріпаками. Хоча що з того було за краще, відомо лише їм. 
Щодо національності, то, за виключенням бабусі, яка внесла деяку інтригу в наш 
рід, усі мої пращури були українцями. Звісно, до відомої мені генеалогічної глибини. 
Бабуся Тетяна і дідусь Іван, по маминій лінії, виросли на березі Тилігульського 
лиману в Одеській області. Бабусин дід – виходець з донських козаків, а біологіч-
ним татом був управитель панської господи, німець за походженням. Щоправда, 
навчена суворими часами полювання на іноземних шпигунів, про свого німецько-
го батька бабуся воліла не розповсюджуватись. Дізнався я про цей факт з інсай-
дерських джерел, вже після її смерті. Через свій національний «коктейль» бабуся 
частенько тролила діда. Вона гордовито зазначала, що є росіянкою, і нагадувала 
дівоче прізвище – Рубльова. Попри ці напади великодержавного шовінізму, роз-
мовляла старенька виключно суржиком, який все ж таки мав більше українських 
слів. Було помітно, що за довгі роки спільного життя у діда Івана виробився стій-
кий комплекс національної меншовартості. Йому дуже кортіло виглядати 
«культурним». Старенький постійно виправляв усю рідню, коли мова йшла про 
огірки: «Шо це за слово? Нада говорить – огурці». Напевне, вживання назви цього 
овоча у такому вигляді, на дідів погляд, свідчило про родовите походження. Його 
життя було сповнене важкої праці й прагнень нарешті «вийти в люди», якщо не 
самому, то хоча б своїм нащадкам. Життєвий досвід підказував, що російськомов-
ному громадянину у великій «сім’ї народів» зробити це значно легше. Не маю  
наміру дорікати діду за відсутність національної свідомості. На його час випали 
сумні часи, тож нехай спочиває з миром. 

З батькового боку, національної свідомості було більше. Хоча радше то було 
проявом підсвідомого. Татова рідня споконвіку мешкала в козацькій місцині на 
берегах річки Кодими, тому жодних намірів виглядати «культурними» з-поміж них 
не спостерігалося. На жаль, із бабусею Ганною і дідом Тарасом ми бачилися вкрай 
рідко, хоча кров таки взяла своє, щоправда, дуже згодом. 

Вступ до інституту та особливо все та ж дворічна служба в сов’єтській армії  
остаточно розв’язали моє мовне питання. Дембельнувшись, я з гордістю констату-
вав, що почав думати російською. Мене то дуже потішало, хоча якихось комплек-
сів на рахунок походження і рідної «селянської» мови не відчував. У будь-якій 
«модній» компанії зазначав, що я з села і тим горджуся, а навідуючись у своє село, 
обов’язково переходив на рідний суржик.  

Отож я повернувся до навчання в педагогічному інституті після виконання 
громадянського обов’язку державі ідеологічно сформованим і «російськодума-
ючим». На мій погляд, ніщо не вказувало на моє сільське походження. Однак то 
лише на мій суб’єктивний погляд. Етнічні росіяни з легкістю «викуповували» мене 
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під час розмови через типово українську вимову літери «Г». Так само як 
«палилися» молдовани через м’яку «Л» чи азербайджанці через заміну в російсь-
ких словах літери «К» на «Ч». Мене ця моя російськомовна недосконалість трохи 
бісила, однак виправитися було годі.  

Так збіглося, що в міру мого наближення до закінчення вишу повільно, але 
впевнено конала радянська імперія. З кожним курсом предмет «Історія Комуністи-
чної партії Радянського Союзу» викликав усе більше іронії, а «Історія України» – 
все більше запитань. За відсутності Інтернету, Google та Вікіпедії основним дже-
релом пробудження національної свідомості було спілкування. Заради цього ми 
частенько здійснювали паломництва до Львова. Там, на алеї біля Оперного теат-
ру, постійно тусувалися націоналісти, точилися дебати і можна було розжитися не-
офіційною національною символікою та книжками. Серед того поважного товари-
ства ми, «східняки», постійно відгрібали від сивочолих «бандерівців» за історичну 
толерантність до москалів. «Викупити» нас з-поміж ватаги приїжджих було, напевне, 
справою нехитрою. Наша українська не дотягувала навіть до середнього, шкільно-
го рівня. До цього часу згадую легке «смоктання під ложечкою», коли робив перші 
спроби розмовляти українською. Відчуття чогось давно забутого, але вкрай важли-
вого зберігалося назавжди. Однак повертаючись до Миколаєва, ми так само повер-
талися до звичної російської – і край. Як не дивно, але це жодною мірою не зупи-
няло наших пошуків. У 1989-му ми навіть здійснили лижно-авіаційний похід на 
Соловецькі острови, аби відвідати могилу останнього отамана кошового Війська 
Запорозького Петра Калнишевського. Стоячи на головному подвір’ї Соловецького 
монастиря, де на паперті Спасо-Преображенського собору зберігалася могильна 
плита отамана, ми ледве стримували хвилювання. Гордість від приналежності до 
свого народу і його славної, хоча й доволі трагічної, історії зростала й мужніла в 
моєму серці. Однак до усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків, як і того, що 
боротьбу з Московією аж ніяк не завершено, було ще дуже далеко. А потім грянув 
1991 рік, який вніс остаточні корективи в мою національну свідомість. Українська 
мова все більше вабила мене десь глибоко на підсвідомому рівні. Я мав чітке пере-
конання, що українець зобов’язаний знати свою рідну мову, а якою розмовляєш – 
то вже не так важливо. Напевне, це щось на кшталт народної традиції, яку пере-
казують від покоління до покоління, аби застосовувати на якесь свято. Мій рівень 
володіння державною мовою видавався мені цілком достатнім, аби не відчувати 
докорів сумління. Коли обзавівся сім’єю, навіть намагався один раз на тиждень 
запровадити день спілкування виключно українською мовою. Проте надовго мене 
не вистачило. Карколомні події 14-го змінили усталений зміст моїх уявлень про 
національну ідентичність, та й про життя загалом. Страх втрати того, що здавало-
ся саме собою зрозумілим і непорушним, поставив усе з ніг на голову. На полігоні, 
а потім і на Сході мовне питання не видавалося мені аж занадто вирішальним.  
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Головне, що я тут разом з такими самими різномовними побратимами. Мова війни – 
то теж своєрідний суржик із сумішшю мату, свинцю та стогону…  

Після поранення я знову повернувся в Миколаїв, маючи за плечима відсут-
ність рук, високу національну свідомість і російську мову як основну мову спілку-
вання. Можливо, поєднання двох останніх компонентів було трохи дивним, але 
було. Однак бажання розмовляти українською ставало все настирнішим, набуваю-
чи ознак потреби. У кінці 2017-го я повністю перейшов на українську в соціальних 
мережах. Не скажу, що це далося мені надто легко. Google-перекладач міг претен-
дувати на співавторство кожного, навіть коротенького, посту на моїй фейсбук-
сторінці. Проте за рік я то «всьо» освоїв настільки добре, що майже обходився  
самотужки. А ще за рік фейсбук-спогади моїх російськомовних дописів почали  
викликати соромливу посмішку: «Невже це міг написати я? Як же воно виглядає 
кострубато і смішно». 

Щодо розмовного жанру, то тут були певні складнощі. Що ж ставало на зава-
ді? Безперечно, приклад Азарова мав на мене вагомий гальмівний вплив, як і на 
мовну мотивацію багатьох українців. Один із найрозповсюдженіших людських 
страхів – це страх виглядати смішним. Щоб освоїти мову, потрібна практика, а 
практикуючи, ти обов’язково будеш помилятися. Іноді ці помилки виглядають 
вкрай кумедно і, що найгірше, робиш їх у самий непідходящий момент. Враховую-
чи мій невдалий лінгвістичний досвід у дитинстві, цей страх був суттєвою пере-
шкодою моєї українізації. Однак я пройшов цей шлях, і винагородою стало неймо-
вірне відчуття насолоди від мови, яка була прописана десь там, у моєму генетич-
ному коді. Це неймовірне відчуття, якому важко знайти порівняння. Таке вражен-
ня, що я почав дихати іншим повітрям і до цього часу не можу надихатися. За два 
роки я почав думати рідною українською мовою, а ще за рік – відчувати її серцем. 
Дивна суміш двох мов залишилась для мене десь там, у дитинстві. Саме там, де 
норовливі води Південного Бугу торують свій шлях поміж нагромадженням гра-
нітних скель. Нетерпляче клекочучи та пінячись, прагнуть вирватись до простору 
і широти українського степу. Нехай пробачить мені покійний дід Іван, але  
зелений овоч, назва якого була для нього індикатором «культурності», для мене 
зветься огірком. Щодо російської, то необхідність сказати коротеньку промову для 
російськомовного товариства викликає у мене бентегу, що межує з панікою. Слова  
губляться, а вимова виказує в мені українця, напевне, навіть з відстані Марса. 

Тож не бійтеся виглядати смішними. По-перше, це займає короткий проміжок 
часу, а по-друге, винагородою вам буде неймовірна насолода і нове дихання.  
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Ірина БАБИЧ  

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ВОВКИ 

День народження у Вовки: 
Вже шістдесят два! 
Що ж йому я побажаю? 
Думай, голова! 
 

Щастя, може, чи здоров’я? 
Успіхів значних? 
Довгих літ і повну чашу? 
Діточок малих? 
 

Ні, я краще запитаю 
Українців всіх – 
Може, йому побажають 
Особливих втіх, 
Щось таке оригінальне, 
І новеньке щось! 
Що почула – записала. 
Вам цікаво? Ось! 

 

Люди Вовці побажали: 
– А щоб ти пропав! 
– Щоб тебе в міцних обіймах 
Задушив удав! 
– Щоб тебе той шляк та й трафив! – 
Захід каже так! 
А на півдні: – Хай би луснув 
Цей бридкий макак! 
А на півночі: – Крізь землю 
Щоб ти проваливсь! 
– Щоб на чортовій сестрі ти 
Втретє оженивсь! 
І на сході побажання 
Уловив вже слух: 
– Щоб котився звідсіля ти, 
З дустом як лантух! 
– Сім разів підкинуть тебе –  
Й шість разів спіймать! 
– Щоб гикав ти та й до скону 
(Растудить ту мать!) 
– Щоб пішов в тайгу далеку 
І там заблукав! 

– Щоб до смерті щастя й долі  
Доброї не знав! 
– Щоби випали всі зуби, 
Щоб ти облисів! 
– На розпечене залізо 
Щоб ти голий сів! 
– Хай би діти відреклися, 
Всохла би рука! 
– Щоб тебе вже розчавило, 
Гнида отака! 
– Щоб від болю в попереку 
Скиглив: «Ах і ох!» 
– Щоб тебе перекрутило! 
– А бодай ти здох! 
– Щоб чорти тебе вхопили 
 Й в пекло потягли! 
– Щоб у тебе на макітрі 
Будяки цвіли! 
– Щоб на лобі непристойне 
Дещо наросло! 
– Щоб у вухах ще літ двадцять, 
Як той дзвін, гуло! 
– Щоб тобі на віки вічні 
 Мову відняло 
І в підручниках писали, 
Що ти був «х…ло!» 
– Щоб ті очі безсоромні 
Вилізли на лоб! 
Ще з півтисячі прокльонів 
Чулось з «хай!» і «щоб!» 

 

 * * * 
 

Не кляніть ви, браття милі! 
Бог не дозволя! 
Хай оцю людину носить 
Довго ще земля. 
Каже нам Христос: «Моліться 
І за ворога!» 
Хай йому пожить подовше 
Бог наш помага. 
Що йому прокльони наші? 
Чув і не таке. 
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Не боїться цей пілот ще 
Штопора й піке. 
Плаче «зірка»: «Більш за мене 
Популярний він!» 
Глухнуть всі – отак лунає 
Славослів’я дзвін! 
І на честь тирана пишуть 
Оди і пісні; 
І портрет його на кожній 
Там висить стіні! 
Вже один в Росії Вовка 
Замість Бога був – 
Нагадаю, як любили 
(Може, хто забув), 
Теж співали і казали: 
– Кращий від усіх! 
Та оцього божевілля 
Зупинився біг! 
У пилюці Вовка-ідол 
Скинутий лежить, 
Над його шматтям нікчемним 
Ворон вже кружить. 
Ой не мають Вовки щастя 
(Вóвки чи вовки́?), 
Бо дізналися, як пахнуть 
Наші кулаки! 
Вірю я: народ сусідній 
Ще прозріє, так! 
І покається: «Який я 
Був раніш дурак!» 
Чом лишились на узбіччі, 
Вороги для всіх? 
І чому лише крізь сльози 
Наш лунає сміх? 
Де обіцяна та велич, 
Переможний дзвін? 
Щоб зійти на плаху знову, 
Встали ми з колін! 
Чом отруйне в рідну землю 
Сіяли зерно? 
Чому руки не відбили, 
Кинув щоб стерно? 
Чом повірили ми знову 
В батюшку-царя? 

Будь ти проклятий навіки, 
Прощє ґаваря! 
Й понесеться: «Щоб тобі вже!.. 
Хай тебе!..» (й т.д.). 
Від прокльонів не сховатись 
Вовці вже ніде! 
І в очах старечих сльози 
Забринять рясні, 
Й ледве чутно запитає: 
– За що це мені? 
Від людей коли почує: 
– Це ти заслужив! –  
 Сам собі він побажає: 
– Бодай не дожив! 

8 жовтня 2014 р. 

ЛИСИЦЯ І ЗАЄЦЬ 

Дружили Лисичка і Зайчик,  
І майже любились вони. 
Нікому й на думку б не спала 
Можливість між ними війни. 
Ой, стелиться м’яко Лисичка,  
Сміється, хвостом мотиля. 
А думає рижа: «Ну й гарна  
Ця Зайчика рідна земля!» 
 І як головний поміж зайців 
Прокрався і втік, вчувши «геть!» – 
Жагу свою хитра Лисиця 
Втримати могла вже ледь-ледь.  
Вмить хижі нагострені кігті 
Вчепились сіренькому в пух. 
– Та як же це, люба сестричко? –  
Ще б трохи – й спустив Зайчик дух. 
Відірване вухо у Зайця, 
На лапках і черевці – кров.  
Дізнався, небога, нарешті,  
Яка та лисяча любов! 
Та збіглися зайці докупи – 
Постала пухнаста стіна. 
 І як не стрибала Лисичка – 
Лиш носа розбила вона! 
Не бачив світ дива такого:  
М’якенький є заячий пух, 
А вдарилась так головою, 
Що втратила розум і нюх!  

Ірина  БАБИЧ   
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Біжить і біжить, навіжена, 
Радіє з чужої землі. 
Аж раптом у лісі почулось  
Мисливське упевнене: «Плі!» 
Упала, конає Лисиця 
І землю востаннє гребе. 
Навчила б, та пізно! – моралі 
Ця байка, Лисичко, тебе! 
Не зраджуй із Зайчиком дружби, 
На землю чужу не влізай! 
Ти думала, він беззахисний? 
В засаді завжди дід Мазай! 

ЛИСИЦЯ-ЗАХИСНИЦЯ 

«У відпустку йде лисиця – 
Батьківщини захисниця!» 
Телеграму джміль приніс – 
Облетіла звістка ліс! 
На галявині вітали 
І лисичку всі питали: 
– Що, сестричко дорога, 
Важко бити ворога? 
– Так, нелегко нам буває! 
Тільки кожний воїн знає: 
Віра в Бога й Україну 
Помага в важку хвилину! 
І спитав гіпопотам: 
– Вистачає їжі там? 
– Вистача! – каже лисиця, – 
Як з’їмо – ще й залишиться! 
– Що ж із тим? – барсук питає.  
– Теж їмо – й не вистачає! 
– Є взуття і одяг в вас? 
– Не завадив би запас… 
– Вояки ще вам потрібні? 
Так, досвідчені і здібні! 
Тут без розпачу, без сліз, 
Як мурашник, став той ліс! 
Заєць мчить назустріч рисі: 
– Ти, будь ласка, зупинися! 
Є у тебе чобіток, 
Щоб не тиснув кіготок? 

Вовчик-братик цілий віз 
Сірих хвостиків привіз! 
– Сміло в розвідку іди: 
Є чим замітать сліди! 
Скунс з лисичкою побіг: 
– Буду я твій оберіг! 
Я врагу, хоч сяку-таку, 
Зроблю газову атаку! 
Приповзла і черепаха: 
 – Дам останнюю рубаху! 
– Не рубаху, а сорочку 
Захисну клади на бочку! 
Честь і слава черепасі! 
Бо для подруги-кумасі 
Без жалю, без «оха» й «аха» 
Дала панцир черепаха! 
Тут почувся голос грубий: 
– Є у мене тепла шуба! 
І додав старий ведмідь: 
– Для лисички заберіть! 
Он дзижчить оса-осиця: 
– Де тут мужня ця лисиця? 
Забери з собою жало, 
Щоб дарма тут не лежало! 
Рукопашна як піде, 
Й вже не дітися ніде – 
Вдариш жалом, де отрута, – 
Враг – на небі, а ти – тута! 
І змія повзе-шуршить, 
Рух один – і вже за мить 
Шкіру скинула – й дає! 
Для спання мішок вже є! 
Навіть мавпи прискакали, 
Принесли усе, що мали: 
Кавуни, банани, дині, 
Стиглі сливи жовті й сині, 
Моркву, манго, ананас! 
– Передай на фронт від нас! 
Притягнули і кокоси: 
– Бережіться, «новороси»! 
– Нащо їм тверді ці грушки? 
– Будуть ядрами для пушки! 
– Ну а яблука гнилі? 
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– Хай скуштують у Кремлі! 
Не відстали і бобри: 
Не до співів, не до гри – 
Для воєнних для звитяг 
Все, що міг, бобер притяг! 
Виробляв він цілу днину 
І вночі теж без упину 
Без сокири, без ножа 
Сто колод для бліндажа! 
Риби мовчки припливли 
І відро ікри дали: 
– Фосфор, цинк і йод там є – 
Рана швидко зажиє! 
Каже білка: – Я свою 
Всю заначку віддаю! 
І горішки, і гриби 
Для святої боротьби! 
А оцей грибок, лисичко, 
Маєш знати ти у личко: 
З’їв один – і зразу вмер! 
Це дарунок ДНР! 
Равлик он повзе вже голий, 
Мушлю тягне, хоч і кволий: 
– Дать не можу кулемет –  
Заберіть міцний намет! 
 
Коник, хоч зелений він, 
З зігнутих устав колін: 
– Не воює вже кіннота – 
З мене ви зробіть пілота! 
Як стрибну – лечу й лечу 
Й автоматом стрекочу! 
Скоро, – каже стрибунець, –  
Буде ворогу кінець! 
Комарі теж запищали: 
– І від нас би користь мали! 

Не потрібні як в бою, 
Ми б здавали кров свою! 
Прилетіла й сарана: 
– Скоро скінчиться війна! 
– В ЛНР наймемось в стражу – 
Обгризем «зеленку» вражу! 
Ворогам не заховатись –  
Треба лиш усім здаватись! 
Так без пострілів, без крові 
Сарана зашкодить Вові! 
Мозок зцілить у Росії 
Курс гірудотерапії! 
Має п’явок аж мільйон 
Добровольчий батальйон! 
Жаби квакають з болота: 
– Воювати й нам охота! 
Дайте зброю! Ква, ква, ква! 
Ой ханá тобі, Москва! 
З лісу, з лугу і з болота 
Чути голос патріота! 
Хтось готовий воювать,  
Інший – все, що є, віддать! 
От лисичка вже готова – 
Взута, вдягнена – як нова! 
Знов на схід у військо йде 
Й добровольців ще веде! 
І везуть три БТРи, 
Що зібрали волонтери! 
Пташки, звірі і комахи 
Зняли з себе і рубахи! 
– Знов русизми! Та сорочку 
Віддали останню! Точка! 
– Ти знавець, я бачу, мов! 
Крапку ставлю! Будь здоров! 

 

11 вересня 2014 р. 

Ірина  БАБИЧ   
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Сашко ОБРІЙ 

ЦИБУЛЬСЬКИЙ-ЧАСНИЧЕНКО 

Не дивіться, що заплаканий частенько. 
Він – щасливий. Всім недугам каже: «Цить!» 
Як і прізвище – Цибульський-Часниченко, –  
він – міцнющий козацюра-фітонцид! 
 

Здоровіших, ніж Василь, шукати годі: 
ще таких нехворунів не бачив світ! 
На цибулепереробному заводі 
він працює й жах наводить на ковід! 
 

Страхітливим грипозвірам крутить дулі. 
Василю гостреньке – в радість, до смаку. 
На сніданок: півкіло пюре з цибулі. 
Перед сном – паштет із хрону й часнику. 
 

Тож Василько – непростий хлопака,  
«з перцем»: 

перчить слово, кашу, дівчину, борщі.  
Та, напевно, найгострішою зі спецій  
є перчинка Василевої душі. 
 

19 ДІВОК (КОВІД-19) 

Дев’ятнадцять дівок, дев’ятнадцять кохань 
зажадали, запрагли мандрівку! 
На таксі! На летовище! В рідний Ухань. 
Не спинити жоднісіньку дівку! 
 

Захотіли страшне у всесвітнє турне. 
Що не дівка – красуня, акторка! 
Спланували турне (благо, є інтернет!). 
Для рутини політ – мов касторка. 
 

Приручили свій страх і пішли по руках. 
Заспівали і затанцювали. 
Нині успіх вимірюють вже не в роках. 
Шанувальники хлинули валом! 
 

Світ сучасний – без меж. Тож курсує кортеж 
п’ятий місяць від націй до націй. 
Вже мільйон запалили серцевих пожеж 
із Уханя дівок дев’ятнадцять. 
 

Аплодують в Канаді, Італії, США, 
австралійці, корейці, іспанці! 
У Ірані й Німеччині – оплесків шал. 
Все пульсує в нестримному танці! 
 

І начхати дівкам на вакансії дам 
найуспішніших в світі компаній. 
Не по днях – погодинно! – зростає плацдарм 
інфікованих творчістю фанів. 
 

Дев’ятнадцять дівок, ніби чорних дірок, 
славу й успіх висмоктують в націй. 
Краще думати про 19 дівок, 
ніж про вірус ковід-19. 
 

INSTAGRAM 

Життя людські – столикі і стогранні –  
минущі одноденки, пух кульбаб... 
Зостануться лиш фотки в інстаграмі, 
де юність безтурботна і гульба. 
 

Світлини на початку – давні, ранні. 
До краю прогорнеш – пенсіонер. 
Іванко. Народився в інстаграмі. 
У тому ж інстаграмі і помер. 
 

Дівча на тлі рожевої герані. 
А далі – жінка, мати і стара. 
Марічка. Одружилась в інстаграмі. 
Приймав пологи також інстаграм. 
 

Все – сміх і гріх, падіння, злети, рани 
всотав, немов молюсків кашалот. 
Побачення й розлуки – в інстаграмі.  
Велике соцмереживне село. 
 

Тут заходи – святкові і каральні. 
Торгівки, хвойди, мафія, попи. 
Митці, інтелігенти – в інстаграмі. 
Топи їх, Ною-хакере, топи! 
 

Ви ж фоткайтесь – дівчатка, гарно вбрані. 
Це діло – гідне жертв, пихтінь, старань. 
Налий-но, хряпни, братику, сто грамів... 
І «ґоу» по вподобайки – в інстаграм! 
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КАРОЧЄ-ТІПА-КАРОЧЄ 

Знову тіпун мене тіпав – 
тільки впізнав я твій почерк 
по підімперському «тіпа», 
по хутірському «карочє». 
 

Довго на тебе я кліпав. 
Там, де любов була – прочерк. 
Вбило романтику «тіпа». 
Зверху добило «карочє». 
 

Я би простив цілу купу 
слів, що тебе опорочать. 
Тільки не зрадницьке «тіпа». 
Лиш не московське «карочє». 
 

Скарг без кінця і без ліку 
«жертва» надута настроче: 
«Він осквернив моє «тіпа»! 
Плюнув, мов бик, на «карочє»!» 
 

Їсти не дай скибку хліба, 
викинь і масло коров’яче – 
дай пожувати лиш «тіпа», 
посмакувати «карочє»! 
 

Довго курилася піпа. 
Довго терпів я «карочє». 
Після наступного «тіпа» 
рота тобі розкурочу! 
 

КЛЕПАНА БАБА* 

Землю ріднесеньку нігтями бабрав… 
Скільки пов’язує з нею мене! 
З кручі дніпровської клепана баба* 
вдалеч мечем воріженьок жене. 
 

Їй заважає однісінька вада 
йти висхідною, кайдани трощить: 
наче хизується клепана баба 
диким клеймом, що спаплюжило щит. 

 

 

Баби всілякі є: ромові, скіфські, 
ті, що в хустинках розводять плітки… 
Клепану бабу вхопити за кіски 
крилами можуть хіба літаки. 
 

Форми – жаскі, переконливі, сталі.  
Мов попередження: сонцю, не лізь! 
Ні, не з каміння, не з тіста – зі сталі 
в бабі насупився соцреалізм. 
 

Індустріальна заманює зваба, 
здалеку гіпнотизує роззяв. 
Клепана ще й на язик наша баба! 
Лиш на роботі базікать ніззя. 
 

Навіть цариця дубів-баобабів 
прагне тендітність відчути свою. 
Десь – вечорниці. А клепаній бабі  
дали меча і сказали: воюй! 
 

Їй з парубійком (хоч раз в п’ятирічку!) 
мріється теж закрутити «лямур». 
Якось не встоїть – скипить, плюне в річку,  
скочить у гречку й столичний гламур! 
 

ХРОПИ 

Хропи-хропи, наївна жінко: 
сьогодні тиша – вся твоя! 
І ти лунаєш в ній так дзвінко, 
що ти – нe ти і я – нe я. 
 

В липкому, душному плацкарті 
ти віднайшла свій голос. Ти... 
Так навіть нe змогли б цикади 
сюрчати в лоно висоти. 
 

Уп’юсь лунким, тeрпким огромом, 
нeначe склянкою ропи. 
Ти – винограднe стиглe гроно. 
Хропи, хропи, хропи, хропи! 
 

Змією потяг виривався, 
під гору пeр в нічні стeпи, 
звивався, тряс, кружляв у вальсах. 
А ти хропи, хропи, хропи! 

 

* Мається на увазі монумент «Батьківщина-мати» в Києві. 

Сашко  ОБРІЙ  
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Тeбe трясли, тeбe будили. 
О, скільки ти пeрeнeсла! 
Та будь чіпкою, мов бадилля, – 
свого нe кидай рeмeсла! 
 

Хай навіть зсунуться орбіти – 
будь начe грім сeрeд дощу. 
Нe припиняй й тоді хропіти, 
коли тeбe я задушу. 

БУРШТИН 

Я бачив, я мацав... не той променистий, 
що віддано так любиш ти, 
не пишний – в картинах, обручках,  

намисті, – 
спізнав я інакший бурштин. 
 

Я дряпав, мов ретязі – раб за царату. 
На всеньку квартиру був штин*! 
Стільці, шафи, піч, батарея, церата – 
усе вкрив брунатний бурштин. 
 
 

Він липнув до рук, він під нігті залазив! 
Здавалось: олія і пил... 
Чи є ще така приставуча зараза 
під оком небесних світил?! 
 

Покійна господарка, певно, до тризни 
тебе не шкребла. А між тим, 
нашкрябаний, ти не такий  

вже й корисний, 
як той, що копають, бурштин. 
 

Тут «руки умив» навіть миючий засіб: 
утік «Містер Пропер»! Слабак! 
Із «Містером Мускулом» десь у Канзасі 
на еміграційних хлібах. 
 

А я – у хрущівці, шкребу самотужки 
на Дарниці бурий бурштин. 
І винести можна життя все за дужки, 
щоб в це прибирання врости. 
 

Душею і тілом. По литки. По лікті. 
Штовхаєш на подвиг, бо ж ти 
найбільший герой прибирань у столітті – 
віддертий від кухні бурштин! * Штин – сморід. 
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НАША НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА –  
РЕЗУЛЬТАТ ЗУСИЛЬ КІЛЬКОХ ПОКОЛІНЬ УКРАЇНЦІВ 

Б 
оротьба за відродження державності України розпочалася зразу ж після її 
втрати на полі Полтавської битви 1709 р. Початком цієї боротьби було 
національно-культурне відродження в умовах новоутвореної у 1721 році 

Російської імперії. З кінця XVIII ст., а особливо у першій половині ХІХ ст., усе  
частіше проявляють себе українські митці різних жанрів (у літературі – драматургії, 
поезії й прозі, а також в архітектурі, живописі тощо), які врешті виразилися у  
появі політичних організацій, що бачили Україну у формі автономії чи федерації 
слов’янських держав. Проте наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. українська  
інтелігенція вже усвідомлювала необхідність самостійної держави України, що ви-
лилося у проголошенні УНР та ЗУНР, їх об’єднанні та відстоюванні у військовому 
протистоянні з більшовиками-комуністами і білогвардійцями, що отримало назву 
Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. З різних причин, 
але в першу чергу через незгуртованість українства, перший крок до створення 
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самостійної держави отримав поразку. Незважаючи на криваві голодомори і реп-
ресії, ця боротьба продовжувалася як на теренах самої України, так і за її межами 
серед українців у діаспорі, розкиданих по всьому світу (перша політична еміграція 
була покладена Іваном Мазепою та Пилипом Орликом зі створенням ним і козаць-
кою старшиною першої у світі Конституції у 1710 році). Хвилі дисидентського ру-
ху в ХХ ст. засвідчували, що ідея відродження України не погасла, вона жевріє, 
але жива. 

Значним проявом незгаслої ідеї самостійності України та ще одним кроком до 
здобуття нею незалежності стала «Українська хвиля», яка відбулася 21 січня 1990 
року, коли мільйони людей, взявшись за руки, утворили живий ланцюг (подекуди 
у містах, селищах і селах люди щільно стояли у 4–6 рядів, а подекуди, на автотра-
сах, бракувало такої щільності в одному ланцюгу). Цей живий ланцюг людей  
простягнувся від Івано-Франківська через Калуш і Стрий до Львова, а звідти  
через Рівне і Житомир до Києва у день 71-х роковин злуки ЗУНР та УНР і був  
наймасштабнішим у світовій історії. Позитивні емоції переповнювали учасників 
мирної та досить символічної акції. Проте не всіх радувало єднання людей заради 
відродження держави Україна. Я тоді працював у Житомирі й з 1989 р. брав 
участь у заходах «Просвіти». Окрім участі в ланцюгу єднання українських сил,  
її учасники пояснювали особливість дати і мету заходу. Хтось підходив і, вислухав-
ши, втискався між учасниками, у когось обличчя наливалося кров’ю, але мовчки 
відходили, а інші, із люттю в очах та не маючи аргументів, безсило плювали  
учасникам в обличчя. До проведення ланцюга єднання українські активісти, а це 
рухівці й просвітяни, готувалися, закликаючи мешканців взяти участь у заході,  
та розуміли, що потрібно переконливо відповідати на запитання цікавим і проти-
стояти провокаціям. Перед цим ми у свій вільний від роботи час проводили  
просвітянські акції з поясненням історії національного прапора, боротьби за дер-
жавність тощо у Житомирі, виїздили до Бердичева. 

16 липня 1990 р. Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний 
суверенітет України. З прийняттям декларацій про державний суверенітет респуб-
лік Союзний договір 1922 р. втратив правову основу, і М. Горбачов, тоді президент 
СРСР, поспішив розіслати до республік проєкт нового договору. З вересня 1990 р. 
розпочалося моє навчання в клінічній ординатурі в НДІ кардіології ім. академіка 
М. Д. Стражеска. Перший місяць пройшов у клопотах обживання, відбувалося 
знайомство з колегами і працівниками, втягувався у специфіку роботи. Серед  
колег виникла ідея відзначити наш вступ до клінічної ординатури. Колеги-кияни 
через знайомих домовилися і забронювали місця в ресторані «Олімпійський» на 
2 жовтня. Усе було як звичайно у таких випадках. Ми були молоді й почали співа-
ти українських пісень у перерві між грою музик. До нас приєднався український 
науковець зі Львова, що разом із колегами сидів по сусідству. Так минув час,  
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музики зібралися додому, а ми продовжували співати нових пісень. До нашого  
столика долучилися темношкірі представники африканських держав. І тут разом 
із одним темношкірим африканцем на підвищенні для музикантів обоє в обнімку 
заспівали «Ще не вмерла України…» Зважте – це було ще за Союзу, хоч і підупав-
шого низкою смертей генсеків, афганською війною, чорнобильською аварією і хао-
сом перебудови. Провівши додому колегу, мав на Майдані Незалежності (тоді – 
площа Жовтневої революції) сісти на тролейбус і доїхати до Сирця, де жив у гур-
тожитку. У той час розпочалася «Студентська революція на граніті» – широкомас-
штабна непокора молоді, переважно студентів, яка відбувалася 2–17 жовтня 1990 р. 
Підійшов до студентів, почали розмовляти і так просиділи майже до світанку.  

Прийшов у гуртожиток, а там усі впродовж ночі в зборі й переживають, що ме-
не за спів забрали, а на роботі й інших учасників «пов’яжуть». Тепер ця історія 
здається наївною, а тоді можна було очікувати й гіршого варіанта. Службам і  
системі у той час вже було не до нас. Щоб розігнати студентів, влада включила  
фонтани при досить холодних ночах. До київських студентів долучилася молодь з 
інших міст – наметове містечко розросталося. Чимало киян підтримали студентів, 
приносячи гарячий чай, а тим, що не голодували, – канапки, та просто своєю кіль-
кагодинною присутністю їдучи додому через площу незалежно від місця прожи-
вання. Висунуті вимоги студентів: 1) Проведення нових виборів до Верховної Ра-
ди УРСР; 2) Повернення та проходження строкової військової служби громадяна-
ми України на її території; 3) Націоналізація майна КПУ та ЛКСМУ; 4) Недопу-
щення підписання нового Союзного договору; 5) Відставка Голови Ради Міністрів 
УРСР. 

 Затятість і дисциплінованість молоді, підтримка її громадянством змусили 
Верховну Раду проголосувати за їхні вимоги. 

У ніч на 19 серпня, тобто за добу до підписання Союзного договору, найближчі 
співробітники Президента СРСР, які обіймали головні посади в союзних структу-
рах, ізолювали М. Горбачова у кримській резиденції і зробили спробу взяти усю 
повноту влади до своїх рук, створивши Державний комітет з надзвичайного стану 
(російська абревіатура – ГКЧП). Вранці 19 серпня командувач Сухопутних військ 
генерал В. Варенніков у супроводі головного українського комуніста С. Гуренка і 
місцевих генералів прибув до голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука і намагав-
ся пояснити йому його лінію поведінки. У цей час перед будівлею Верховної Ради 
зібралися тисячі людей буквально за якихось півгодини. 

24 серпня 1991 року, у день проголошення Акта Незалежності України, довкола 
будівлі Верховної Ради зібрався величезний натовп людей, заполонивши й сусідні 
вулиці. Перед центральним входом у руках тримали розгорнутий великий синьо-
жовтий стяг. Бажаючі по черзі підходили, щоб торкнутися до нього. Лівий край 
золотистої половини цього прапора стиснув у своїй долоні й я. Його мали вивісити 
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над куполом Ради, але коли його урочисто занесли до зали, то Кравчук швидко  
закінчив сесію. Потроху люди почали розходитися. Спускаючись на Майдан  
по вулиці (тепер Грушевського), серед натовпу почув іронічні вислови про 
«незалежність хахлів», відреагував поясненням, а мені ще в грубішій формі відпо-
віли. Люди довкола були емоційно піднесені, іскра – й буде сутичка. На допомогу 
прийшов голова обласної «Просвіти» С. Васильчук, пояснивши, що це провокація, 
яку, між іншим, затіяв кореспондент російської програми радіо ВВС. 

1 грудня 1991 р. відбулися референдум щодо державного статусу України і  
вибори Президента. На запитання «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення  
незалежності України?» позитивно відповіли 90,3% громадян, які взяли участь у 
голосуванні. 

У березневі дні, при покладанні квітів до пам’ятника Т. Шевченку в Києві, 
приїхав і Л. Кравчук, дехто з присутніх вигукував: «Булаву йому, булаву!», а в цей 
час у Каневі священики російської церкви впродовж усього дня (!) правили службу 
Божу під прикриттям міліції, яка нікого не допускала, розганяючи присутніх і  
топчучись по національних прапорах. Чомусь згадалася фотографія, де озброєні 
імперські російські жандарми не підпускали до могили поета в 1914 році. 

Цікавими були  дрібні епізоди, які віддзеркалювали особливість того часу. На-
приклад, директор НДІ, звичайно, комуніст, не здав свого партквитка і цим публіч-
но гордився, а інститутську печатку з гербом Української РСР не міняв до 1994 року, 
аж поки у Міністерстві закордонних справ України не здивувалися, коли потрібно 
було оформляти документи працівникам для закордонної поїздки. Потім він з 
серпня 1994 по лютий 1995 рр. був Міністром охорони здоров’я України. 

З 1994 року почав працювати в Миколаєві в кардіохірургічному відділенні мі-
ської лікарні № 3. Одного дня 1995 року, без бахил і халата, прямо з вулиці у відді-
лення зайшов заступник головного лікаря з цивільної оборони, колишній військо-
вий, і запропонував підписати звернення, у якому пропонувалося відновлення 
СРСР. На аркуші вже були підписи головного лікаря, його заступника з лікуваль-
ної роботи, деяких завідуючих відділеннями. Прочитав текст. Уже чотири роки 
державності, а тут таке… Саме звернення закономірно викликало обурення.  
Забрав листа, виникла сутичка, агітатора за неналежний вигляд у хірургічному 
відділенні виштовхав у коридор. Наступного дня після п’ятихвилинки завідувач 
мене залишив і попрохав віддати отого листа-звернення. Я прикидаюся, що не  
розумію, про що мова: «Який лист і списки? А про що там написано?» Листа не 
віддавав, а тому розмов було кілька. Врешті я перейшов працювати у лікарню  
Миколаївського морського порту.  

У 2004 році в час передвиборної агітації за кандидатів на посаду Президента 
країни головними претендентами були В. Ющенко і В. Янукович. Біографію Яну-
ковича добре знав із листівок, як і добре бачив, скільки фальші лилося на Ющенка. 
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У лікарню я прийшов задовго до п’ятихвилинки і при вході в корпус на підвіконні 
бачу хвалебні агітаційні матеріали тільки за Януковича. Я раз забрав, вдруге і, 
зрештою, виготовив на принтері всі перли біографії Януковича та вклав їх між 
агітками за нього. Після цього більше не викладали агіток за Януковича. З приїз-
дом Януковича адміністрація лікарні ненав’язливо пропонувала працівникам на-
віть швидше піти з роботи на мітинг. Не знаю, ходив хто чи ні, але, допрацював-
ши до закінчення робочого дня, пішов на мітінг, на зустріч із Ющенком, де був і 
колега з терапевтичного відділення. Неочікувано для Миколаєва людей було дуже 
багато. Планував взяти дочок, але попередили про можливі провокації, а в натов-
пі усе могло бути. Як сувенір взяв для них дві помаранчеві косинки, а собі прапо-
рець. Наступного дня дочки самі вдягли косинки в дитячий садок, але ввечері ви-
ховательки просили не вдягати їх, бо у них можуть бути неприємності. Пакети, 
прапорці за Януковича синіли всюди, за них неприємностей не виникало. Чим за-
кінчив Янукович, усім тепер добре відомо. 

З 2009 року очолював обласну громадську організацію «Просвіта» Миколаїв-
щини, а тому доводилося стикатися з різними людьми і ситуаціями. Наприклад, 
коли Миколаївська міська рада приймала рішення щодо статусу російської мови, 
всупереч Конституції України. Попри усвідомлення, яке рішення буде проголосо-
ване депутатами, просвітяни вранці виступили з плакатами (підготував 
В. Малицький), мирним протестом перед адміністративною будівлею. Тоді на  
сходах перед протестувальниками вишикувалися у повному обладунку міліціянти, 
а ще були й у холі будівлі. Між просвітянами помітив молодиків у спортивних  
формах, що явно готувалися вчинити провокації. Підійшов до офіцера поліції, що 
спостерігав неподалік, а той пояснив, що керують усім кілька молодих людей у ци-
вільному. Підійшов до них, пояснив, але реакції не було. Відреагували на третє 
звернення. Тоді офіцер міліції підійшов і, пальцем показавши, наказав вийти і  
забиратися геть. Цікаво те, що вказав на непомічених, тобто він добре знав прово-
каторів. Ці молодики були місцевими, так званими «тітушками», які готувалися 
вчиняти безлад і керувалися тими, хто мав забезпечувати порядок. 

Згадати можна чимало. Наприклад, коли тебе колишній компартієць і редак-
тор партійного часопису, а на той час член вченої ради, запитує: «Ви голова 
«Просвіти» Миколаївської області?» Відповідаю: «Так! А яке це має значення до 
наукової роботи?» Чую: «Якраз безпосереднє!» Йому все і вся не подобалося в ро-
боті, хоча у мене є півтора десятка позитивних відгуків фахівців з різних інститу-
тів. Таких прикладів українські громадські активісти можуть назвати тисячі. Їх 
безпідставно затримували у відділках міліції, а через деякий час відпускали, чини-
ли психологічний тиск, не давали кар’єрного зростання на роботі тощо. Серед них 
були просвітяни: В. Бойченко, В. Сліпець, В. Андрієвський, І. Баклицький, 
М. Ганущак, В. Спиця, Б. Мороз, брати Олег і Микола Матіюки, подружжя Воло-
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димир і Тамара Кіпери, Ф. Грозов, П. Панянчук та багато інших. Пригадалася 
розмова із В. Бойченком, коли на 20-річчя державності України поза увагою зали-
шилися ті, хто її відстоював, а нагородили чимало тих, хто відверто виступав про-
ти. Цинізм окремих із них виходив за всі рамки. Після урочистостей стояла групка 
просвітян у фойє, а один із редакторів російськомовної миколаївської газети,  
противник незалежності України, вийшовши із зали, голосно реагував: «Они меня 
наградили медалью Незалежности Украины. Ха-ха-ха!» І таке було. 

Для забезпечення ведення гібридної війни Росії в Україні до 2014 року діяло 
чимало проросійських громадських організацій, наприклад «Русичі». Їх фінансу-
вали і підтримували, у тому числі й у владних кабінетах, їм надали кімнату в місь-
кій бібліотеці Миколаєва, вони розповсюджували в бібліотеках антиукраїнські  
газетки, друковані в Ростові-на-Дону, у той час коли у «Просвіти» забрали примі-
щення й не було фінансування. Свою присутність у Миколаєві «Русичі» мітили 
написами фарбою по всіх парканах і стінах, але усього цього не бачили ні в СБУ, 
ні в поліції. 

З 21 листопада 2013 року, як спротив проти відходу політичного керівництва 
країною від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та проти 
протиправного розгону мирної акції студентів і громадських активістів, на Май-
дан Незалежності виступили громадяни України. Ця акція громадської непокори 
отримала назву «Революція гідності», серед протестувальників був і миколаївсь-
кий курінь. На підтримку Майдану виступили й у самому Миколаєві. Поруч розта-
шувався «антимайдан». Підтримати Єврореволюцію приходили переважно після 
роботи і у вихідні. Антимайданівців приїздили підтримати й з інших областей. 
Пригадується, як агресивні молодики з дивною поведінкою і битами в руках пере-
крили вулицю Соборну між будівлею поштамту і житловим будинком. Зрозуміло, 
що планують бійню. Євромайданівці-чоловіки оточили колом жінок, але цим ситу-
ація не вирішувалася. Довго керівництво міліції обмірковувало, що з нами робити, 
а рішення саме напрошувалося – оточити тих молодиків і з’ясувати, хто вони такі. 
Врешті увечері вирішили нас виводити через пішохідний міст. Перебігти через ве-
ликий міст тим молодикам було кілька хвилин, а там за вечірньої темряви парку 
чого хочеш можна чекати. Вивели нас, хто встиг заховатися  в супермаркеті, а де-
хто сів на тролейбус, якому побили битами шибки. Тільки тоді міліція затримала 
«хуліганів». Запам’яталися марші миколаївців містом на підтримку євроінтегра-
ційних процесів, коли численна колона йшла Соборною, проспектом і до Садової. 
Врешті проєвропейськи налаштовані миколаївці самі 7 квітня розігнали табір  
антимайданівців, які закликали Путіна прийти у Миколаїв. Цим самим було дано 
відсіч спробі утворення чергової республіки. Але знову міліція кийками спочатку 
«частувала» тих, хто відстоював державність України, а коли ситуація перелама-
лася на користь активних містян, то почали затримувати антимайданівців. 

Ігор  МАРЦІНКОВСЬКИЙ  
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Із захопленням Криму у 2014 році розпочалася російсько-українська війна, а 
потім і проголошення так званих республік у Донецьку і Луганську. Виявилося, 
що у військкоматі немає моєї справи. Як для мене – дивно, адже медиків 
«списували» останніми. Потім з’ясував, що і патріотично налаштованих колишніх 
кадрових офіцерів теж зняли з обліку. Прийшлося записатись у територіальну  
самооборону. На фронт захищати Україну пішли молоді люди. Зовсім недавно  
вони сиділи на твоїх парах, а зараз на передовій. Боляче, до щему в серці боляче, 
що на фронті гинуть найкращі. Вони, твої колишні студенти, ставали кіборгами, 
не даючи можливості просунутися окупанту в глиб країни. М. Гуцаленко під  
обстрілом встановив на даху напівзруйнованого аеропорту Державний прапор 
України. І сьогодні молоді люди, колишні твої студенти і знайомі, зі зброєю в  
руках захищають свою землю, державу Україну. Завжди пам’ятаймо про них. 

Життя продовжується, час іде, а відповідно, відбуваються зміни у свідомості 
людей, які хочуть жити за європейськими стандартами у державі Україна. Шлях її 
розбудови проходив і проходить нелегко, у тому числі й через помилки. З відстані 
часу одне можна сказати: у нас є держава Україна, виросло нове покоління її  
громадян, які готові вчитися, працювати і відстоювати свою Україну. 

Захисники Донецького аеропорту 
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УКРАЇНСЬКИЙ КАТАРСИС:  
ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР 

30 -й рік своєї незалежності Україна зустрічає у надзвичайно складній 
геополітичній ситуації. Анексовано Крим, на сході країни вже біль-
ше семи років точиться війна, розв’язана Російською Федерацією, 

яка вже забрала життя 15 000 українців. Мільйони громадян вимушені покинути 
свої домівки і виїхати за межі Донбасу. Катастрофічних масштабів набуло руйну-
вання інфраструктури краю, відкритий грабіж і мародерство непрошених 
«гостей». Промислові підприємства закриваються, а найбільш сучасні з них демон-
туються і вивозяться окупантами до Росії. 

Підготовка так званої «гібридної війни» РФ проти України велася з початку 
2000-х років. Саме з того часу починає формуватися сучасна геополітична концеп-
ція Російської Федерації, основна мета якої полягає в поверненні їй статусу над-
держави. 

Сергій МАКАРЧУК 
Науковець, кандидат історичних наук, до-
цент, дослідник історії України ХХ ст. Автор 
понад 60 наукових праць. Керівник обласно-
го центру пошукових досліджень та редак-
ційно-видавничої діяльності. Очолює в  
Миколаївській області роботу над загально-
державними науково-документальними  
проєктами «Реабілітовані історією», «Книга 
Пам’яті України» та з увічнення пам’яті учас-
ників АТО/ООС. Лауреат премії імені Миколи 
Аркаса 2018 року.  
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«Доктрина відродження Росії після розпаду СРСР, який визначається росіяна-
ми як геополітична катастрофа, та її реваншу на пострадянському просторі базу-
ється на кількох засадах. Ідеться про: 1) «роздільність російського народу» і його 
право на возз’єднання; 2) «штучність» нових державних кордонів (невідповідність 
нових державних кордонів національним (які розуміють як етнічні), що вважаєть-
ся найбільшою історичною поразкою та загрозою безпеці Росії; 3) необхідність  
захисту співвітчизників, у тому числі силовими методами. Претензії на статус  
великої держави спонукали російське керівництво сформулювати та втілювати 
великий національний проєкт «збирання землі» – Євразійський союз.1 

Росія може існувати політично лише як імперія. В її імперському статусі клю-
чове місце відводиться Україні, адже саме її поступова інкорпорація до складу Ро-
сійської держави призвела до поступового перетворення дикої азіатської Московії 
в середині ХVІІ століття на потужну у військовому відношенні Російську імперію 
на початку ХVІІІ століття. Тому світоглядна пропаганда російського керівництва 
полягає, перш за все, у знищенні цілісної України, її суверенітету і державності та 
включенні до складу «великої російської цивілізації». В основі цього процесу ле-
жить ідея «русского мира» (люди і спільноти, так чи інакше включені в російський 
культурний та мовний простір) та створення і поширення історичних міфів, серед 
яких міф про єдине походження росіян, українців та білорусів. Президент РФ 
В. Путін неодноразово заявляв, що росіяни та українці – це суть один і той же на-
род і назви Україна й українці – це штучні поняття, спеціально створені поляками чи 
австрійцями. Інструментарій інформаційно-ідеологічної експансії Росія особливо 
активно використовує, реалізуючи проєкт «русского мира».2 

Замисел В. Путіна та російської еліти, військового і політичного керівництва, 
полягав у територіальному розчленуванні України – Крим мав увійти до складу 
Російської Федерації безпосередньо, з південно-східних областей планувалося 
створити квазідержавне утворення «Новоросія», центральній частині з Києвом  
була відведена роль російського протекторату, а західні області передавались  
під вплив ряду східноєвропейських держав. Тобто Україна в планах кремлівських 
політиків повинна була зникнути з карти світу як суб’єкт міжнародного права.3 

З цією метою за допомогою проросійського президента В. Януковича системно 
знищувалися та бралися під контроль Росії Збройні Сили України, українські 
спецслужби та правоохоронні органи. Та геополітичні плани агресора сплутала 
Революція Гідності і втеча В. Януковича, що змусило керівництво Росії прискори-
ти реалізацію запасного «плану Б». У лютому 2014 року була здійснена анексія 

1 Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. акад. В. П. Горбуліна. Харків: Фоліо. С. 135. 2 Там само С. 137. 3 Миттєвості війни / C. C. Макарчук (кер. авт. кол.), І. В. Катулька, А. П. Назарова та ін.; гол. ред. А. В. Парубій. Миколаїв: Іліон, 2016. С. 6. 
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Криму за прискореним сценарієм, а в березні-квітні за участі російських спец-
служб і спецпідрозділів ФСБ та ГРУ МО РФ з метою дестабілізації був здійснений 
повсюдний напад проросійських терористичних банд та російських військових на 
органи місцевої влади в Донецькій і Луганській областях4, за допомогою «п’ятої 
колони» розхитувалася політична ситуація в Одеській, Харківській, Миколаївсь-
кій та інших південно-східних областях. 

Та реакція українського суспільства була абсолютно неочікуваною для агресо-
ра. Замість тріумфальної ходи та зустрічі російських окупантів з хлібом-сіллю  
відбулася консолідація українського суспільства і сплеск патріотизму, готовність 
захищати свою Батьківщину. Проєкт «Русская весна» зазнав повного краху.  
Російське керівництво стало заручником власної міфологеми про «единый народ» – 
виявилося, що українці мають зовсім іншу ментальність, ніж росіяни, і якщо 
останні готові терпіти злочинну владу задля примарної «величі» держави, то для 
них абсолютно не зрозумілими залишаються «абстрактні» цінності свободи, неза-
лежності, справедливості, за які українці готові віддати життя. Саме ці, власне єв-
ропейські, цінності не раз виводили український народ на Майдан, який і поховав 
плани Кремля. Три революції започаткували перетворення українського народу в 
політичну націю, без чого зберегти українську державу було б неможливо. 

4 Миттєвості війни… С. 7 

Сергій  МАКАРЧУК  

Прихильники «Руської весни». Миколаїв, Соборна площа, 2014 рік 
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Перша українська революція нового часу розпочалася на центральному май-
дані Києва (тоді – площа Жовтневої революції) 2 жовтня 1990 року, коли група 
студентів переважно з київських і львівських вишів установила намети і висунула 
політичні вимоги:  

– дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призна-
чення нових виборів на багатопартійній основі; 

– відставка голови Ради Міністрів України Віталія Масола; 
– прийняття закону про націоналізацію майна КПУ та ЛКСМУ; 
– відмова від підписання нового Союзного договору; 
– повернення в Україну солдатів, які проходять строкову службу за її межами, 
і забезпечення проходження наступних призовів виключно на території  
республіки.  

Уже за декілька днів наметове містечко розрослося до декількох сотень, а кіль-
кість протестувальників сягнула кількох тисяч. Активну підтримку їм надавали 
кияни. Згодом ця широкомасштабна акція отримала назву «Революція на граніті». 

На два тижні наметове містечко стало епіцентром політичного життя, мітингів 
та гострих дискусій. Голодуючих на знак протесту студентів підтримали деякі на-
родні депутати, які оголосили акцію голодування прямо в сесійній залі. Частими 
гостями у протестувальників були колишні дисиденти, політики, представники 
творчої інтелігенції. До них приєднались: співачка Марія Бурмака, народна ар-
тистка України Ніла Крюкова, поетеса Ліна Костенко. Письменник Олесь Гончар 
на площі привселюдно спалив партійний квиток. 

Організаторами акції виступили Українська студентська спілка, яку тоді  
очолював Олесь Доній, та студентське братство Львова (голова – Маркіян Іващи-
шин). Серед координаторів акції були також Олег Тягнибок і В’ячеслав Кириленко. 
Згодом протестувальний майданчик відкрив їм дорогу у велику політику. 

Переломним стало 15 жовтня, коли в Києві було оголошено загальний сту-
дентський страйк і студенти почали захоплювати приміщення вишів, а на майдані 
зібралося сто тисяч робітників, студентів, простих людей. Того ж дня студенти 
прорвали кордон біля Верховної Ради й організували перед нею ще одне наметове 
містечко. Врешті-решт, рішучі дії протестувальників привели до того, що Верхов-
на Рада прийняла рішення («за» – 314 голосів) частково задовольнити вимоги сту-
дентів. Але головне питання – про перевибори до Верховної Ради України – так і 
не було втілене в життя. Втім, основним наслідком «Революції на граніті» стало 
те, що українське суспільство нарешті прокинулося від довгого «летаргічного сну» 
тоталітарного минулого. Саме ці події стали поштовхом до перейменування площі 
Жовтневої революції на Майдан Незалежності. 

Ще одним кроком у формуванні громадянського суспільства стали події 2004 – 
початку 2005 років, пов’язані з президентськими виборами в Україні. Кандидатом 
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від влади став Прем’єр-міністр України В. Янукович. Опозиційні сили згрупували-
ся навколо лідера «Нашої України» В. Ющенка. Вибори Президента відбулися 
31 жовтня 2004 р. Найбільше голосів з понад 20 кандидатів набрали, відповідно, 
В. Ющенко – 39,26% та В. Янукович – 39,11%. Новим у другому турі було те,  
що між двома кандидатами у Президенти України відбулися відкриті теледебати. 
Голосування другого туру відбулося зі значними фальсифікаціями на користь  
кандидата від влади. Як результат – оприлюднені ЦВК дані про перемогу 
В. Януковича разюче відрізнялися від даних екзит-полів, які засвідчували перемо-
гу В. Ющенка. Обурені виборці відгукнулися на заклик опозиційного кандидата 
захистити свій вибір, зібралися на мітинг на Майдані Незалежності ввечері 21 ли-
стопада 2004 р. Наступного дня мітинг переріс у масову мирну акцію протесту, 
яка тривала до 8 грудня 2004 р. Прихильники В. Ющенка використовували пома-
ранчевий колір для позначення своєї участі в акції протесту (стрічки, шарфи то-
що), тому вона отримала назву «Помаранчева революція». 

Щоб уникнути конфронтації та вийти з політичної кризи, Верховний Суд забо-
ронив оприлюднювати результати виборів. 27 листопада Верховна Рада України 
своєю постановою визнала факт фальсифікації виборів та анулювала рішення 
ЦВК. 3 грудня 2004 року Верховний Суд України визнав недійсними результати 
другого туру і призначив переголосування на 26 грудня 2004 р. Переголосування 
дало такі результати: В. Ющенко – 51,99% виборців, В. Янукович – 44,21%. Інавгу-
рація новообраного Президента України В. Ющенка відбулася 23 січня 2005 року. 

Окрім того, це була і перемога європейського вибору України над проросійсь-
ким кандидатом, якому Росія надавала шалену підтримку. Та були ще одні непри-
ємні наслідки – зважаючи на брудні технології виборів, які використовували росій-
ські політтехнологи з виборчого штабу В. Януковича, вперше проявився штучний 
водорозділ між Заходом і Центром України та Півднем і Сходом, відповідно.  
Далися взнаки інформаційні вкиди, відверта брехня з метою протиставлення 
українців з різних регіонів. 

Керівництво на чолі з Президентом України В. Ющенком від початку здійсню-
вало політику, зорієнтовану на європейську та євроатлантичну інтеграцію. В ре-
зультаті Україні надали статус країни з ринковою економікою, що відкрило їй 
шлях до вступу до СОТ. Єврокомісія розпочала переговори про асоційоване членс-
тво в ЄС. Нарешті 24 листопада 2010 року Європарламент ухвалив резолюцію, яка 
передбачала, що Україна може подати заявку на членство в ЄС, як і будь-яка інша 
європейська країна, яка дотримується принципів свободи, демократії, поваги до 
прав людини, основоположних свобод і верховенства права. Але така перспектива 
аж ніяк не влаштовувала президента Росії В. Путіна та російський істеблішмент. 
У хід пішли економічний тиск на Україну, інформаційна війна з метою дискре-
дитації політичного керівництва країни в очах українського суспільства. Нове  

Сергій  МАКАРЧУК  
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керівництво на чолі з Президентом В. Януковичем у результаті шантажу з боку 
РФ відмовилось від курсу на євроінтеграцію. 

У 2013 році, за кілька днів до самміту «Східного партнерства» ЄС у столиці 
Литви Вільнюсі, де мала бути підписана Угода про асоціацію України з ЄС, уряд 
ухвалив рішення відмовитися від її підписання. Це сталося після візиту 
В. Януковича до Москви. Стала очевидною повна залежність глави держави від 
Росії. 21 листопада 2013 року декілька журналістів вийшли на Майдан Незалеж-
ності у Києві та поширили в соціальних мережах заклик до всіх небайдужих  
приєднатися. На майдані того дня зібралося півтори тисячі осіб, переважно журна-
лісти, студенти, молодь. Спочатку протестувальники вимагали лише підписання 
Угоди з ЄС, через що акцію в центрі столиці було названо «Євромайданом». Зго-
дом протест підтримала опозиція. Кількість протестуючих швидко сягнула понад 
100 тисяч осіб. 

Відмова від підписання Асоціації означала повну залежність країни від Росії і 
фактично втрату державності і навіть самого фізичного існування українського 
народу. 

Хоча Євромайдан не було заборонено судом, а акція носила характер мирного 
протесту, за кілька днів уночі загони міліції «Беркут» напали на студентів, які но-
чували на Майдані Незалежності. Молодих людей били, переслідували на вули-
цях, добивали кийками. Було поранено близько ста осіб. Частина євромайданівців 
знайшла прихисток у Михайлівському монастирі. Країна була шокована небаче-
ною жорстокістю правоохоронців. Уже через день кількість мітингарів сягнула 
близько півтора мільйона. Упродовж всього часу Євромайдану, який пізніше отри-
має назву Революції Гідності, протестувальники не вчинили на Майдані жодних 
правопорушень, попри те, що через Майдан за цей час пройшли мільйони людей з 
усіх куточків України. 

Фактично діями силових структур та правоохоронців у спробах придушити ак-
ції протесту керували громадяни РФ, які за маріонеткового режиму В. Януковича 
посіли ключові посади в Збройних Силах, СБУ, розвідці, МВС. Росія вбачала в  
Євромайдані загрозу для себе, здатну зірвати плани Кремля з остаточного підко-
рення України. Крім того, російське керівництво боялося, що приклад українців у 
боротьбі за свободу і проти корупції виявиться привабливим для самих росіян. 

Прийняття владою 16 січня 2014 року т.зв. «диктаторських законів» активізу-
вало хвилю протесту. Найбільшого напруження протистояння дійшло 22 січня, 
коли правоохоронці та снайпери почали застосовувати проти протестувальників 
бойові кулі. Загалом під час Революції Гідності загинуло понад 100 («Небесна Сот-
ня») та було поранено близько 3,5 тисячі осіб. Більше всього постраждалих припа-
дає на період 18–20 лютого, коли протистояння досягло кульмінації. 21 лютого 
2014 року. В. Янукович та опозиція досягли компромісного рішення, яке повинно 
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було розв’язати ситуацію, що зайшла в глухий кут. Але раптом В. Янукович та  
його поплічники втікають на територію Росії. Існує цілком обґрунтована версія, 
що представники російської влади, яким розв’язання політичної кризи в Україні 
шляхом компромісу було невигідне, налякали В. Януковича тим, що його чекає  
фізичне знищення. Адже в цей час РФ уже розпочала приводити в дію план лікві-
дації української держави. В. Янукович став потрібен Путіну лише як «легітимна» 
декорація в його руках, від імені якого здійснювалося б введення в Україну росій-
ських військ. 

Наприкінці лютого 2014 року розпочалася «повзуча» анексія Криму. 1 березня 
Державна Дума Росії дозволила російському президенту В. Путіну військову агре-
сію проти України. Розпочалася також інфільтрація російських військових і пред-
ставників спецслужб у південні та східні області України, активізувалася російсь-
ка агентура. Та Революція Гідності, її результати – зростання самоповаги, патріо-
тизму, здатність українців до самоорганізації, взаємодопомоги та самопожертви – 
далися взнаки. Було сформовано близько 40 добровольчих батальйонів (цей про-
цес розпочався на переможному Майдані), небачених у світовій практиці масшта-
бів набув волонтерський рух, підтримка Збройних Сил усіма верствами населення, 
відбулася консолідація українського суспільства перед смертельною небезпекою. 
14 квітня 2014 року, згідно з Указом виконуючого обов’язки Президента України 
О. Турчинова, розпочалась антитерористична операція. 

Слід зрозуміти просту істину: миру з Росією можна досягти лише двома шля-
хами – або перемога, або повна капітуляція. Остання означає знищення українсь-
кої держави і припинення існування українського народу як такого. Також треба 
розуміти, що Росія ніколи, поки існує, не випустить Україну зі своїх «братніх  
обіймів». Адже втрата України для РФ завдає смертельних ударів імперським  
міфам (про єдиний «русский народ», про тисячолітню історію, про одноосібну  
перемогу в «Великой Отечественной войне» Росії і т.д.). А імперії гинуть, коли  
рушаться міфи, ідеологічні доктрини, в які вірить населення і готове за них вми-
рати. Крах ідеології нацистської Німеччини і комуністичного СРСР закономірно 
призвів до їх загибелі. Міфи, на яких тримається Російська Федерація, очікує така 
ж доля, а разом з ними впаде і ця остання імперія, і тоді в Україну повернуться 
анексований Крим та окуповані райони Донбасу. 

Сергій  МАКАРЧУК  
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ЖИТТЯ БЕНТЕЖНЕ 

У країнцем стають, почувши голос крові, голос своєї землі. Принаймні,  
є така теорія. На практиці перевірити не довелося. У всякому разі, на 
власному досвіді – так точно не довелося. Бо я особисто став українцем 

виключно від злості. Хлопчиком я ріс книжним, битися не вмів, тому з дитинства 
виніс палку нелюбов до дворової гопоти. І коли країна, до культури якої я себе  
завжди відносив, почала поводитись, як та сама дворова гопота, вибору в мене не 
залишилося. Лише Україна.  

Але давайте все по черзі.  
По-перше, про «голос крові». Ні, дійсно, не чув. Бо тієї крові в мені наміша-

но… Але найбільше все ж таки російської та української. Приблизно однаково. Та 
виріс я російськомовним. А яким я ще міг вирости в Миколаєві, де українська вва-
жалася ознакою глибоко сільської людини? Єдине, за що батькам вдячний, – у 
школі я українську вчив. Навіть питання не порушувалося в родині, щоб мене від 
цього звільнити. Хто не пам’ятає: українізація в СРСР була настільки «лагідною», 
що українську можна було не вивчати, якщо родина не вважала за потрібне.  

Joseph POSSUM 
(Дмитро Тьосов) 

Журналіст телеканалу "Прямий" 
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Пам’ятаю, дуже мене бісило, що змушений сидіти на уроках, поки третина класу 
б’є байдики.  

До того ж я дійсно багато читав. І читав я, зрозуміло, теж російською. Тож і 
вийшло: улюблений поет – Бродський, улюблені письменники – Лєсков, Булгаков 
та Достоєвський. Платонов ще. А зараз діти… увага, питання: ким я виріс? Пра-
вильно. Руським. Або ж якщо використовувати більш м’яке формулювання: 
«людиною російської культури». Що совою об пень, що пнем об сову.  

Покоління, яке зростало у 90-х, цинізму навчати не потрібно. Ми, здається, 
можемо той цинізм виділяти через пори на шкірі, як деякі види земноводних. Тож 
коли я потрапив у журналістику, то був практично ідеальним створінням. Мінімум 
моральних цінностей, пристрасть до алкоголю, а співчуття – як у чавунної праски. 
До політики ставився, як до футболу. Тобто з цікавістю дивився на процес, але 
співпрацював з усіма, від комуністів до регіоналів. Ідеально мерзенна потвора.  

Єдине, що мене більш-менш цікавило, це культура взагалі і література зокре-
ма. Вгадайте, які це були культура та література? Так. Російські.  

Те, що таке отруйне жабеня перетворилося на українського націоналіста про-
тягом декількох місяців, дивує мене самого навіть більше, ніж декого з моїх старих 
друзів. Але ж як воно так сталося? 

Революція Гідності? Ні, цей момент точно не був для мене вирішальним. Хоча 
сам процес подобався, викликав певний резонанс. І співчував я далеко не 
«Беркуту». Втім, палким прихильником революції точно не був. Принаймні, до  
подій на Інститутській. Тоді, здається, щось і почало прокидатися.  

Та треба бути відвертим, коли вже почав. Ані революція, ані анексія Криму 
остаточно мене не змінили. Озираючись сьогодні назад, можу зрозуміти, чого саме. 
Виявляється, дуже боляче рубати свої корені. Навіть коли ти про себе вважаєш, 
що повністю відбувся як цинік. Дуже боляче, практично неможливо миттєво  
відмовитися від усього, що ти вважав фундаментом своєї особистості. Для мене це 
були ті самі російська література та російська культура взагалі.  

Але мені довелося це зробити. І змусила мене війна.  
Одразу скажу: я не воював. Повістку отримав, до військкомату сходив, на  

облік став. Але, на відміну від багатьох моїх друзів, на мобілізації не наполягав.  
За що соромно і сьогодні. І буде соромно, напевне, все життя.  

Та на фронт все ж таки потрапив. Уперше – в листопаді 2014. І потім три роки 
поспіль з різною періодичністю.  

Я навіть не знаю, як ці вояжі правильно називати. Яке дати визначення?  
Військова журналістика? Хіба що частково, бо з точки зору журналістики це була 
суцільна махновщина. Ані офіційного відрядження, ані супроводу, ані співпраці з 
прес-офіцерами. Їздили ми як безкоштовний і не дуже корисний додаток до гума-
нітарних вантажів. Дякувати волонтерам, що брали з собою.  

Joseph POSSUM 
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Але і волонтером себе називати в мене язик не повертається. Не маю я такого 
морального права. Втім, як не назви, але війну я на власні очі побачив.  

І тут би сказати, що шок від жахів війни все в душі перевернув. І поставити 
крапку. Але ми ж тут відверто спілкуємось, здається? Так от. Не перевернув. Я все 
життя прагнув бути військовим журналістом, приблизно знав, на що очікувати на 
фронті, і воно так все і сталося. От рівно те, на що очікував, те і побачив. Бруд, 
кров і адреналін приблизно в рівних пропорціях. Нічого такого, що ставить життя 
догори ногами.  

Та з’ясувалася дуже дивна річ. Коли ти ночуєш із солдатами поруч, коли ти 
їси з ними за одним столом, коли тобі позичають власні бронік та каску, пригоща-
ють цигаркою і приймають як свого – так от тоді дуже важко залишатися  
осторонь. Оті всі знамениті журналістські стандарти, намагання бути осторонь від 
подій, удавання з себе стороннього спостерігача – воно все валиться під три чорти 
і там дуже швидко гниє та зникає.  

Ти просто в одну мить чітко розумієш: ти тут. Ти учасник цієї війни. Це твоя 
війна. І ти саме по цей бік лінії фронту, саме в цих окопах. А по той бік – не якась 
міфічна «друга сторона». Там ворог. І цей ворог ходить по твоїй землі. І в тебе з 
ним розбіжність в одному, але дуже принциповому питанні. У земельному. Бо він 
хоче, щоб у землі лежав ти. А ти, відповідно, прагнеш, щоб він.  

І от коли приходить таке усвідомлення, виявляється, що воно дуже добре про-
чищає мізки, вимиваючи звідти водночас і цинізм, і російську культуру з російсь-
кою мовою. Бо за цією мовою завжди йдуть танки. А танку не почитаєш Бродського. 
Його треба або спалити, або померти під гусеницями. Тому ось вам ваш Булгаков, 
ваш Достоєвський та ваш Лєсков з Платоновим. Складіть у стопочку і йдіть до біса, 
Москва в іншому боці. Виявляється, з усієї «великої російської культури» виросло 
чомусь оце. Держава – гопнік, яка вище за все ставить силу та нахабство.  

І якось саме собою приходить розуміння, що належати до культури, яка поро-
дила такий непотріб, – то воно просто соромно. І що світ, зрозуміло, великий. Але 
немає для тебе іншого місця, крім оцієї твоєї країни. Бідної, спантеличеної, слабкої. 
Але – твоєї. І крім тебе і таких, як ти, ця країна непотрібна більше нікому. Ніхто, 
крім тебе, про неї не подбає. І без тебе вона не відбудеться. Без тебе і таких, як ти.  

А Бродського я собі все ж таки залишу. Можна перетравити і зробити своїм. 
Просто треба розбавляти подекуди Стусом, Жаданом та іншими з величезного 
списку українських поетів. А щодо віршика «На незалежність України» – так і сам 
Йосип Олександрович не вважав його надто вдалим.  
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ЛЮДЯНІСТЬ 

П оштовх до надання комусь допомоги – вірний поштовх. Кожен потребує 
допомогу не раз і не два за життя. Навчити бути поруч і бути впевненим, 
що тобі допоможуть, – це завдання батьків у вихованні дітей. Це так  

само, як сімейні традиції чи простий сімейний розпорядок. Коли «а ми робимо от 
так». Тобто разом чистимо, ремонтуємо, відпочиваємо. Так діти навчаються очима 
і діями, як покроково зробити щось. У добрих справах так само. Беручи дитину за 
руку і допомагаючи в благодійних акціях, роблячи поробку, наприклад, чи приби-
раючи береги річок, дорослі показують, як правильно, куди звернутися, якщо що, 
де знайти необхідне. І головне – діти стають людяними завдяки власним справам. 
Навчатися в школі потрібно. Потрібно також вивчити спеціальність, бажано  
улюблену, і далі вірними діями зростати в кар’єрі, здобувати визнання й достойно 
заробляти на життя. Але це не скаже про людину, що вона людяна. Це свідчить, 
що вона спеціаліст у певній галузі. Проявляти теплі почуття можна не тільки до 

Лідія НЕМЛІЙ 
13 років, позивний «Мишка». Народилася у місті Миколаєві. З 6,5 років займається волонтерством. Почина-
ла волонтерську діяльність з малюнків та ляльок-мотанок. За роки своєї волонтерської діяльності має кілька 
подяк від Миколаївської обласної ради. У серпні 2019 року нагороджена відзнакою Миколаївської обласної 
ради «Хрест Святого Миколая», а також на День добровольця у березні 2021 року нагороджена відзнакою 
«Навіки Вірний» від Асоціації учасників та інвалідів АТО міста Миколаєва. 
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рідних, але й до оточуючих. Взяти собі за правило раз на місяць відвідувати буди-
нок для літніх людей, аби допомогти їм поратися, або виділяти із заробітної плати 
певну суму: купити необхідне для відділення лікарні чи передати суму волонтерам 
на допомогу у порятунку когось, самим стати волонтерами і навіть зробити щось 
власними руками і передати, але (!!!) разом зі своєю дитиною – це правильно!  
Це те, чого вкрай не вистачає в дітях сьогодення. Діти вміють висміяти того, хто 
впав, не має значення – однокласник то чи просто перехожий, і не вміють просто 
підійти і запропонувати допомогу. А якщо й запропонують і виявиться, що допо-
мога дійсно потрібна, то діти не знають алгоритму подальших дій. Що робити?  
Викликати швидку? Бігти в аптеку? Дзвонити рідним того, хто потребує допомоги? 
Не допомагають, бо не знають, як розрулити ситуацію.  

Я наразі не приклад для інших, просто навчилась бачити не тільки себе. І я 
вважаю, що це круто! Бо не вміючи допомагати, розгубитися може будь-хто. А от 
навчитися можна завжди. Такої допомоги в житті потребує і той, хто допомагає. 
Це нормально і життєво.  

Дорослі, вчіть дітей добру і людяності. Це скарб найдорожчий, бо він виручає 
кожного. 

«Мишка» – частий гість і помічник волонтерського посту  
на Миколаївському автовокзалі 

https://www.dialog.ua/ukraine/165398_1542920331 
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«КІКІМОРИ» З МИКОЛАЄВА 

П одії українського майдану 2013 року сколихнули всю країну. Пам’ятаю, 
що після повернення з роботи я весь час сиділа біля телевізора. Спочат-
ку було сподівання, що все буде, як пам’ятного 2004-го: квіти, мирні зі-

брання, палкі промови і пісні. Не буде ніяких пострілів, а тим більше смертей. Та 
в реальному житті все вийшло навпаки. Прихід «русского мира»... Крим… початок 
військових дій на Сході. Майже кожного дня передавали про поранених і вбитих. 
Дивитися телевізор було несила. Хотілося хоч чим-небудь допомогти нашим захис-
никам, бути корисною.  

Із газет і місцевого телебачення дізналася, що у Миколаєві жінки-волонтерки 
в’яжуть маскувальні сітки. От тільки як їх знайти, не знала. Допоміг випадок. Од-
ного дня колега сказала, що її знайома ходить плести захисні сітки, а приміщення, 
в якому ці сітки плетуть, знаходиться недалеко від неї. Тож якщо я хочу, ми може-
мо піти разом. Так я потрапила до групи «Кікімор». 

Добре пам’ятаю, як перший раз прийшла в’язати сітки. Тоді добровольці  
працювали у стінах колишньої фабрики «Евіс». Один поверх давно непрацюючої 
фабрики дозволили використовувати волонтерам. Сумно було дивитися на примі-
щення раніше величезного цеху, де, судячи з його площі, працювало чимало лю-
дей. На момент військових дій на Сході це було велике порожнє приміщення, в 

Олена ДОСКАЛЕНКО  
бібліотекарка ЦМБ ім. М. Л. Кропивницького м. Миколаєва 
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якому про промислові швацькі машини нагадували лише невеличкі металеві  
обрізки над підлогою. Переступивши поріг колишнього цеху, в центрі я побачила 
велику сітку, розтягнуту на саморобних кріпленнях, і з півтора десятка жінок, які 
швидкими рухами вплітали в неї різної довжини і кольору смужки тканини. Біля 
працюючих були накидані великі купи різного старого одягу, який, як я зрозуміла, 
різали на смужки і саме їх вплітали в сітки.  

Оскільки ми прийшли вперше, то з нами познайомилися і показали, як пра-
вильно вплітати смужечки тканини в основу для маскувальної сітки. В теорії все 
просто: головне, щоб не було геометричних фігур, бо за цією ознакою снайпери 
швидко визначають майбутню мішень. В’язати перший раз було дуже важко. 
Стрічки чомусь жили власним життям і запліталися, м’яко кажучи, «трохи не ту-
ди». Невмілі руки в’язали дуже повільно. Та поступово почало виходити непогано 
і стрічка почала «слухатися». Після години в’язання відчула, що у мене мерзнуть 
ноги. Тупцювання, навіть дуже активне, не допомагало. Протрималася ще з годину. 
Таким було моє перше в’язання сітки. Далі майже кожного вихідного я старалася 
приходити у «в’язальний цех». Тільки тепер уже брала з собою термос і під пальто 
одягала кілька светрів, а на ноги – декілька пар теплих шкарпеток.  

В’язання сітки вимагає зайнятості рук і дозволяє досхочу розмовляти. Тож  
поступово знайомилася з людьми, які в’язали захисні сітки, і слухала їхні історії. 
Одна волонтерка розповіла, що працює у колективі, де з радістю чекали приходу 
«русского мира». Тож вона поставила на робочий стіл український прапор. Коли  
у її відсутність прапор кілька разів скинули на підлогу, вона заявила, що звер-
неться в СБУ. Допомогло. Прапор більше не чіпали. Жінка вирішила привчити 
своїх колег і до українського гімну. Для цього вона закачала рингтон «Гімн України». 
Коли дзвонив мобільний телефон, жінка дуже повільно його шукала і так само  
повільно діставала, щоб присутні змогли «насолодитися» мелодією і словами.  

Назавжди врізалося в пам’ять, як одного вечора прийшла літня жінка в старе-
нькому пальті і такій же хустці. Вона запитала: «Хто у вас головний? Я хочу його 
бачити». На зауваження, що тут всі головні і рівні, вона не зреагувала. Коли ж до 
неї підійшла організаторка волонтерського пункту, гостя про щось із нею розмов-
ляла. Виявилося, що вона хоче передати волонтерам стареньку швейну машинку, 
бо дізналась, що жінки не лише плетуть сітки, а ще й шиють для військових  
маскувальні костюми. От тільки у бабусі немає коштів на таксі, щоб її привезти. 
Цей вчинок мене дуже вразив, адже старенька могла, хай і за невеликі гроші, все 
ж продати швейну машинку й отримати маленьке доповнення до пенсії. Та вона 
вирішила, що у волонтерських руках машинка принесе більше користі. 

Взагалі кожен, хто приходив в’язати сітки, мав свою історію, та всі вони були 
подібні в одному – жоден з волонтерів не міг просто сидіти вдома на дивані, диви-
тися телевізор і лаяти всіх і вся. Вони у вільний від роботи час робили кожен свою 
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малесеньку справу, намагаю-
чись хоч чимось допомогти на-
шим хлопцям на передовій.  

Серед волонтерок було дві 
сестри-близнючки. Вони роз-
повідали, що коли почалися 
військові дії на Сході й у місь-
кому військовому шпиталі 
з’явилися перші поранені, 
прийшли до лікарні і запропо-
нували свою допомогу. Так 
щодня після роботи сестрички 
приходили і мили підлогу в го-
спіталі. Потім, дізнавшись про волонтерську групу, стали приходити в’язати сітки 
і шити кікімори. Чесно кажучи, до війни на Сході для мене кікіморою була якась 
міфічна істота, що живе десь у болоті. У волонтерському пункті я на власні очі  
побачила, що таке кікімора для військових. На захисну форму, по всій її довжині, 
дівчата нашивали велику кількість маленьких стрічок. Це була досить кропітка, 
але дуже потрібна робота, адже кікімори захищали наших воїнів. 

Можна сказати, що на практиці я дізналася і про маскувальні сітки. Перші сіт-
ки, які ми в’язали, були рибальськими і дуже часто з великими дірками. Коли вони 
закінчувалися, ми збирали гроші і купували спеціальну основу. На щастя, знай-
шовся волонтер, який почав давати гроші на сітки. А пізніше нам почали переда-
вати й обрізки, які залишалися від розкроєних військових форм. Тоді одягу з 
«секонду» стали брати менше. Працювати стало легше.  

Сітки ми в’язали різного розміру. Найбільші були для великих машин, якщо 
не помиляюся, для КамАЗів. Найменші, приблизно 2х1,5 метра, – для розвідників 
і снайперів. Таких великих і малих сіток ми плели небагато, і то лише за спеціаль-
ними замовленнями. В’язали маскувальні сітки переважно одного стандартного 
розміру.  

Багато волонтерок шили вдома захисний маскувальний одяг, кілька літніх жі-
нок в’язали теплі шкарпетки і все це приносили до волонтерського пункту. З ча-
сом ми переїхали з «евісівського» цеху до іншого приміщення – підвалу в багато-
поверхівці, вологого, проте теплого. Принаймні, взимку не мерзли ноги. Влітку це 
було просто райське місце, бо, зайшовши до підвалу, потрапляли у приємну прохо-
лоду. Порожній підвал трішки прикрасили, зробивши його затишним: хтось при-
віз старий диван, хтось подарував саморобний столик і кілька стільців, ще декіль-
ка стільців знайшли на смітнику. Принесли календарі, якісь афіші, фото – і стало 
навіть затишно.  

Олена  ДОСКАЛЕНКО   
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Ми любили, коли одночасно приходило багато волонтерів. Тоді розтягнута  
сітка на очах змінювалася, заповнювалася переплетеними стрічками. Разом із 
плетінням сітки завжди плелися нехитрі розмови – і всі присутні ставали дуже 
близькими, майже рідними людьми. Пам’ятаю, що по неділях частенько забігала 
молода мама, у якої було троє маленьких дітей. Вона все бідкалася, що, на жаль, 
не може частіше приходити, бо немає на кого залишити діток. Приходили й інші 
молоді мами, залишивши на кілька годин малечу на чоловіків або бабусь. Взагалі 
збиралися жінки різного віку, і ті, що працюють, і ті, що давно на заслуженому 
відпочинку. Приходили й чоловіки і навіть сімейні пари. Цікаво, що чоловіки  
своїм умінням плести сітку нічим не поступалися жінкам.  

Серед тих, хто плів сітку, якийсь час була жителька окупованого Сходу. Вона 
разом із сім’єю доньки змушена була залишити домівку і переселитися на неоку-
повану територію України. За вислугою років була пенсіонеркою, тож приходила 
майже щодня. Із її розповідей ми дізналися, що жінка дуже любить подорожувати. 
Та події на Сході зробили її не лише переселенкою, а, по суті, перекотиполем.  
Миколаїв був другим містом, у якому їй доводилося жити. Тож найбільшим її  
бажанням було повернутися у рідну квартиру і щоб на Донбас прийшов мир. Коли 
їй довелося переїздити з Миколаєва до іншого міста, ближчого до рідної домівки, 
то проводжати і прощатися було дуже важко. Ми майже всі плакали. Добре, що є 
сучасні засоби зв’язку і можна через сотні, навіть тисячі кілометрів продовжувати 
спілкування з близькими людьми. 

Приходила в’язати сітки і жінка, яка народилася на Донеччині, але довгий  
час живе в нашому місті. Якось спілкуючись із нею, я почула слова, що змусили 
задуматися. Вона сказала, що зараз поруч з нами має стояти увесь Миколаїв, щоб 
зберегти мир. Це був 2014 рік, коли на лінії розмежування точилися жорстокі бої.  

Про кожного волонтера згадую з теплотою і вдячністю, що доля познайомила з 
цими неординарними, світлими, працьовитими людьми, для яких чужої біди і чу-
жої війни не буває. Ми в’язали сітки у мирному Миколаєві, за багато кілометрів 
від лінії розмежування. З-поміж нас усіх лише одна волонтерка багато разів їздила 
на передову, щоб передати зібрані посилки, маскувальні сітки і кікімори для вої-
нів АТО (ООС). Ця жінка й організувала волонтерську групу і її координувала. 
Чудовий організатор, вона з усіма знаходила спільну мову, завжди могла підтри-
мати і переконати. Завдячуючи їй до нас іноді приходили українські військові, які 
були на ротації. Розмовляючи з ними і дивлячись на них, ми бачили тих людей, 
для яких створювали невеличкий маскувальний захист, і ці люди ставали для нас 
рідними. А підводити рідних людей не можна. І це було найважливіше. 

Були в нас і кумедні випадки. Одного разу волонтерка принесла пошиті зимо-
ві маскувальні костюми. Зайшовши в підвал, вона голосно сказала, що «сепары 
оборжутся, увидев костюмы». Коли ж їх розгорнула, то тут уже дружно розсміяли-
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ся ми. Перед нашими очима була пишна біла, 
зібрана зверху, сорочка дуже великого розмі-
ру. На її горловині красувалася ніжна вишив-
ка. Вишивка була красива. Але уявити зверху 
на зимовій формі наших захисників цю 
«сорочку», яка робила їх схожими на велику 
снігову бабу, та ще з автоматом у руках і ніж-
ними квіточками на шиї, – було дуже смішно. 
До речі, квіточки ніхто спеціально не виши-
вав. Просто за відсутності білої тканини на 
волонтерські кошти купили підодіяльники, і 
кілька з них були посередині з квіточками. До 
цього часу цікаво, чи сподобався такий дизайн 
нашим воїнам і «сепарам». 

А ще був дуже смішний випадок, коли у 
мишоловку впіймалася мишка. Все було б ні-
чого, але гризуна, сліди якого було видно 
скрізь, ми назвали Путіним. Тож радість була 
величезною, коли одного дня Путін потрапив до мишоловки. Всі, хто був у  
підвальчику, зразу ж почали дзвонити іншим волонтерам, повідомляючи новину. 
От тільки СМСки з набраним текстом «Путин сдох» чомусь не відправлялися.  

Чимало годин було проведено волонтерами в підвалі за плетінням сітки. Якби 
з’єднати всі сітки в одну, вийшла б величезна сітка. Цікаво, яких розмірів? 

Себе, свою волонтерську групу, ми називали «Кікіморами». У нас був навіть 
власний шеврон, створений професійними художниками, за сумісництвом волон-
терами. На ньому зображено, звичайно, кікомору. Від стрічок, які ми вплітали  
в основу сітки, висотувалося багато ниток. Коли ми закінчували працювати і  
збиралися додому, на нашому одязі завжди залишалося багато ниток, і ми вже  
по-справжньому були схожі на кікімор. Маскувальні костюми кікімори роблять  
воїнів не так помітними, цим самим захищаючи їх від ворожих куль. Сплетені  
нами сітки виконують теж завдання – захищати, захищати захисників.  

В’яжучи сітки, ми часто мріяли, що закінчиться гібридна війна, повернуться  
з передової наші військові, і тоді всі зусилля і ресурси країни будуть спрямовані 
на мирне життя. Хочеться вірити, що такий день скоро настане і наші захисники 
не лише відстоять територіальну цілісність України, а й повернувшись, захистять 
її від корупції, безсовісних і бездарних політиків, байдужих чиновників. Адже  
люди, які пройшли крізь пекло війни, захищаючи країну, заслуговують на те, щоб 
ця країна була їх гідна. 

 

Олена  ДОСКАЛЕНКО   
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Капелан 36-ї ОБМП Андрій Зелінський  
під час служби в зоні проведення АТО 

Упорядники висловлюють вдячність керівнику Миколаївського обласного центру пошукових досліджень  
та редакційно-видавничої діяльності Макарчуку Сергію Сергійовичу та завідуючій редакцією увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Назаровій Аллі Петрівні за надання 
фотосвітлин  
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Водяне, 2017 
Фото прес-служби 36-ї ОБМП 

Гільза калібру 7,62. Водяне, 2018 
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Артрозвід
ка 406-ї ОАБ на позиції.  

Фото Олек
сандра Дубакова 

Хамер «Слава Україні».  Водяне, 2018  

Павлопіль, 2017 
Фото прес-служби 36-ї ОБМП 
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Говорить бог війни 
Фото прес-служби 406-ї ОАБ 

Дорога на Водяне, 2
018  

Карета «швидкої»  після ворожого обстрілу 
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Зустріч бійців 79-ки. 

Миколаїв, 8 серпня 2014 

Ремонт та відновлення техніки  145-м ОРВП 

Бійці батальйону «Святий Миколай». Лутугіне, Щастя, 2014 
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Хірург В. Нагорний та травматолог В. Паламарчук завжди на захисті життя 

Офіцери підрозділ
у «Альфа» 

Штаб 204-ї авіабригади.  
Бельбек, березень 2014  
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Чотирилапий побратим бійців батальйону «Святий Миколай». Лутугіне, 2014 

Водяне, 2018 

«Чорне вухо». Водяне, 2018 
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Треба всім у мирі жити, 
Одне одного любити: 
В колективах і родинах, 
У містах і у країнах. 
 

Адже злагода єднає 
І у справах помагає. 
Вона творить і будує, 
А війна лише руйнує. 
 

Тож бажаємо всім миру 
І розважливості в міру, 
Розуміння та поваги, 
Сил життєвих і наснаги! 

Крила 
Якось в стайні мама-поні 
Говорила своїй доні: 
«Люба, завжди пам’ятай: 
Ти у мене най, най, най! 
 

Найгарніша, найспритніша 
І, авжеж, найрозумніша. 
Не вагайся, моя мила, 
Бо тобі усе під силу. 

Ольга НАУМЕНКО  
Молода письменниця із міста Очаків, пе-
рекладачка, авторка книги «Мами, тата і 
малята», кандидатка філологічних наук 
Національного університету імені Петра 
Могили, викладачка. Лауреатка Всеукраїн-
ського літературного конкурсу творів для 
дітей «Лоскотон». 
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Хай збуваються всі мрії! 
Доню, я у тебе вірю! 
А сама ж, чим тільки зможу, 
Завжди радо допоможу». 
 

Так матуся говорила, 
А у доні її крила 
За спиною виростали 
І наснаги додавали. 
 

А коли вона зміцніла, 
Всім на диво полетіла  
До жаданої мети 
І змогла все досягти! 

Найбільше щастя 
Велика радість мами й татка ‒ 
Це їхнє крихітне дитятко. 
Маленький син чи люба донька, 
Що тягнуть приязно долоньки. 
 

Що пильно дивляться їм в очі 
І щось по-своєму белькочуть. 
У них попереду чимало, 
Та починається все змалу. 

 

Маленькі успіхи і драми, 
Найперший крок назустріч мамі, 
Таке очікуване слово, 
Яке зірвалось випадково. 
 

Дитя іде у світ завзято, 
А поруч завжди мама й тато. 
Вони плекають і навчають, 
У всьому радо помагають. 
 

Батькам доводиться нелегко, 
Та всі чекають на лелеку, 
Бо це найбільше щастя в світі, 
Коли народжуються діти! 

Щасливе кошенятко 
День повільно догорав, 
Тихий вечір наступав. 
І надворі, і у хаті 
Всі збиралися вже спати. 
 

Та одненьке кошенятко 
Не хотіло зовсім спатки. 
Все крутилося, зітхало, 
А вже згодом одказало: 
 

«Мамо, тату, не сваріться, 
Та чомусь мені не спиться, 
Дещо розум мій проймає 
І від сну відволікає. 
 

Чув, існує в світі щастя, 
Муркотливе та пухнасте. 
Розкажіть мені про нього, 
Що в нім дивного такого?» 
 

Усміхнулась мама хватко 
І поглянула на татка. 
Той почухав собі вухо 
І сказав маляті: «Слухай... 
 

Щастя – це коли є дім, 
Коли затишно у нім, 
Коли є батьки і діти, 
Є що їсти, є що пити...» 
 

Вмить зраділо кошенятко 
Та зіп’ялося на лапки, 
Усміхнулося ласкаво 
І батькам своїм сказало: 
 

«Я доглянутий і ситий 
І любов’ю оповитий! 
Люба мамо! Любий татку! 
Я щасливе кошенятко!» 

Ольга  НАУМЕНКО   
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Пригоди сірої мишки 
Якось в домі нашім знишка 
Завелася сіра мишка. 
І відтоді в нас щодня 
У будинку метушня. 
 

Мама в шафі прибирала, 
Рушники перекладала 
І в самому закутку 
Мишу здибала оту. 
 

Дзвінко мама закричала, 
Нас усіх перелякала, 
А сіренька ‒ драпака:  
Он бешкетниця яка! 
 

Тато їв свій бутерброд, 
Загубив шматок – і от 
Як під стіл він нахилився, 
Так і з мишею зустрівся. 
 

Вона чемно там сиділа, 
Крихти хліба тихо їла. 
Раптом взялася тікати ‒ 
Не вдалося наздогнати. 
 

А сестра з ляльками грала, 
Спати в ліжко їх вкладала, 
Засмикнула ковдру вмить, 
А під нею гість сидить. 
 

«Поможіть мені, спасіть: 
В моїм ліжку миша спить!» 
Миша скочила і все ‒ 
Вже нема її ніде. 
 

В домі ґвалт, переполох: 
Всі налякані утрьох. 
І спокійний тільки я ‒ 
Не боюся мишеня. 
 

Бо воно ж таке гарненьке, 
З довгим хвостиком, сіреньке. 
З ним би бавитися, грати, 
Нащо з хати проганяти? 
 

Та була родина проти, 
І аби настав вже спокій, 
Мишку я відніс надвір 
І не бачив вже з тих пір. 

Вдала покупка 
У неділю із батьками 
Між базарними рядами 
Неквапливо я блукала, 
Цікавеньке щось шукала. 
 

Раптом бачу трохи збоку 
Одну яточку високу, 
А що в ній, не видно геть, 
Бо дітей набилось вщерть. 
 

І сказала я батькам: 
«Он туди потрібно нам!» 
Мама тільки усміхнулась 
Та до батька озирнулась. 
 

Підійшовши до малечі, 
Зазирнули через плечі: 
Там кумедний хом’ячок 
Загравав до діточок. 
 

Ми також у чергу стали 
І роти пороззявляли, 
А хом’як бешкетував, 
Без угаву пустував. 
 

Спритно з гірочки котився 
І у колесі крутився, 
Потім в тирсі копирсався, 
Так у хованки він грався. 
 

Ми не стримували сміху: 
Хом’ячок той ‒ справжня втіха, 
І невдовзі зрозуміли, 
Що тваринку полюбили. 
 

Довго ми не міркували, 
Хом’яка собі придбали. 
І щасливі та веселі 
Поспішили до оселі. 
 

Вдома клітку обладнали, 
Хом’ячка нагодували, 
Потім стали споглядати, 
Як почав бешкетник грати. 
 

Він нагору видирався, 
З гірок весело спускався. 
Ми дивились і раділи ‒ 
Вибір правильний зробили! 
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Будеш з книгою дружити –  
буде легше в світі жити 
На канапі кішка-мати 
Вчила котика читати. 
Тільки він усе крутився 
І у книжку не дивився. 
 

Де ж маляті тут до книг? 
За вікном ‒ лапатий сніг! 
Рясно сипле та кружляє, 
Кошеня відволікає. 
 

«Нащо треба та наука? 
Тож якась суцільна мука! 
Нащо здалися книжки? 
Краще грати у сніжки!» 
 

Мама книжечку відклала 
І синочка обійняла: 
«Ти так, любий, не кажи 
І за грою не тужи. 
 

Бо знання хоч і не видні, 
Та вони в житті потрібні. 
Будеш з книгою дружити – 
Буде легше в світі жити!» 

Добре діло роби сміло! 
На майдані купа втіх – 
Скрізь дзвінкий лунає сміх. 
Мами, доні та синочки 
Разом грають у пісочку. 
 

Всі усміхнені й веселі: 
Хтось сидить на каруселі, 
Хтось-то з гірочки з’їжджає, 
Хтось на гойдалці літає. 
 

Раптом крик і гіркий плач – 
У Андрійка лопнув м’яч. 
Більше хлопчик вже не грає, 
А сидить ридма ридає. 
 

Трохи далі Дмитрик грав, 
Зупинився та й сказав: 
«Мамо, тільки подивися, 
Як той хлопчик засмутився. 
 

Аби більше він не плакав, 
Можна м’яч йому свій дати?» 
Усміхнулась мама мило: 
«Добре діло роби сміло!» 

Хто мовчить, той двох навчить 
Якось раз в одному лісі, 
На самісінькім узліссі, 
Сперечались білка й миша, 
Хто із них найрозумніша. 
 

Кожна прагнула довести, 
Що лиш їй звання це нести. 
У образах розсипались 
І нічим не поступались. 
 

Білка вперто щось тріщала, 
Миша голосно пищала, 
А сова спостерігала 
І про себе міркувала: 
 

«Чом нещасні так волають? 
Та хіба вони не знають: 
Де розумний промовчить, 
Дурень голосно бурчить». 
 

Ви також це пам’ятайте, 
Жоден раз не забувайте 
І дітей своїх привчіть: 
Хто мовчить, той двох навчить! 

Яка хата, такий тин,  
який батько, такий син 
Якось раз маленька Галя 
В парку з мамою гуляла. 
Потім печиво купили 
І на лавочку присіли. 
 

Та якраз навпроти них, 
Серед заростів густих, 
Сидів хлопчик разом з татом 
І щипав солодку вату. 
 

Хлопчик швидко усе з’їв, 
Соком яблучним запив 
Та жбурнув пакет і палку 
Без вагань собі під лавку. 

Ольга  НАУМЕНКО   
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Тато їв в цей час насіння 
І в кущі кидав лушпиння. 
Потім викурив цигарку, 
Та й пішли удвох із парку. 
 

Мама з важкістю зітхнула 
І доньці своїй кивнула: 
«Яка хата, такий тин, 
Який батько, такий син!» 

Нових друзів май,  
а старих не забувай 
У садку маленька Міла 
Із Тетянкою дружила, 
А як в перший клас пішла, 
Іншу подругу знайшла. 
 

І відтоді більше Міла 
До Тетянки не дзвонила, 
Дуже рідко з нею грала, 
У дворі не помічала. 
 

Мама Міли все зітхала, 
Ну а потім їй сказала: 
«Як же може таке бути ‒ 
Кращу подругу забути?» 
 

Опустила очі Міла, 
Бо нарешті зрозуміла, 
Що поводилась погано 
І образила Тетяну. 
 

Мама Мілу обійняла 
Та серйозно їй сказала: 
«Нових друзів, доню, май, 
А старих не забувай!» 

Розмова про головне 
Запитала раз Катруся 
У сивенької бабусі: 
«Що у світі наймиліше, 
А відтак найголовніше?» 
 

Усміхнулася старенька 
Та й промовила: «Рідненька, 
Як бабуся і як мати 
Можу впевнено сказати, 
 

Що для всіх батьків у світі 
Наймиліші ‒ їхні діти, 
Для малечі, навпаки, ‒ 
Їхні люблячі батьки». 
 

Пильно слухала Катруся 
І горнулась до бабусі. 
Пам’ятай і ти, дитино, 
Головне в житті ‒ родина! 
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ЄВАНГЕЛІЄ ВІД ЄЛЕНІ 
До підсумків конкурсу на здобуття Міжнародної 
німецько-української премії імені Олеся Гончара 

 

М олодіє рідне Слово. І душа радіє. Українське слово полюбив сучасний 
світ. А ми в ці розвеснілі дні не випадково згадуємо легендарні дев’я-
ності роки. Саме тоді, коли над Україною шуміли добровісні вітри волі, 

першою озвалася до нас багата на скарби інтелектуальна Європа. Ось уже двадцять 
четверта весна розцвітає, а все бачиться як сьогодні… 

Був пам’ятний 1997 рік. До Національної спілки письменників України, осо-
бисто до дружини українського класика Валентини Гончар, звернулися незнайомі 
німецькі меценати Тетяна Куштевська та Дітер Карренберг і запропонували на 
їхні кошти заснувати першу в незалежній нашій країні недержавну міжнародну 
премію для молодих письменників віком до тридцяти років. А своєрідним штабом 
ентузіастів закономірно став теж молодий і завзятий журнал «Київ», який мені  
довелось очолювати в ті буремні часи. 

Премію назвали ім’ям Олеся Гончара. Бо саме він у розмові з Тетяною Куш-
тевською поділився думками щодо практичної підтримки творчої зміни. Так давно 
це було. Промайнули літа за літами, а премія живе і діє, квітнево молодіє… 

Минулоріч ми разом з німецькими друзями зважилися на ризиковий експери-
мент. Відклали на якийсь час інші номінації і вирішили оголосити конкурс тільки 
для романістів. Були, звичайно, сумніви. Писати роман – серйозне діло. Для цього 
іноді всього життя не вистачає. А що можна створити, коли за плечима у тебе 
всього два десятки років? Спливали дні і тижні. Наша тривога наростала. Жоден 
романіст не озивався. І коли вже, здавалося, не було надії – прилетіла нарешті  
перша ластівка. І не з Тернополя чи Львова, а з надто зросійщеного Миколаєва. 
Дещо пізніше прилинули інші ластівки. Але перша стала воістину Першою. 

Що й казати. Було нам чого дивуватися. Олена Півненко. Двадцять один рік. 
Студентка Миколаївського філіалу Київського національного університету культу-
ри і мистецтв. Факультет дизайну, графіки та реклами. Прозу почала писати у  
чотирнадцять років. Має вже кілька романів, створених на основі скандинавських 
та слов’янських міфів. Один із них під назвою «Єлень: Пряжа долі» подала нам  
на конкурс. «Єлень, – пише авторка, – це історія про богів і смертних, про магію та 
стародавні вірування. Моя пекталогія є унікальною. В ній зібрана багатогранна 
слов’янська міфологія (українська, білоруська, польська, чеська та литовська).  
Це багаторічна праця над пошуками різних міфів. Це опис культури, звичаїв та 
обрядів». 
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Наш читач може подумати, що роман Олени Півненко складний для сприй-
мання. І даремно. Бо все тут, як мовиться, зовсім навпаки. Хоч тема нова, складна 
і мало вивчена, але написано роман за всіма законами динамічного фентезійного 
жанру. Тому й читається він справді на одному подиху. І мені свідомо не хочеться 
детально переказувати зміст цього унікального твору. Та й практично це непросто 
зробити. Хіба можна розказати про пісню якимись буденними словами? А втім, 
хтозна. Єлень та Олена близькі за звучанням і навіть римуються між собою. Тож, 
можливо, нам явилося вже своєрідне Євангеліє від Єлені… 

Мені часто доводиться в електронному режимі листуватися з нашими конкур-
сантами. Цікаво: хто ж вони, які вони, творці нової української літератури? І це 
резонує на диво людяним відлунням. Перед тобою відкриваються цілі світи, галак-
тики українських талантів. Ось як відгукнулась юна ця душа на, здавалось би, су-
то житейське прохання написати про себе, про сім’ю, про власні творчі принципи: 
«Почну, мабуть, із того, що народилася і виросла у місті Миколаєві, у звичайній 
родині, де тато пожежник, а мама – молодша медсестра. У дитинстві мама часто 
читала мені на ніч міфологію. У підлітковому віці мені до рук потрапили книги 
Єлизавети Дворецької, і її історії про давніх слов’ян та скандинавів заполонили 
моє серце. Тож сповнена бажання дізнатися більше, я шукала твори на цю  
історично-міфологічну тематику. Читала фентезійні романи, дивилася серіали і 
все глибше занурювалася в ту атмосферу… Мій принцип такий: «Пиши про те, 
що тобі подобається». Але я знаю смак моїх читачів. Бо я пишу для них – для під-
літків. Мені хочеться, щоб вони знаходили себе у моїх, і не тільки моїх, творах. 
Тож можу сказати: я живу тим, що роблю…» 

Отак мислять і творять сьогодні молоді українські письменники. І тут немає 
потреби давати якийсь розгорнутий критичний аналіз. Найкращим аналізом є 
творче спілкування із конкурсантами. Скажімо, на запитання про часовий простір 
у романі Олена Півненко відповіла досить переконливо і вичерпно. «Що ж,  
насправді все дуже просто, – пише вона. – Події роману відбуваються у наш час. 
Потрапивши до іншого виміру, головна героїня мала телефон, що, власне, і є ат-
рибутом нинішнього світу. А світ іншого виміру застиг у магічному середньовіччі, 
у часах язичництва. Та для мене сама подія важливіша, ніж час, у якому вона  
відбувається. Мене хвилює інше. Які зміни принесе ця подія у життя героїв? Яка 
доля їх чекає? Головне – щоб сучасне покоління підлітків могло, так би мовити, 
рости разом з героями». 

Що й казати – промовисте одкровення! Особливо у нинішній час, коли молоді 
письменники чомусь обирають місцем подій не Україну, а принадливе зарубіжжя. 
Ось і в нинішніх поданнях на премію надто відчутна така тривожна тенденція. 
Тож не секрет, що це теж було одним із вирішальних чинників при визначенні  
переможця. Ми вже знаємо, що у романі Олени Півненко є різні світи. Але зразу 
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видно: головна героїня, її родичі, земляки – це українці. І показано їх не плакатно, 
а в художніх образах, картинах. Та й навіть у лаконічних примітках відчутні укра-
їнські реалії. Коли героїня збагнула, що вона в іншому вимірі, скандинавська ца-
риця засмутила її: «На жаль, Веселковий міст не відчиняли в ваш світ уже тисячу 
років. Після того, як ви прийняли християнство, наша магія не поширювалася…» 
Звернімо увагу: як природно і невимушено засвідчує національну ознаку незна-
йомки лиш одна фраза скандинавської цариці! Не менш показова в цьому плані і 
сама примітка: «Веселковий міст, або Біфрьост («тремтяча дорога»), у германо-
скандинавській міфології – міст, що з’єднує Асґард з іншими світами». 

Хочеться наголосити: йдеться не тільки про виняткові творчі досягнення, а й 
про чітку громадянську позицію талановитої романістки. Просто вражає справді 
континентальне бачення Олени Півненко. Ця молода українська письменниця  
зуміла віднайти, відкрити глобальний художній образ європейського світу, євро-
пейської спільноти. Образ, якого прагне вільна, сучасна, але досі закута в ланцюги 
жорстокої минулості наша рідна Україна. 

Ось до такого одностайного висновку дійшло вимогливе журі і присудило  
Олені Півненко Міжнародну німецько-українську премію імені Олеся Гончара за 
роман «Єлень: Пряжа долі». Символічно кажучи, наша лауреатка стала авторкою 
роману року. Що ми й оголошуємо в цій публікації. 

Сердечно вітаємо юну переможницю! Вона знає ціну художнього образу. Вона 
підкорила фантастичну Говерлу. Перед її очима вже відкривається широка євро-
пейська виднота. 

 
Петро ПЕРЕБИЙНІС, 

голова журі, лауреат Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України 
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ЄЛЕНЬ: ПРЯЖА ДОЛІ 

«…Ч оловік деякий час мовчав, не зводячи погляду зі своєї дружини. 
– Фріґґ, – почав він загрозливо спокійно, – на твоєму місці я  
б все розповів. Інакше я сам знайду відповіді на свої питання,  

і коли я дізнаюся, хто вона, ця дивна смертна, ти пошкодуєш про те, що не розка-
зала мені всю правду про неї. А я ж знаю, що ти знаєш, – чоловік зі скрипом відсу-
нув свій стілець і стрімко вийшов геть з покоїв. 

Фріґґ лише мило посміхалася йому вслід, а коли двері за верховним богом за-
чинилися, вона з полегшенням зітхнула. Але тривожні думки її не покидали. Вона 
дуже добре знала Одіна. Знала, на що він готовий піти, аби докопатися до істини. 
Якщо вона, Фріґґ, не дасть йому те, чого він хоче, то він візьме це сам, і, можливо, 
допитами справа не закінчиться. Смертну можуть замкнути в лабораторіях і про-
водити над нею досліди. Що йому завадить це зробити? Локі? Сама вона? Ніхто і 
ніщо йому не завадить. А тягнути час цариця більше не могла. 

Олена ПІВНЕНКО 
Молода письменниця, переможниця конкур-
су на здобуття Міжнародної німецько-
української премії імені Олеся Гончара за 
роман «Єлень: Пряжа долі». Студентка  
Миколаївського філіалу Київського націо-
нального університету культури і мистецтв, 
факультет дизайну, графіки та реклами. 
Прозу почала писати у чотирнадцять років. 
Має вже кілька романів, створених на основі 
скандинавських та слов’янських міфів.  
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– Варто! – вигукнула вона, продовжуючи сидіти за столом. У покої ввійшли 
двоє ейнхерієрів. – Як тільки до палацу прибуде леді Кенна, негайно приведіть її 
до мене. 

Вартові, зрозумівши наказ, мовчки вклонилися і вийшли, залишаючи царицю 
наодинці зі своїми думками. Але довго поміркувати їй не вдалося. У покої тут  
же увірвалися знову. Вона підвела голову і подивилася на того, хто увійшов. 

Це була її сестра і служниця Фулла. Виглядала вона, як юна діва з розпуще-
ним волоссям і золотою пов’язкою на голові. 

– Ранок добрим не буває, вірно? – дивлячись на сестру, промовила Фулла. 
– Подай мені пряжу, – наказала Фріґґ, підіймаючись із-за столу. Фулла мовчки 

виконала наказ своєї сестри. Подавши пряжу цариці, вона сіла біля неї і стала  
чекати, коли сестра почне розмову. – Я не зможу довго приховувати таємницю цієї 
смертної, – почала Фріґґ через якийсь час, в її руках з’явилося веретено, і вона по-
чала прясти пряжу. Фулла мовчки слухала. – Річ навіть не в тому, що я приховую 
таємницю, а в тому, що я не знаю, що саме приховую від Одіна. Вона не проста 
смертна, інакше давно б була мертва. А приводів уже було два: перший, коли вона 
потрапила в Асґард. Не думаю, що звичайний смертний пережив би таке сильне 
магічне втручання, а другий – стався буквально на днях, коли її проткнули ножем. 
Поранення небезпечне навіть для аса, але вона почувається цілком чудово. Як каже 
лікар, рани затягуються досить добре і швидко. Можливо, і сліду не залишиться. 
Одін, бачачи все це, підозрює її в усьому. Якщо я не надам йому відповідей на його 
запитання – він візьме ці відповіді сам, – вона продовжувала прясти, – і я не  
думаю, що він зупиниться лише на мізерному. Ця Єлень у великій небезпеці... – 
вона не договорила, бо веретено випало з її рук. 

– Поганий знак, – мовила Фулла, дивлячись на веретено. 
– Поганий знак, – повторила Фріґґ, так само дивлячись на веретено. 
– Сестро, – звернулася Фулла, – ти була захисницею смертних. До того часу, 

поки вони не зреклися нас. Невже незначна тисяча років змусила тебе забути про 
це? Хто такий Одін, щоб розпитувати тебе про долі смертних? Він забув. Але ж ми 
знаємо, що ти не зобов’язана розкривати йому таємницю смертної, хоч би якою 
вона була. 

– Ти маєш рацію, Фулла. Завжди маєш рацію, – промовила цариця, не відво-
дячи очей з веретена. – Знайди Ґна і Ґлін і перекажи їм моє послання: нехай  
негайно таємно вирушають до Мідґарду. Нехай по крупицях зберуть всю інформа-
цію про смертну. Якщо вже я стаю на її захист, то повинна знати напевно, кого 
або що я захищаю від Одіна. Нехай навіть ціною власного життя». 
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«…Увійшовши в цей будинок, Єлень була вражена тим, що навколо багато 
всяких захисних амулетів. Більшість із них нагадувала лапу ведмедя або вовка. 
Єлень так само згадала, як через дурощі свої дитячі зняла один такий. Мама  
відразу насварила її, але бабуся... вона якось дивно посміхнулася. Пізніше, при-
їхавши додому, Єлень виявила в своїх речах такий самий амулет. З якоїсь причи-
ни вона не стала показувати його мамі. Напевно, побоювалася її гніву. 

Уже в підлітковому віці вона дізналася, що цей амулет зветься Велесова Лапа. 
За весь той час, що вона провела у бабусі в гостях, Єлень не раз бачила диких 

тварин. Здебільшого оленів, що мирно паслися на галявині. А по ночах чула гучне 
і пронизливе виття вовків. Бабуся говорила, що так вони спілкуються з іншими 
зграями. Але однієї ночі Єлень довго не могла заснути і дивилася у вікно на  
місяць. Напевно, ту ніч вона ніколи не забуде. Як не забуде і величезну вовчу мор-
ду, величезні червоні очі, які дивилися на неї. Не забуде ту людську статуру, але з 
кігтистими лапами і повністю вкритим шерстю тілом. Воно дивилося на неї, а дів-
чинка не могла і поворухнутися. Єлень паралізувало від страху. Коли вона  
все-таки набралася сміливості і закричала, воно зникло. Немов розчинилося у  
повітрі. Мама запевняла її: це приснився кошмар, але Єлень точно знала, що не 
спала вночі. Вона відчувала Його присутність всю дорогу додому. Всю ту дорогу, 
поки вони не виїхали за кордон. З того часу вона більше не бачила ні бабусю, ні 
вовчу морду. Єлень тільки зрідка прокидалася вночі від вовчого виття, яке, здава-
лося, доносилося з того лісу і звучало дуже чітко». 

Олена  ПІВНЕНКО  
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МИ ЦЕ РОБИЛИ В ІМ’Я УКРАЇНИ Й УКРАЇНЦІВ 

…П ерегорнуто останню сторінку. Емоції різні. Оцінки, мабуть, неоднозначні. Дум-
ки – суперечливі… Колектив це усвідомлював, коли працював над цим видан-
ням. Іншого й не може бути. Укладачі і когорта читачів мають свої естетичні 

смаки й уподобання. Якщо антологія зачепила, не залишила байдужим, викликала дискусії – 
наша місія виконана. А ще: ми це зробили! Тексти авторів Миколаївщини дійшли до читача 
вдруге. І це – головне! Важко передбачити, що зацікавить вибагливого читача. Нелегко було 
віднайти й авторів на Миколаївщині, які пишуть про військові події на сході України. А ще 
важче переконати, а часом умовити подати свої твори до друку. Автори переважно через свою 
скромність або/і невпевненість відповідали: пишу для себе… Пишуть, бо хочуть виговоритися 
або їм порадив психолог, друзі, знайомі, побратими…  

Тримаючи в руках цю збірку, ми без суперечки доводимо зовсім протилежну тезу: ці твори, 
тексти, почуття й емоції, пережиті Ними, має прочитати сучасна доросла авдиторія, відчути і 
зрозуміти, оцінити і підтримати – словом, поглядом, терплячістю, конкретною справою… 

Видання готувалося не спонтанно. 2021 рік – рік 30-річчя Незалежності України, 25-річчя 
Конституції України, 30 років із дня ухвалення Верховною Радою України Акта проголошення 
незалежності України (24.08.1991); 30 років із дня проведення Всеукраїнського референдуму 
на підтвердження незалежності України (01.12.1991). Готуючи до видання таку збірку, ми  
зробили певну «текстову світлину» літературної Миколаївщини, в якій «словесним пензлем» 
виписано події й почуття тих, хто хоче зберегти Україну і все українське в Україні для ниніш-
ніх і майбутніх поколінь. 

У виданні вміщуємо як уславлених авторів, так і вияскравлюємо нові імена, друкуємо тек-
стові примірники «знімків» творчості, які вже блукають як по соціальних медіа, так і шляхом 
«саміздату»… 

Плекаємо надію, що в книгозбірнях нашого краю збережуться для нащадків тексти  
митців слова Миколаївщини, які своєю чергою отримають ще один штрих про реальні події, 
пережиті Ними, пережиті читачами. А також до уявної «літературної» картини півдня України 
додамо дещицю текстів наших краян. 

Римські консули закінчували свою звітну промову фразою «Feci quod potui, faciant 
meliora potentes», що в перекладі може звучати так: «Я зробив [все], що зміг, нехай ті, хто змо-
же, зроблять краще». 

Ми зробили те, що змогли. Робили це заради України. Робили це в ім’я хлопців і дівчат, 
які ціною здоров’я і життя виборюють Україну, цілісну й незалежну. Робили це для вас, читачі, 
щоб знали, що було і що пережили й переживають вони, що відчували і ще багато років відчу-
ватимуть їхні рідні і близькі…  

А тепер Слово за Вами, майбутні укладачі, автори, читачі… Яким буде третій випуск, важко 
сказати. Плани є. Але все у Божих руках… 

 
З пошанівком до кожного/кожної 

Василь Шуляр  
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ВОНИ ПИСАЛИ ТОМУ, ЩО… ТАК ЗАХОТІЛОСЯ 

У  нашому світі люди стають Героями завдяки поєднанню двох факторів: по-перше, 
ними здійснюється подвиг, по-друге, про це стає відомо. Правда, необхідно ще вико-
нання однієї умови: повинні знайтися ті, хто зіпсує ситуацію настільки, що без  

допомоги Героїв уже не обійтися, і їм часто не залишається іншого вибору, крім як вчинити 
акт самопожертви, військової відваги або хитрості (як у випадку з давньогрецьким Одіссеєм). 
Сумно, але схоже, що в мирний час Герої нікому не потрібні... Давайте розділимо умовно всі 
тексти про Героїв у боротьбі за Незалежність та Свободу, яка може набувати різних форм,  
наприклад війни на Сході, на три групи: до першої візьмемо ті, які написані під час подій, до 
другої віднесемо мемуари і все, що написано зі слів або в співавторстві очевидців, а в третю 
покладемо все, що було написано вже безпосередньо до подій непричетними людьми. Вважаю, 
ви хоч частково зі мною погодитеся, що найочікуванішою буде література з першої групи, а 
об’єктивно – з третьої. Адже ще при Цезарі квестори говорили: «Бреше, як очевидець». 

Але аналізувати, будувати теорії, моделі ми залишаємо нащадкам. Наша мета – зберегти 
можливо емоційне, але щире бачення подій сучасниками, яке, сподіваюся, буде оцінено не  
лише з часом. 

Свого часу Станіслав Лем вважав, що «незбагненна нікчемність людського життя перед 
обличчям масового винищення не може бути передана засобами літератури, яка в центр опові-
дання ставить окремих людей або невеликі групи. Це все одно що намагатися зобразити  
Мерлін Монро за допомогою точного опису молекул, з яких складається її тіло. Це просто  
неможливо». Але люди, які пройшли через війну, часто з ним не згодні. 

Мовознавці, досліджуючи зміни в українській мові, будуть приємно вражені тим, як він 
збагатив літературну мову. Бо в окопі солдат, відповідаючи на питання «що сталося?», замість 
літературного дієприслівникового звороту, може і не літературно, але дуже чітко підібрати  
дефініцію. Завдяки Конституції України, яка заборонила цензуру, ми маємо можливість насо-
лодитися не літературною, але дуже щирою мовою дійсності. 

Умберто Еко свого часу «написав роман тому, що… так захотілося». Він вважав  
«це достатньою підставою, щоб сісти і почати розповідати. Людина від народження – тварина, 
що розповідає». Ми упорядкували цю збірку тому, що могли. 

Як говорив Террі Пратчетт у своєму романі «Похмурий Жнець», прийнято вважати, що 
людину не можна назвати остаточно мертвою, поки не заспокояться хвилі, які вона підняла в 
Світі, поки не зупиниться годинник, який вона завела, поки не збродить поставлене нею вино 
і не буде зібрано посаджене нею зерно. Що виросте з цього зерна, залежить уже від нащадків. 
У вірші «Втрачений манускрипт» Дмитро Кремінь говорить про те, що для поневолення  
народу треба знищити літопис його історії: «Спалити рукопис. Довести, Що нас на світі й  
не було…» І закінчує фразою: 

А Галя сіє чорнобривці  
Посеред лютої зими,  
І плачуть птахи-самовбивці, 
Щоб ми зосталися. Людьми... 

Костянтин Картузов,  
директор Науково-педагогічної бібліотеки,  

м. Миколаїв 
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