Олег Шинкаренко
Як зникнути повністю
ГУСТО НЕЗАСЕЛЕНИЙ СВIТ
Ах, дiвчинко! Як не соромно! У вашому вiцi — i
бухати!
О. Шинкаренко
Абсурд — твердження, що не має нiякого смислу в
межах однiєї теоретичної системи, але може мати
смисл в iншiй.
Якийсь фiлософський словник

Якось Маша i Вiтя з вiдомого старого
радянського фiльму-казки раптом непомiтно
виросли i зрозумiли, що Дiда Мороза в казковому
лiсi знайти легше, нiж сенс у дрiб’язковiй
повсякденностi власного життя. Система їхнього
життя, як виявилось, мiстить якусь незбагненну
помилку i тому легко руйнується, перетворюється
на абсурдний, нiкому не потрiбний дiалог про
незначуще. Олег Шинкаренко з неабияким
письменницьким хистом, майже математичним
розрахунком (може, iнженерна освiта дається
взнаки?) i хитринкою в очах вiдбирає для своїх
творiв саме такi системнi помилки, що дають змогу
героям
фетишизувати
власну
алогiчнiсть,

ритуалiзувати власну байдужiсть i популяризувати
власне ж таки божевiлля.
Життя, не втрачаючи фантастичностi чи
навiть фантасмагорiйностi, перестає для персонажiв
бути казкою, традицiйним романним середовищем
iснування чи просто реальнiстю, а перетворюється
на липкий i тягучий у своїй безвиходi абсурд, на
заплутаний химерний сон, із якого можна перейти
лише в точно такий самий сон, який врештi втрачає
свої межi й перетворюється на справжнiй i
основний закон iснування. I протягом читання
збiрки потроху стає зрозумiло — таких системних
помилок настiльки багато, що вони утворюють
реальнiсть iншого порядку, в якiй будь-яке
абсурдне
твердження
постає
найбiльшим
одкровенням, а ненормальнiсть — єдиним
способом пристосування до системи.
Життя постiйно дурить персонажiв, як
розумна Марiйка з однойменного оповiдання,
зводячи їх лише з їм же подiбними особинами.
Тому й виникає цiкавий феномен творiв
Шинкаренка: хоча тексти переповненi розмовами й
дiалогами (автор навмисне акцентує на посиленiй
комунiкативностi своїх героїв), але все це словесне
полотно очевидно розпадається на окремi взаємно
непочутi монологи байдужих одне одному людей.
Персонажi замкненi всерединi власної самотностi,
наче в темнiй шафi чи в механiзмi пральної

машини, звiдки будь-якi їхнi меседжi заздалегiдь
приреченi на непочутiсть. I нiякий активний бунт
проти такого життя принципово не можливий, нiякi
змiни чи слова не дадуть вiдчуття справжностi чи
значущостi, нiякого хепi-енду не буде:
— Василь Федоровичу, це ж ви якусь казку
на-писали, чи що?
— Так, саме так. Маєте рацiю.
— То де ж там у вас добрi злих перемагають?
— Ет чого захотiли! То вони десь ТАМ
перемагають…

I навiть якщо врештi персонаж, втомлений
нав’язливими
порожнiми
й
повторюваними
деталями свого iснування, захоче приречено
здатися на розтерзання системи (як, скажiмо,
Марина з оповiдання пiд такою ж назвою), то
загальна жага лiнчування абсурдно завершиться
розмовами про незадоволенiсть успiхами дiтей у
школi й розчиниться в черзi за рибою чи в
найближчому пивбарi. I нiчого не змiниться. Тому й
остаточна розв’язка — непритаманний елемент
прози Олега Шинкаренка, оскiльки вона просто
неможлива та, напевно, й непотрiбна; головне — це
процес у його триваннi. Саме із цих причин, як на
мене, у текстах цього автора майже нiхто не
помирає остаточно, а залишається чи то привидом,

чи то частиною якогось механiзму, чи залишається
автором напередоднi: «Ось вже котрий тиждень
вiн прикидає, як би це донести до рота ложку супу
i при цьому не розплескати жодної краплi. I ще
хоче винайти найлегший спосiб мандрувати у часi,
використовуючи при цьому тiльки мильницю,
консервний нiж та шворки вiд старих черевикiв.
Але про що б вiн не розмiрковував — весь час
приходить до висновку, що не пiзнiш як пiслязавтра
необхiдно вкоротити собi вiку».
Вiдтак i сам персонаж пристосовується, стає
невiд’ємною
частиною
загальної
абсурдної
системи, її носiєм i втiленням. Цим можна пояснити
ще одну особливiсть оповiдань — маскараднiсть.
Герой завжди розкривається перед читачем
поступово, шар за шаром злушує із себе свої не те
щоб несправжнi, а скорiше додатковi обличчя й
сенси. Завдяки цьому створюється ефект
нежиттєвостi дiйової особи, її певний схематизм та
iлюзорнiсть справжностi взагалi. Персонажi
постають такими собi симулякрами (недарма в
одному з творiв з’являється персонаж саме з таким
iм’ям) самих себе i людини взагалi. Досить часто
вибiр тiєї чи iншої маски теж не залежить вiд
людини:
— Але ти ж не вибираєш, ким бути — це тебе
вибирають!

— Вибiр тут взагалi нi до чого! Просто
iррацiональний свiт шляхом перетворення в художнi
образи знаходить своє вираження в об’єктах
рацiонального змiсту! Замiсть мене мiг би бути
будь-який iнший персонаж у зовсiм iншiй ситуацiї, але
методом порiвняльного зiставлення власник образних
трансформацiй, або, iншими словами, художнiй
актант, вирiшує, що в даному разі саме ця
рацiональнiсть пасує для вираження, трансляцiї
iррацiональної моделi!

Яскравими домiнантами збiрки також є її
урбанiзм та технократизм — назви, незбагненнi
технiчнi характеристики та особливостi будови
найрiзноманiтнiших i найхимернiших приладiв чи
технологiчних процесiв постiйно трапляються на
сторiнках Шинкаренкових творiв, витiсняючи
людину i створюючи враження штучностi всього
оточення.
Це
пiдкреслюється
також
i
найпоширенiшим мiсцем дiї — нетрями переходiв
мiст-мегаполiсiв, таємними ходами в пивбарах i
кафе, традицiйною обмеженiстю квартирного
простору. Людина поступово губиться у всьому
цьому i розчиняється. Тому й простий простiр
(коридор, кiмната, сходи) долається надзвичайно
важко, з якимись перешкодами, а географiчна
вiдстань зникає як така — персонажевi легше
поплисти на Землю Франца-Йосипа, полетiти до
блакитної зiрки, подорожувати в часi й просторi за

допомогою книги або проплавати в черевi риби, нiж
знайти сiрники чи закрити дверi в кiмнатi.
Перша повноцiнна збiрка Олега Шинкаренка
являє собою свiдому деконструкцiю суспiльного
стереотипу — як iдеологiчного, так i поведiнкового.
Засобами фантастики та абсурду автор представляє
цiлу галерею невротичних, самотнiх, смiшно
трагiчних i трагiчно смiшних персонажiв, за
плечима яких вiдкривається цiлий всесвiт
безглуздя, в якому наша логiка — лише системна
помилка.
Юрiй Ганошенко

Як зникнути повнiстю
(Обличчя А ми бачимо, Б сидить до нас
спиною).
А: От ви iнтелiгент. Це одразу видно!
Б: Це з чого ж видно?
А: А у вас обличчя iнтелiгентне!
Б: З чого ви взяли?
А: А я знаю, мене не надуриш!
Б: Як же це ви знаєте? Що, є якiсь ознаки?
А: Є, i вони менi вiдомi!
Б: А ось так?
А: Боже милосердний!

Б: Що ви тепер скажете?
А: (мовчить, мабуть, пойнятий жахом) .
Б: Iнтелiгент я чи нi? Вiдповiдайте!
А: Нi, менi, звичайно, всякого побачити
доводилось… Але як вам це вдається?
Б: Нiчого особливого. Я ще й от так можу!
А: Ох!.. (цензорський сигнал). Припинiть
зараз же!
Б: I отак можу…
А: Ну, це вже нi на що не схоже. Навiщо вам
це?
Б: Згодний — користi нiякої. Це ще одна з
великого числа моїх непотрiбних здiбностей.
А: А що ви ще можете?
Б: Можу зникнути.
А: Та ви що? Продемонструйте!
Б: Але це — назавжди.
А: Швидше, зараз терпець урветься!..
Б: (зникає).
А:
Гей! Мамо рiдна… агов! Де ви?!
Зачекайте, я ще хотiв спитати!..
(Занепад рiзкостi зображення).
2004 р.

Боротьба з книгою
Я приїхав до мiста Києва раннього похмурого
ранку i, зiйшовши на перон, озирнувся довкiл.

Нiхто не зустрiв мене, але я й не розраховував на
зустрiч. Не було видно й носiїв, тому я пiдхопив
свою, правду кажучи, не надто важку валiзу i
попрямував до входу на вокзал. Скрiзь снували
люди, i нiхто не звертав на мене уваги. Менi
здалося, що я загубився. До того ж, нiде не було
видно напису «Вихiд у мiсто», що iще бiльше мене
засмутило. Я ходив з боку в бiк спочатку
стурбовано, наче у справах, потiм дедалi
безладнiше i нервовiше, щоб привернути до себе
увагу (ще трохи i я став би розмахувати валiзою,
ризикуючи серйозно травмувати пролаз-дiтлахiв).
Зрештою один чоловiк пожалiв мене.
— Ви, мабуть, уперше в Києвi? — запитав вiн
мене.
— Чесно кажучи, так, — зiзнався я.
— Тодi я мушу розповiсти вам про своєрiдний
устрiй нашого мiста i вiдмiннiсть його вiд iнших
передових мiст Європи. Всi будiвлi у Києвi
пов’язанi мiж собою за допомогою системи
спецiальних переходiв, розташованих частково на
землi, частково пiднятих на певну висоту опорами,
а iнколи проритих пiд землею у виглядi тунелiв.
Таким чином, якщо ви намiряєтеся кудись
потрапити, ви повиннi уточнити маршрут свого
руху, щоб дiстатися найкоротшим шляхом i
уникнути неприємних перешкод у дорозi.
— Що ви маєте на увазi?

— Вам
доведеться
проходити
через
рiзноманiтнi заклади i приватнi будинки, i не всi
вони зможуть надати вам право вiльного
пересування. Часом для того, щоб пройти,
достатньо буває лиш заплатити (часто то досить
незначна сума). Iнколи потрiбнi спецiальнi дозволи
i документи, — як правило, їх надає мерiя за
скромну винагороду, але якщо ви належите до
пiльгової категорiї громадян, вас можуть
пропустити за вашим посвiдченням (зрозумiло,
пiсля належної суворої його перевiрки, якої, втiм,
можна уникнути, заплативши чисто формальний
збiр на розвиток мiської iнфраструктури — то
взагалi якийсь дрiб’язок!). Мушу вас попередити,
що тут нерiдко трапляються випадки хабарництва i
спекуляцiй (адже всякий швидкий на розум
громадянин
прагне
видурити
грошики
у
простака-провiнцiала!), тому рекомендую вам
купити у мене «Прохiдний довiдник». Його
зазвичай купує кожен приїжджий, якщо вiн не має
надiйного провiдника з мiсцевих. Почувши цiну, ви,
звiсно, скажете, що це невиправдано дорого, але
послуги провiдника коштують як мiнiмум удвiчi
дорожче, крiм того вам доведеться сплачувати за
його прохiд у платних галереях! Не маючи ж анi
довiдника, анi провiдника, ви приреченi блукати
мiстом, без пуття витрачаючи час i грошi, якi
незрiдка дiставатимуться буквально нi за що

вправним аферистам! У додатку до Довiдника, до
речi, вказано найбiльш поширенi випадки обману
приїжджих i основнi статтi з «Прохiдного
законодавства», покликанi допомогти вам у
боротьбi з ними. Хочу також застерегти вiд купiвлi
дешевих Довiдникiв: можна мати певнiсть, що з
нього повидирали сторiнки, та ще й не абиякi, а
найважливiшi! Один мiй знайомий купив Довiдник
за пiвцiни (це пiвцiни на старi грошi, а на новi —
всього десять вiдсоткiв вiд нинiшньої вартостi) i
потiм жорстоко розкаявся за свою помилку. Влада
конфiскувала все його майно (яке попередньо у
нього вiдiбрали махiнатори), а потiм запроторила до
в’язницi! Я наполягаю: вам слiд придбати Довiдник
для вашого ж блага!
Пiддавшись
на
вмовляння
мого
спiврозмовника, я купив у нього книгу,
розпрощавшись із половиною наявних грошей. Я
так довго заощаджував цi грошi i думав, що маю в
розпорядженнi величезну суму, але за столичними
мiрками це виявилося просто пшиком! Я зрозумiв,
що продовжувати дальше пересування просто
небезпечно, i сiв на лавку, щоб вивчити Довiдник.
Ось що я прочитав.
«Вiдсутнiсть у Києвi громадського транспорту
є однією з беззаперечних переваг мiста. В Додатку
1 допитливий читач зможе вiднайти численнi
факти, що свiдчать на користь цього твердження.

Зниження травматизму, економiя енергоресурсiв i
чисте повiтря — вже самi тiльки цi докази здатнi
переконати будь-якого противника сучасної
системи мiських комунiкацiй, якщо тiльки такий
знайдеться, у чому укладачi Довiдника мають
досить вагомi причини сумнiватися, якщо брати до
уваги Опитування суспiльної думки мешканцiв м.
Києва за останнi 5 рокiв (див. Додаток 11). Крiм
того, крива опитувань неухильно свiдчить про те,
що популярнiсть i пiдтримка iснуючої системи з
року в рiк зростає i було б непослiдовно i просто
нерозумно сумнiватися в цьому…»
Тут я, покваплюючи надто довгий вступ,
перегорнув, не читаючи, кiлька сторiнок, якi були
заповненi захопленими вiдгуками як простих
мешканцiв мiста, так i бiльш почесних громадян
Києва про це надзвичайно чудове нововведення.
Але, втiм, наведу тут найцiкавiшi з цих, даруйте,
фiлiпiк.
«… «З дому я завжди виходив з острахом, —
розповiдає молодий робiтник заводу Унiверсал
Михайло Василенко, — прощаючись із дружиною
так, немов бачу її востаннє в життi. Вiдкриваючи за
допомогою спецiального коду замок зовнiшньої
шлюзової камери, я завжди найперше, як i усi, хто
виходив з будинку, звертав увагу на екран
атмосферного газоаналiзатора. Щоразу я отримував
попередження, що повiтря знадвору надзвичайно

забруднене i, якщо не зовсiм не годиться для
дихання, то принаймнi вже точно не корисне.
Ранiше, щоб дiйти до роботи, я користувався
пилозахисним респiратором типу ‘Пелюстка’. Але
одного разу, в один із тих днiв, коли найменш
вiтряно, я потрапив у хмару жовтуватого
задушливого смоґу i знепритомнiв. До тями я
прийшов тiльки у лiкарнi, куди потрапив з
дiагнозом ‘гостре отруєння повiтряно-газопиловою
сумiшшю нез’ясованої етимологiї’. Пiзнiше
виявилося, що я був одним із небагатьох, хто вижив
у той день. I все тiльки через те, що своєчасно
прочищав пилозахиснi клапани респiратора. Але
тут i не без втручання долi: якби мене винесли з
хмари на мить пiзнiше, я б, напевно, уже нiколи не
прийшов до тями! Чому я завдячую — випадковостi
чи передбачливостi? На випадковiсть треба
сподiватися, а передбачливiсть використовувати на
благо родинного затишку! Незабаром пiсля цього я
заопiкувався кисневою маскою ‘Гiрське повiтря-4’,
дуже практичною i приємною на вигляд
(випускається
харкiвським
заводом
‘Пилогазоприлад’; цiна повного комплекту з
чотирма змiнними балонами 520 грн. 34 коп.;
виконуються замовлення поштою з доставкою
додому; наше гасло: ‘Чисте повiтря в кожну хату!’).
Крiм того, маски я купив жiнцi й дiтям. Це просто
чудово! Жiнка стала привабливiшою: щоки

зарожевiли, значно зросла рухливiсть, покращився
апетит, i сексуальнi показники пiдвищилися на
порядок у порiвняннi з перiодом респiрованого
повiтроочищення! Маска прикрашає її, робить
бiльш жiночною i бажаною. Я прошу дружину не
знiмати маску навiть удома, навiть пiд час таких
скромних, хоча й бiльш частих останнiм часом,
завдяки їй же, подружнiх радостей. Оскiльки я
також не знiмаю маски, то ми часом, трапляється,
дуже заплутуємося в шлангах, але це, запевняю вас,
тiльки йде на користь тому вогневi спопеляючої
пристрастi, який утримує нас одне в одному
настiльки судомно i тривало! I от ми, схожi на пару
фантасмагоричних слонiв, якi в пароксизмi злиття
переплелися пречудово довгими i красивими
гофрованими хоботами, здригаємося, побрязкуючи
цинкованою поверхнею кисневих балонiв, душа
наша прагне вирватися назовнi, визирає i
нетерпляче стукає в iлюмiнатори пристрастi, пiд
якими я розумiю, звiсно ж, зоровi отвори в
‘Гiрському повiтрi’ зi спецiального скла, яке не
туманiє (i все за тi ж самi 520 грн. 34 коп.!
Гуртовим покупцям надається знижка)» …»
Нi! Що це? Кiлька слiв на пiдтримку
пiдземних комунiкацiй чи реклама новомодного
протигазу? Як все заплутано! Наскiльки туманна
точка зору робiтника! Та й чи робiтник це? У мене
виникло вiдчуття, що мене дурять. I з того моменту

воно мене не залишало.
«…Iнженер Крещук їхав власним автомобiлем
у напрямку до центру мiста.
«Я, як i багато iнших людей з достатком,
їжджу на роботу машиною, — розповiдає
Крещук. — Машина у мене дуже хороша i дорога.
Не кожен може собi дозволити таку, але, як уже
було сказано, я чоловiк забезпечений i навiть маю
рахунок у банку. Зовсiм нещодавно я купив
будинок. Двоповерховий будинок. З повiткою i
гаражем для мого нового автомобiля. Все
обладнано за останнiм словом технiки. Наприклад:
на кухнi є мiкрохвильова пiчка останньої моделi i
дуже дорогий холодильник, є також американський
пилосос ‘Rainbow’ з комп’ютерним управлiнням;
крiм того я маю телевiзор, екран якого по дiагоналi
має 264 сантиметри, є також магнiтофон i
програвач компакт-дискiв. Мiй персональний
комп’ютер дуже потужний, з великим обсягом
пам’ятi i фантастичною швидкодiєю (частота
процесора дорiвнює вiд 8 до 100 000 гiгагерц у
залежностi вiд пори року i барометричного тиску).
Моя молода дружина (а одружений я всього два
роки) надзвичайно приваблива. Обсяг її грудей
дорiвнює 94 сантиметри, обсяг талiї — 62
сантиметри, обсяг стегон — 90 сантиметрiв. Крiм
того вона має природно свiтле волосся, вона має очi
натурального блакитного кольору, це дуже зручно i

практично. До замiжжя дружину звали ‘Таня’, а
пiсля я замiнив це iм’я на ‘Марина’. Змiна iменi
нiяк не вплинула на стан дружини, а за деякими
параметрами показники навiть покращилися. Маю я
також i будинок за мiстом. Вiн невеликий, але дуже
комфортабельний. Там є десять кiмнат i пiдземне
бомбосховище на випадок раптових авiанальотiв чи
ракетних ударiв. Наступного року я збираюся
балотуватися на посаду депутата обласної ради.
Вважаю свої шанси на перемогу досить
серйозними. В моїй передвиборчiй програмi одним
з найважливiших пунктiв є подальший розвиток
системи iзольованих комунiкацiй i поширення її на
периферiйнi областi мiста. Подальша унiфiкацiя
iнфраструктури є однiєю з першочергових задач,
покладених на систему суспiльного управлiння
мiської ради. Пiдтвердити важливiсть i кориснiсть
такого роду заходiв я можу власним прикладом.
У жовтнi минулого року я брав безпосередню
участь у наймасштабнiшiй із тих, якi траплялися в
нашому мiстi протягом десятирiччя, техногеннiй
катастрофi.
Все почалося з трамваю, який перегородив
майдан П’ятдесятирiччя конституцiї. Пiсля того, як
у нього врiзалася вантажiвка зi свинцевими
плитами, якi йшли на обшивку реактора мiської
електростанцiї (тодi саме тривала пiдготовка до
запуску 37-го енергоблоку), ми ще не могли

розраховувати на велику кiлькiсть жертв. Але нiхто
навiть не здогадувався, що прикра помилка водiя
трамваю стане тiльки першою ланкою в ланцюзi
наступних зiткнень. Услiд за вантажiвкою на
величезнiй швидкостi рухався переповнений
мiкроавтобус, який не встиг вчасно загальмувати i
врiзався у задню частину вантажiвки, зi згаданої ж
звалилися погано закрiпленi плити i довершили
своєю вагою початий процес руйнацiї автобусу,
пiсля чого вiн вибухнув. Вiдкинута силою вибуху
плита зачепила автомобiль, який рухався
перпендикулярно руху трамваю, i водiй якого, не
справившись із керуванням, вийшов на зустрiчну
смугу руху i зiткнувся з автофургоном. Подальшi
подiї розгорталися з постiйно наростаючою
швидкiстю i скоро вийшли з-пiд контролю
стороннiх спостерiгачiв, серед яких був i я, котрий
перебував у цей час на безпечнiй вiдстанi i
реєстрував подiї за допомогою вiдеокамери.
Насамперед, вiзуальна реєстрацiя ускладнилася
через надзвичайну задимленiсть мiсця подiй, яка
почалася пiсля загоряння цистерни бензовозу, яка
зiткнулася з фургоном, що перевозив паронiтовi
прокладки. Деякi свiдчення про характер та
iнтенсивнiсть зiткнень, що продовжувалися, ще
можна
було
отримувати
вiд
мiлiцiйних
гелiкоптерiв, якi кружляли над самою аварiєю так
низько, що один з них вибуховою хвилею,

спровокованою зiткненням двох вантажiвок, що
перевозили пропан-бутановi балони з автогенного
заводу, вiдкинуло набiк i це викликало його
зiткнення з iншим гелiкоптером, причому перший
впав на землю i вибухнув, а другий силою удару
був
зорiєнтований
в
напрямку
будiвлi
Нацiонального Банку, пробивши стiну, на бiду, саме
в тому мiсцi, де проходили електричнi дроти, i в
результатi короткого замикання почалася пожежа.
Ймовiрно, наслiдком струсу вiд удару гелiкоптером
будiвлi Банку стало порушення герметичностi
замкової арматури газопроводу котельної Банку. Це
викликало витiк газу i подальше посилення пожежi,
яка перекинулася на сумiжнi будiвлi i споруди.
Через 42 хвилини пiсля початку аварiї
вiдбувся дуже сильний вибух, причини якого не
з’ясованi досi, але потужнiсть його за приблизними
пiдрахунками оцiнюється бiльш як у десять
кiлотонн тротилового еквiваленту. Епiцентр вибуху
був якраз над лiнiєю метрополiтену, що проходила
в тому мiсцi, це мало наслiдки обрушення
внутрiшньої арки i аварiю поїзда, який саме
проходив пiд вибухом…»…»
З гачкiв гiлляччя вiтер дикий крик зрива
Несеться капелюх по бруку навтьоки Кришиться
дах i вiкон трiскають лутки Газети пишуть:
Бiй з водою ще трива

Гримить гроза, i дощ усi долає межi
Вода морiв уже на греблях закипає
У кожного почався безупинний нежить
З мостiв локомотиви у темiнь поринають 1
Мене вжахнув опис катастрофи, яка вiдбулася,
i одночасно втомив. Принаймнi це мене не
стосується, а довгi описи технiчних подробиць мене
дратують. Я гортав сторiнки, а катастрофа все ще
тривала. Здавалося, її опис продовжуватиметься до
кiнця книги, але ось вона раптово скiнчилася.
Всього лише й загинуло 50 000 чоловiк! Не надто
багато. Я сподiвався, що кiлькiсть жертв перевалить
за мiльйон, за таких-бо масштабiв аварiї! Закривши
книгу, я поклав її до валiзи. Я почав вiдчувати
голод i роздратування через те, що, приїхавши до
мiста Києва, сиджу на вокзалi вже понад двi години
i досi анi на мiлiметр не просунувся до мети
приїзду.
Побачивши натовп людей, який повiльно
зникав у якомусь широкому отворi в стiнi, я пiшов
услiд за ними.
Як я пiзнiше я дiзнався — це був прохiд до
центрального розподiльного колектору.
Ще пiзнiше я дiзнався, що все було зовсiм не
1 В оповіданні використано вірш Якоба Ван Годдіса.

так.
Потiм менi стало вiдомо, що все якраз
навпаки.
«Якщо ви справдi хочете навчитися ходити
Києвом, — сказав один чоловiк, із яким менi
довелося розмовляти, — то вам, поза усяким
сумнiвом, слiд купити у мене хiмiчний путiвник. Я
бачу, що ви уже придбали прохiдний довiдник i
гадаєте, що здiйснили значний крок уперед, але чи
це справдi так? Мушу вас засмутити: жодне з
видань довiдника не зареєстроване в ДУК i не
отримало офiцiйної пiдтримки мерiї. Фактично, це
дилетантське дослiдження найбiльш поширених
фобiй мiської людини, не бiльше! Ви вже
ознайомилися з довiдником? Що ви сподiваєтеся
почерпнути з нього? Хай вам буде вiдомо, що
написав його малограмотний iнженер-недоук із
глибокої провiнцiї, який приїхав до Києва i злякався
величi столичної архiтектури. Здебiльшого це
вигадка, якщо не сказати — маячня! Я чув, кажуть,
що вiн сам i продає свiй довiдник, щоб хоч якось
звести кiнцi з кiнцями! Дехто все ж наголошує на
лiтературних якостях цiєї книги, i її навiть кiлька
разiв
висували
на
здобуття
одної
з
найпрестижнiших лiтературних премiй (щоразу
безуспiшно), але ж вас цiкавлять факти, а не
вигадки, чи не так? Чи може лiтературний твiр
мiстити документальну iнформацiю, i якщо так, то

якою мiрою вона буде документальною, якщо ж нi,
то якою мiрою буде лiтературним твiр? Це важливе
запитання, погодьтеся. Вiдкривши довiдник, ви
зможете знайти у ньому численну кiлькiсть
найрiзноманiтнiших документiв, але, поглянувши
на рiк видання довiдника, ви переконаєтеся, що
наведена в ньому iнформацiя ось уже п’ять рокiв як
безнадiйно втратила актуальнiсть i може являти
тiльки певний iсторичний iнтерес, та й то тiльки в
тому випадку, якщо вона достовiрна, у чому я
особисто маю сумнiв. Гадаю, вся документацiя була
вигадана iнженером для надання наукової
подiбностi своєму жалюгiдному творiнню! Так
часто i письменник долучає до придуманої iсторiї
велику кiлькiсть реальних фактiв, щоб читач
повiрив його обмановi. Реальнi факти височiють
над вигадкою, як плодовi дерева над отруйними
грибами, i першi своїм поважним виглядом
змушують повiрити в їстiвсiсть других. Читач, який
повiрив у їстiвнiсть вигадки, моментально
отруюється i вже не годен зрозумiти, де вигадка, а
де реальнiсть. Доказом останнього твердження
може слугувати те, що попередня фраза дослiвно
процитована мною з Прохiдного довiдника, в той
час як вами вона була сприйнята як логiчний
висновок моїх мiркувань, що в свою чергу змушує
повiрити вас у те, що я абсолютно реальний i не є
виплодом уяви абсолютно сторонньої людини.»

Жовтень 1999 року.

Мiркування
Тимофiй бiля ятки букiнiста. Спостерiгає за
паном похилого вiку, рафiнованим та ще й з
аристократичною тростиною, який жваво колупає
портативну
проституюючу
бiблiотеку,
чиї
екземпляри досить зачитанi, засаленi й засидженi,
щоб носити iм’я раритетiв.
Букiнiст: Що вас цiкавить?
Чоловiк (затято виколупуючи з товщi
першоджерело) : Гм!..
Букiнiст: Прошу? Я не розчув.
Чоловiк: Феоктист Кофейнiков.
Букiнiст (розгублено) : Я розгублений. Це ж
хто? Очевидно, з нових?.. Заждiть, у мене, здається,
є. Зараз подивлюся.
Чоловiк: Не робiть собi клопоту. Просто
вiдрекомендувався.
Букiнiст (ляскає себе по лобi) : Ах!.. Дуже
приємно. (Називає своє iм’я) Будьмо знайомi
(простягає руку) .
Чоловiк: Не варто. Я й не хотiв зовсiм, а так,
щоб ви знали.
Букiнiст (меркантильно скривившись, що

дуже нагадує усмiшку) : Все одно приємно. Тiшуся.
Тiшуся. То чого ви бажаєте?
Чоловiк: Никодим Джанович Iванов.
Букiнiст (за iнерцiєю) : Дуже приємно!
(Навiть простягає руку, але, похопившись,
обтяжує нею товар.) А що саме?
Чоловiк: «Полуденний Гаучо» Букiнiст: А
«Зажерливiсть»?
Чоловiк: Нi, нi. «Зажерливiсть» — зовсiм не
те. Видається, що Никодим Джанович вiдчутно
зiйшов на пси. Ну що це за роман? Просто
стенограма необмежених претензiй автора. I як
сухо: цi звертання за iменем, по батьковi! А цi
нескiнченi сцени переїдання головного героя, коли
вiн змушений зробити рiшучий вибiр мiж
сарделькою i простим олiвцем, i поступовий
розпродаж бiблiотеки i приватного майна в оплату
постiйно зростаючого кулiнарного боргу — це i є
муки
творчостi?!
Образ
письменника
в
«Зажерливостi» дегенеративний, можна подумати
— Iванов узяв за мету очорнити своє варте поваги
ремесло, до того ж, у прозi Iванова перiоду
«Зажерливостi» надмiру акцентованi деструктивнi
тенденцiї, що аж нiяк не є амбiвалентним
культурологiчним пертурбацiям перiоду, що
розглядається; можна заперечити, що за iншими
компонентами
чiтко
iдентифiкується
її
адекватнiсть, але я особисто дотримуюся iншої

думки: претензiйна маячня!
Букiнiст (твердо) : Але у нас тiльки
«Зажерливiсть».
Чоловiк: Мої вам спiвчуття. (Гортаючи
«Cats».) Гарненькi дупцi! (Тимофiєвi.) Ви не
знаєте, чимїх змащують, що вони так блищать?
Тимофiй: Вазелiном.
Букiнiст: Тональним кремом.
Чоловiк:
Ух! Якi великi! Ич, стерва,
вiдставила!.. Даруйте, у вас нема таких же, але без
негрiв?
Букiнiст: Без чого?
Чоловiк: Без негрiв — вони все псують…
Букiнiст: Зараз пошукаємо…
Чоловiк (продовжує) : Гортаєш, гортаєш, все
сприятливо,
поступово
навiть
пiдбираєшся,
фiгурально кажучи, до самого кiнця, а тут на тобi!
На весь розворот: ця чорна срака. Тут, знаєте,
будь-кому не по собi стане! I потiм: огидний до
неможливого, мавпячий рожевiючий безсоромно
сфiнктер. Ну хто, скажiть, хто здатен спокуситися
цим жахливим у своїй впертiй брутальностi
негроїдним анальним отвором?! Та був би я самим
Мартiном
Лютером
Кiнґом
або
навiть
канiбальствуючим Бокассою в самий розпал
гастрономiчної оргiї, i то не опустився б до
задоволень такого низького штибу! Вже краще звiрi
— бо вони напрочуд чистi й непорочнi, не те що

цей-от африканський круп, котрий..
Букiнiст (стрiмко) : …ось, я знайшов!
Чоловiк
(ораторськи
спiткнувшись,
опам’ятався) : Ах, збився!.. Та нехай.
Продемонструйте, ну ж бо, швидше, що там! (Хапає
журнал.) Оце чудово! Скiльки? Ну я побiг: спiшу
на лекцiю; я — викладач, i будь-яка затримка
злочинна. (Бiжить.)
Тимофiй: I все ж вазелiном!..
Букiнiст: Ви так гадаєте?
Тимофiй: Ще б пак! Вам не здається, осiнь
ця навдивовижу сухоребра? Точнiш не так: не
сухоребра, а скупа: не тiшить нас листком
кленовим, дощi не падали давно… Немов сухий
закон проголосили…
Букiнiст: То правда. Капосна погода.
Тимофiй:
Ви називаєте це «капосна
погода»?
Букiнiст: А що?
Тимофiй: Якщо ви хочете знати мою думку,
то вона вiдсутня як така, тобто, погляньте, що ви
бачите? Та нiчого. Так, самi поодинокостi й
бронхiальна вакханалiя вiтру.
Букiнiст:
Вашi метафори не позбавленi
оригiнальностi. Ви, власне кажучи, хто будете за
родом занять?
Тимофiй: Прозаїк.
Букiнiст (насупившись) : Щось я обличчя

ваше не впiзнаю…
Тимофiй: Не дивно. Фотографуватись волiю
андер’єр2.
Букiнiст: Та що ви кажете?
Тимофiй: Наслiдую Белькампо, й загалом —
лiтературна традицiя в моїй кровi. Менi до серця i
Гамсун, i Чехов…
Букiнiст: А Iванов?
Тимофiй: Отой що «У»3?
Букiнiст:
Ну
що
ви!
Апологет
постмодернiзму! Його роман «Зажерливiсть»:
трагiчна епопея в семи частинах, словесна
еквiлiбристика сягає всiляких меж можливого, а
сюжетне трюкацтво їх перевершує. Перед вами
трагедiя людини, лiтератора вiд вух до п’ят,
пiдкореної пристрастi i спокусам, на перший
погляд, таким земним, на другий: десь на рiвнi
сьомого поверху, а далi вже як не дивись, те саме:
неогляднi далi, i погляд радий був би впертися у
щось — та марно. Жахливо те, що творчiсть для
нашого героя затьмарена — чим би ви думали? —
безмежним черевом, що має тенденцiю рости зо дня
2 Андерьер — en derriere (франц.) — з тилу (тобто, у
даному випадку, з потилицi).
3 Якщо «У» — тодi Всеволод.

у день й затьмарювать йому друкарський апарат. А
винен циган в тiм, з отих, що жовнi до нестями. Вiн
гладшати йому велiв, i той товстiє без удержу,
безперестанно поглинає булочки й канапки. Аж
якось за обсягом вiн став такий великий, що
витiснив з котеджу спочатку кухаря й прислугу,
тодi дружину, а останнiм довелось втекти з
примiщення домашньому удаву. Коли ж пригнiчено
вiн ушипiв, не витримали перебiрки: будiвля геть
осiла, сховавши пiд собою справжнього гiганта
лiтератури свiтової. I письменник був змушений
стенографiстку взяти: свої творiння вирiшив вiн
диктувати їй через слухове вiкно, туди ж
звантажували мармелад. В коротких перервах
помiж чавканням займався вiн творчiстю, i треба
зауважити, незлецький у цьому успiх мав: романи
сипались, неначе з рогу достатку, а в цей час його
дружина, не без сторонньої пiдтримки, роги йому
пiднесла в трошки iнший спосiб: почавши iз
дворецького, вона закiнчила удавом, i, мiж iншим,
всi троє задоволенi були, i вибудовували рiзнi
думки про наслiдки адюльтеру того, а кухар все
жахався: невже ж Горгона буде? Чи Горгон? Коли
вже так: аборт, поки не пiзно! Поки ж iз жахом всi
вони очiкують народження Медузи, наш лiтератор
все товстiв i, голодом любовним змучений, кiнчав
через парадний вхiд i кляв зрадливу жiнку i удава
ренегата, свою прислугу, що зрадливо розiйшлась, i

їв котлети велетенськi, величиною iз подушку
збиту, бiфштекси, розмiром з матрац, все мучився
минулим, шкодував майбутнього, й чекав iз жахом,
доки не впаде погрiб пiд його сiдниць
монументальною вагою, котру колгоспники
довколишнi давно вже пристосували як невичерпне
джерело добрив для полiв. I користь в тому немала
була, до того ж обопiльна.
Кiнцiвка неясна, вiрнiше, невиразна, скажу
лиш тiльки, що роман закiнчується на сакральну
букву «Ы»…
Тимофiй: «Ы», ви сказали?
Букiнiст: Властиво, так. Фiнiта ля комедiя. I
хай не думається вам, що «Ы» — дрiмучий символ
тупостi, образи… Це загалом не так. Ну ось,
наприклад,
вiзьмем
«Риторику»
Михайла
Ломоносова, вiн стверджує, неначе «о», «у», «ы» —
суть речi, що являють страх i силу, а також острах,
гнiв, печаль, почасти — заздрiсть, та смiю вас
запевнити: до «ы» це не вiдноситься.
«Ы» — ясний стяг, фiнал логiчний, лiтера, що
може зробити честь стражданням персонажа…
Тимофiй: Можливо, то його останнiй вигук
був?
Букiнiст:
Цiлком можливо. Я навiть
впевнений: це так i є. Ось вiн зробив останнiй
видих, згукнувши мимоволi «Ы!», i ось вiн
дiм-музей; тепер до нього приводять наречених,

приходить i жона, дворецький з кухарем приносять
на плечах удава, а той вже навiть не шипить вiд
горя, i от, в тяжкому каяттi, всi четверо ридають…
Як вам такий кiнець?
Тимофiй: Занадто мелодрамою вiдгонить.
Букiнiст: Не до смаку? На то є рада. Розумiєте, в чiм
рiч: тут особливий випадок: з романом iснує набiр
розв’язок взаємозамiнних, мов змiннi начiпки для
фену, вам можна будь-яку обрати, яка пiдходить на
ваш смак. Потрiбно тiльки дещо демонтувати
фолiант, ось тут натиснуть кнопку, запчастини
даються безкоштовно. Ну то що?
Тимофiй: Нi, я не куплю «Зажерливості».
Букiнiст: Чому ж це? Ви що, повiрили цьому
пройдисвiту Кофейнiкову? Може, у вас i думки
власної нема?
Тимофiй:
Я не сприймаю особистiсть
Iванова. Вже надто вiн бридкий, та ще й нечема, до
того ж епiгон: мої сюжети використовує. А глянь:
претензiя одна! I що ви в ньому знайшли?
Апологет? Та вiн мiзинчика мого не вартий!
Письменник, теж менi! З його романом знаєте, що
слiд зробити?
Букiнiст: Уважно слухаю.
Тимофiй: Нi, не скажу вам. Та книжку все ж
таки куплю, з тим, щоб її за iстинним призначенням
ужити, а також всi розв’язки я куплю, i кульмiнацiї,
i епiлоги… Папiр хороший?

Букiнiст: Верже.
Тимофiй:
У-у… надто зажорстка. А
гарнiтура? Букiнiст: Таймс.
Тимофiй: Та ну? I там напевно барвники
свинцевi? Такi книжки, ви знаєте, ведуть… та хай
уже, я все одно вiзьму.
Букiнiст: Вам скiльки? Тимофiй: Кiлограмiв
п’ять.
Букiнiст: Ми не торгуєм на вагу Тимофiй:
Ну, дайте штук п’ятнадцять. Букiнiст: Загорнути?
Тимофiй: Не конче… але добре, загорнiть. З
такою ганьбою ще побачить хто… Ось грошi.
Букiнiст: Дякую чемненько вам. Щасти.
Тимофiй: I вам того ж. (Iде.)
1995 р.

Розумна Марiйка
Марiйка була дiвчинкою хоч i маленькою, але
дуже кмiтливою.
— Як ви гадаєте, скiльки менi рокiв? —
запитала вона Iвана Петровича.
— Ну, я думаю, рокiв вiсiм, — вiдповiв Iван
Петрович.
— Ах, ви менi лестите, — знiяковiла
Марiйка, — насправдi менi десять рокiв. Але на

вигляд я нiвроку молодша i нiхто й нiколи не давав
менi бiльше дев’яти. Це все через те, що я дуже
часто чищу зуби i не забуваю щодня робити
ранкову гiмнастику. А вам скiльки рокiв?
— А менi тридцять вiсiм, — вiдповiв Iван
Петрович.
— М-м… а виглядаєте на всi п’ятдесят.
Напевно, у вас не надто мiцне здоров’я. Ви
зловживаєте спиртними напоями?
— Нi, —
вiдповiв
Iван
Петрович, —
спиртними напоями я не зловживаю, але натомiсть
дуже багато курю сигарет.
— I напевно ж, вони без фiльтру?
— Так, — вiдповiв Iван Петрович, — я надаю
перевагу дешевим сортам сигарет без фiльтру,
таким як Прима, Беломорканал, Казбек, тому що
вони менi бiльше подобаються.
— Знаєте що, — сказала Марiйка, — я могла б
вам дати десять гривень практично задурно.
— Це ж як? — зацiкавився Iван Петрович.
— Дуже просто. Вам треба залiзти до цiєї
дерев’яної скринi i посидiти там хвилин десять.
Отже, за кожну хвилину перебування всерединi
скринi Ви отримуєте по гривнi.
— Дiвчинко, — сказав Iван Петрович, — я
набагато старший за тебе, а старших слiд поважати,
i так жартувати з ними не годиться.
— А я зовсiм i не жартую. От iще!

— То що ж ти, всерйоз гадаєш, що я за десять
гривень полiзу в цю дурнувату скриню? — спитав
Iван Петрович, оглядаючись на всi боки.
— Цього я не знаю.
— Так от, можеш дати собi спокiй, я туди не
полiзу, — сказав Iван Петрович i зазирнув за рiг,
щоб
переконатися
у
вiдсутностi
цiкавих
спостерiгачiв, — але дозволь запитати, звiдки в тебе
такi великi грошi?
— Не скажу.
— Та й взагалi, хiба буде у такої маленької
дiвчинки така велика сума грошей? — спитав Iван
Петрович, вдягаючи темнi окуляри.
— Може й буде, а може й загуде, — сказала
Марiйка, помахуючи купюрою, наче вiялом, перед
носом Iвана Петровича, якому вiд того чомусь
навпаки стало аж парко.
— Дорослий чоловiк всерединi скринi — це ж
абсурд! — обурювався Iван Петрович, вмощуючись
зручнiше.
— Звiсно, — сказала Марiйка, прикриваючи
вiко.
***
— Ви б хотiли побачити абсурд? — спитала
Марiйка у солдата.
— Що побачити? — не зрозумiв солдат.

— Дорослий чоловiк усерединi скринi — хiба
це не абсурд? Вам може здатися, що вiзiя ця геть
нiчого цiкавого в собi не має, але даю слово, варто
тiльки зазирнути — i потiм вже годi вiдiрвати
погляд!
Солдат нерiшуче м’яв пiлотку в руках.
— Ви не сумнiвайтеся! — вмовляла його
Марiйка. — Всього-на-всього за п’ять гривень —
дрiбничка, а вражень — на все життя!
Заплативши, солдат боязко прочинив вiко i,
так нiчого до ладу й не побачивши, кинувся
навтьоки.
***
Дiяльна жiнка похилого вiку сказала, що
неодмiнно подивиться на Марiйчиного тата.
— А навiщо вiн туди залiз? — спитала вона.
— Рiч у тiм, що вiн нiяк не може знайти
роботу, i в такий спосiб ми щодня заробляємо
грошi: тато виносить скриню на вулицю, залiзає
всередину, а я закликаю людей.
— Бiдолашна дiвчинка! А ви — нелюд! —
жiнка гахнула по скринi кулаком. — Так
безсоромно експлуатувати дитячу працю! Сам
заховався в коробку, а дитина стоїть на морозi,
страждає вiд голоду, холоду i хтивих позирань
усяких покидькiв! Куди тiльки дивиться мiлiцiя i

податкова iнспекцiя? Бiдолашна дитина! — жiнка
гладила Марiйку по головi, одночасно копаючи
ногою скриню з Iваном Петровичем. — Ти, мабуть,
голодна?
— Дуже!
— Мерзотник! Виродок роду людського! У
мене нема слiв, просто нема слiв! — закричала
жiнка i побiгла геть, напевно, шукати потрiбнi
слова. Грошей вона не дала.
***
— Вiн там що, голий? — спитала дама
пишних форм.
— Чого ви так вирiшили? — здивувалася
Марiйка.
— Н-ну, знаєте. Чоловiк. У скринi. I за такi
грошi. У мене не виникає сумнiвiв.
— Нi. Не голий.
— Шкода — засмутилася дама пишних форм,
прочиняючи вiко. — А взагалi, вiн нiвроку чоловiк.
— Подобається?
— Н-ну, знаєте. Не сказати щоб дуже. А-але
загалом нiвроку чоловiк. Я, звiсно, бачила i
кращих…
— Я вам його пропоную за двадцять п’ять
гривень.
— За скi-i-iльки?

— За такого вiдмiнного чоловiка це дуже
мало. Я на оглядах бiльше зароблю.
— Але я ж не кажу «вiдмовляюся»!
— I правильно робите, що не вiдмовляєтеся. Зi
скринi його випускати можна, але не занадто
часто, — повiдомила Марiйка. — На роботу його
краще вiдправляти просто в скринi, а потiм можна
поцiкавитися по телефону, як доїхав. Назад — у
такий же спосiб.
— А якщо я потребуватиму…
— Якщо ви чогось вiд нього потребуватимете,
краще для цього прокрутити спецiальнi отвори. Але
на загал користi вiд нього мало: тiльки на те й
годиться, щоб показувати його гостям у якостi
цiкавої оказiї.
— Вiн п’є?
— Нi, що ви!
— Отже, курить?
— Але вiд цього його можна враз вiдучити. Не
давайте йому сигарет — та й годi. До того ж вiн
мало їсть.
— Оце менi подобається. Беру.
***
— Це ж треба, як вiн швидко продався, —
сказала собi Марiйка. Я собi гадала, що на нього й
дивитися нiхто не захоче! Та зате тепер вiн у

добрих руках. А я пiду i куплю собi десять
кiлограмiв шоколадних цукеркiв!
I вона пiшла по цукерки, але так нiчого й не
купила, бо потрапила пiд трамвай. Цi маленькi
дiвчатка поняття зеленого не мають про правила
вуличного руху!
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Постiйно хочеться спати
— Лiкарю, менi чомусь постiйно хочеться
спати! Чого б це? — питаюсь. От як! Навiть
промовляючи цю фразу я солодко позiхнув. Вже
нудить вiд цих солодощiв!
— Лiкарю!..
— Що?
— Мене нудить вiд солодощiв!
— Це недобре, недобре. Вiд яких саме?
Я напружено згадую. Нiчого. Якесь провалля.
Я нiчого не можу згадати. Здається, вчора щось
вiдбувалось. Якась визначна подiя. А, може, рокiв
десять тому? Я дiстаю записник.
— Що ви шукаєте? Чи ви щось загубили?
— Та нi, нiчого. Я взагалi нiчого не пам’ятаю.
Ось, знайшов!
— Це що?

— Лiкарю, це лише сторiнка у записнику.
Вона взагалi-то беззмiстовна. Цього року нiчого
визначного не вiдбувалося… А! Згадав! Вiд мене
дружина пiшла. Ось запис: «Таня втекла з якимось
iмпресарiо до Києва, бо хоче розкрутитись».
— Ну, то як? Розкрутилась?
— Ще й досi зупинитися не може!
— I що менi писати до вашої картки, як себе
почуваєте?
— Взагалi-то добре, але, лiкарю, менi чомусь
весь час хочеться спати… Якийсь такий стан
непевний… Я не знаю…
— Ви розмовляєте українською мовою?
— Нi. Трошки так можу, але менi якось
нiяково. Навiщо ви це питаєте? Це що — стосується
моєї хвороби?
— Зачекайте, я пiду за гризометром, — сказав
лiкар, i я залишився на самотi. Що то ще за
гризометр? Це якесь жахливе слово! Воно викликає
в мене вiдразу. Колись у дитинствi менi видаляли
гланди, i я крiзь шпарку у захиснiй масцi побачив цi
жахливi знаряддя хiрургiв. Потiм я замальовував їх,
показував малюнки новачкам-хробачкам. Деяким
вiд того ставало зле. Я вигадував
їм рiзнi жахливi назви, на кшталт
«гризометра», але ж то були вигаданi назви,
нереальнi, а «гризометр» — цiлком наявний,
мабуть, ще й хромований iнструмент, яким мене

зараз почнуть… Але де ж лiкар? Якесь у нього
дивне прiзвище… Чи то Андрухович, чи то
Андрусяк… Якесь таке смiшне — жидiвське, чи
що?.. Але де ж вiн?
Менi стає нуднувато, аби не заснути, починаю
телефонний гумор. Спочатку «03». Питаю про
гризометр. Тобто, чи можливо взяти його, так би
мовити, напрокат. В тимчасове користування. Мене
просять повiдомити адресу, куди його треба
привезти. Налякано кидаю слухавку, бо не чекав
вiдразу такої конкретики. Однак нема чого
дивуватися: жебрацькi умови примушують лiкарiв
продавати все, що завгодно. Знов «03».
Кажу, що потрiбен зародок у формалiнi,
бажано чоловiчої статi з третього мiсяця. На тому
кiнцi ретельно записують потреби, довго
сперечаються, нарештi вiдповiдають: лишилися
найдорожчi, але можливий варiант у кредит. Чорт
забирай! На все тепер є вiдповiдь. Нi, не можу,
зараз засну. Починаю несамовито терти очi. Якщо
тепер засну — ото буде пасаж!
Щось треба таке зробити, не знаю тiльки що,
аби не закуняти тут зовсiм! Колись один
космонавт… та нi, не космонавт!.. вчитель… аби не
заснути (Але ж заснути — це так гарно!) розiрвав…
Не розiрвав, а вiдрiзав!
Вiдрiзав добрячий шматок! Чогось такого.
Шматок пирога.

Україна повинна отримати i свiй шматок того
пирога!
Ось i дiд Панас каже: «Надобранiч, дiти!» Це
вiн мене приспав! То було навiювання. Тепер я
розумiю. Чомусь увечерi нiчого не хочеться робити.
Ось я беру до рук всiлякi знаряддя, якi ранiше були
дуже важливi для мене, але тепер бачу, що все це
дурницi. О котрiй годинi пристойно засинати? Де
той клятий лiкар?!
Починаю ходити по кiмнатi, поглядаючи на
дверi, за якими вiн зник. Що вiн там робить? Може,
той гризометр перед початком роботи потребує
особливо тривалого лаштування? Я уявив собi, як
лiкар дiстає важку валiзу чи то, може, викочує щось
на зразок труни на колiщатах, розкриває її i починає
монтувати шматуратор. Дiстає великi сяючi леза,
гострить їх, дезiнфiкує, дивиться в якiсь окуляри,
пiдкручує лiнзи. За статистикою тiльки вiсiм із
десяти пацiєнтiв одужують пiсля обстеження
шматуратором. У розвинених країнах його вже
давно заборонено, а президент Кучма цiлий рiк
сперечається з Верховною Радою, аби вiдповiдно до
вимог Європейської Спiльноти нарештi звiльнити
вiтчизнянi лiкарнi вiд цього коновальського засобу.
У Нiмеччинi, каже один прокучмiвський депутат,
товариство з охорони тварин заборонило
шматуратор
як
засiб
дiагностики
хвороб
сiльськогосподарських корiв та коней. Комунiсти та

аграрiї, як завжди, протестують. Кажуть, що за цi
грошi краще пiдвищити пенсiю. Нi, я таки заснув.
Примариться ж таке! Може, постукати туди?
Скiльки вже можна чекати? Раптом я вiдчиняю
дверi i нiкого там не бачу. Що за новина? Де вiн
подiвся? Це, мабуть, аферист. Озираюся на всi боки.
Нiкого. Аж ось нарештi чую дивний звук. Як вiтер.
За ширмою щось дме. Пiдкрадаюся нишком.
Зазираю. Ось вiн де! Спить.
2003 р.

Маша та Вiтя
Це саме тi Маша та Вiтя, якi були головними
героями фiльму «Новорiчнi пригоди Машi та Вiтi»,
але минув час i їм виповнилося по тридцять рокiв.
Вiтя нiс валiзу, де були їхнi спiльнi речi. Маша
нiчого не несла, окрiм перелiку, де було записано,
що ще треба купити задля спiльного життя. Iнодi
вона зупинялась, бо згадувала щось корисне, та
доповнювала перелiк. Аби вмiстити всi речi того
списку, знадобилося би щонайменше чотирнадцять
валiз! Маша помiркувала та додала до списку ще й
машину: треба ж все це якось везти!
«Авжеж, — думала вона, — якщо Вiтя кохає
мене, як каже, то вiн купить все це. Ну, може, не

одразу… втiм — чому? Вiн-бо казав, що отримує
велику зарплатню! Врештi-решт, у нього можуть
бути побiчнi заробiтки, а декотрi взагалi ще й пiсля
роботи пiдробляють!»
— Вiтю! — сказала вона до Вiтi. — Перед
тим, як пiдуть дiти, треба обов’язково купити
пральну машину!
Вiтя був мовчазний хлопчик та в усьому
слухався своєї дружини. Iнодi вiн перекладав валiзу
з однiєї руки до iншої, а в усьому iншому був дуже
несперечливий.
Та от нарештi вони опинились бiля дверей
пiд’їзду будинку, де мали жити. Дуже високо. На
дев’ятому поверсi. Маша та Вiтя зайшли до лiфту, i
Вiтя натиснув кнопку дев’ятого поверху, проте лiфт
навiть не поворухнувся: вiн не ходив на дев’ятий.
— Вiтю! — закричала вона. — Що ти робиш?!
Чи ти знаєш, як я довго добирала їх? Речi для
хлопчика дiбрати дуже нелегко: я не знаю, як це
робиться. Для дiвчинки я вибирала, як для самої
себе, а для хлопчика я не знаю, а ти вже не
пам’ятаєш, чого тобi кортiло, як був маленьким! Я
радилась iз твоєю мамою, i ми разом ходили та
купували речi за її порадами!
— Я знаю, — вiдповiв Вiтя та зв’язав з речей
хлопчика мiцну мотузку, — але, щоб дiстатися
додому, ми повиннi ними пожертвувати. Ще я

знаю, що тобi бiльше подобаються дiвчатка, тому
використовую для виготовлення мотузки тiльки
речi хлопчика — вони до того ж i мiцнiшi! — а речi
дiвчинки бережу: якщо в нас народиться дiвчинка
— їй буде що одягти.
— А якщо хлопчик?
— Тодi ми спочатку станемо одягати його в
одежу дiвчинки: до року ж немає особливої рiзницi,
ти знаєш. А потiм купимо все, що треба.
— Що треба? — налякано спитала Маша. З
переляку вона перестала розумiти, що каже Вiтя.
— Заспокойся, Марисю, — сказав Вiтя
дружинi та нiжно обняв її,не переживай, я все
зроблю, як треба. Незабаром ми опинимося вдома i
пообiдаємо.
Вiтя цiлував Машу, гладив по головi та
проказував впевненим голосом простi та надiйнi
слова, але вона дивилась на мотузку, яку вiн зв’язав
з речей хлопчика, i не вiрила цим словам. «Навiщо я
зв’язалася з цим типом? — думала вона. — Вiн,
певно, хворий. Зв’язав мотузку з дитячих речей!
А що ж буде далi? Вiн казав, що збирається
цiлий рiк вдягати хлопчика в одежу дiвчинки! I
куди це вiн привiв мене? Що це за будинок?!»
Маша подивилась угору, але нiчого хорошого
там не побачила. А Вiтя побачив штахети перил, на
якi накинув iмпровiзовану мотузку, аби нею

дiстатися догори. Невдовзi вiн був там i дивився на
Машу згори вниз.
— Марисю, — сказав вiн, — пiднiмайся
швидше вгору! Я тобi допоможу.
— А як же ж валiза? Я її одна туди не витягну.
— Машо, за валiзою ми повернемося пiзнiше.
— Але ж ти казав, що там лишились речi
дiвчинки!
— Машо, — тiльки двох дiвчинок, яких до
того ж iще нема!
— Ти казав, що любиш мене, а я тобi
повiрила…
Вiтя сидiв на краю останньої сходинки та
простягав до Машi руки, немов до потопаючої, хоча
насправдi потопаючим був вiн. Просто вiн потопав
у iнший бік, не так як всi нормальнi люди. Жоден
цього не помiчав, окрiм Машi, але їй вже схотiлося
вiдвернутись, i тодi вона взяла валiзу. Маша такого
й не сподiвалася, що доведеться отак рятуватися
втечею, а Вiтя все вигадував якусь риму до слова
«мотузка»: мотузка лускай Хустка…
Нi. Нiчого путнього не виходить.
2004 р.

Снiданок

Я зайшов до кухнi i побачив, що там сидять
тато з мамою i снiдають. Я теж узяв хлiб i почав
намащувати його маслом. Тато взяв апетитну
обвуглену котлету i почав намагатися її їсти. Вiн її
їв, а потiм заїдав її кашею, скоса поглядаючи на
маму. Потiм вiн сказав:
— Ти знаєш, — сказав вiн до неї,у нас на
заводi один робiтник перевиконав план на 18,5 %.
— А у нас в цирку, — сказала мама про свою
роботу, де вона працювала бiлетеркою, — один
ведмiдь вiдкусив ногу козi пiд час репетицiї i її
довелося термiново зарiзати. Всi робiтники
отримали по шматочку. Надiя Сергiївна з гардеробу
отримала сегмент вимені, а я — досить суттєву
частину з областi заднього отвору, з якого
приготувала котлети.
Тато доїв одну котлету i став приглядатися до
другої, мiркуючи, а чи не з’їсти i її теж. Їсти йому
вже не хотiлося, але зупинитися вiн не мiг, тому що
любив довго що-небудь пережовувати. Вiн
подивився на маму, потiм штрикнув котлету
виделкою, потiм вiн сказав їй:
— Цей робiтник виготовляв металевi втулки.
За змiну належить виготовити 200 втулок, а вiн
виготовив 237, що становить 118,5 % норми. Досяг
вiн цього за допомогою пiдвищення швидкостi
обробки станку, а також скороченню часу обiдньої

перерви. До того ж вiн кинув курити, чим значно
покращив ефективний фонд робочого часу за
рахунок лiквiдацiї перекурiв.
Я теж хотiв сказати що-небудь цiкаве, щоб
потiшити батькiв, але менi нiчого не спадало на
думку, тому що я був досить-таки тупий. За
недоумкуватiсть мене навiть хотiли вигнати з ПТУ,
але не виганяли, тому що жалiли. Тому я, замiсть
того, щоб говорити, знову став їсти, хоча i з’їв уже
досить багато, тому я вирiшив перестати їсти i став
запивати те, що з’їв, чаєм, заїдаючи його канапкою
з маслом.
— Надiя Сергiївна, — сказала мама, —
сказала, що вим’я — найпривабливiша частина кози
з точки зору тих, хто дивиться на неї як охочий
з’їсти. А менi здається, що воно надто жирне i
внаслiдок цього важче пiддається термiчнiй
обробцi, смажити його важко, — краще варити,
попередньо нарiзавши, а потiм подавати до столу
охолодженим iз зеленню. Той шматок, який
дiстався менi, у сенсi поїдання набагато
унiверсальнiший.
Пропустивши
його
через
м’ясорубку, можна або просто змiшати з хлiбом,
або посипати товченими сухарями, потiм слiд
додати дрiбно посiченої цибулi i солi з меленим
перцем на смак. Фарш, який отримали в результатi,
пiдсмажувати на сковорiдцi, попередньо змастивши
її маргарином, до повної готовностi, яку досвiдченi

господинi визначають за кольором, а недосвiдченi
— на смак.
Тато з’їв другу котлету i став нацiлюватися на
третю, хоч вiн i другу ледве доїв, але з поваги до
мами
вирiшив
показати
сильний
апетит,
спрямований на її котлети, i навiть кашу їсти
перестав, щоб бiльше влiзло.
— Я б теж мiг перевиконати план, — сказав
вiн, давлячись смачною котлетою, — i значно
бiльше, нiж на 18 %. Що таке 237 втулок? Це для
мне майже нiщо. Я б мiг з легкiстю виготовити
навiть 250 втулок за змiну, що складає 125 %
норми, i для цього менi навiть не доведеться
скорочувати обiдню перерву i скасовувати
перекури, просто я бiльш вправний i кмiтливий, а
також вмiю скласти план роботи i оформити робоче
мiсце вiдповiдно до наукової органiзацiї працi.
Мама їла варення, але їй стало нудно i вона
ввiмкнула радiо.
— Питання упровадження нової технiки i
передової технологiї вiдiграє провiдну роль у
розвитку всiх галузей промисловостi, — сказало
радiо.
Раптом почувся дзвiнок. Це прийшла дiвчина
на iм’я Юля. Ми сховалися в моїй кiмнатi i стали
пристрасно цiлуватися. Я, скориставшись нагодою,
полiз їй пiд сукенку i виявив, що вона неправильно
вдягнена. Я ще трошки її помацав i здивувався:

зазвичай вона мацати себе не дозволяє — а тут
раптом таке янгольське терпiння. Незрозумiло.
— Ти нiчого не помiчаєш? — спитала Юля.
— А що я маю помiчати? — вiдповiв я.
— Ну, там, може в мене з одягом не все як
слiд?
— Та нi, начебто все нормально.
— Я труси вдягла зверху на колготки.
— Я думав, що так i треба.
— Ти такий тактовний. Я думала, ти станеш
обурюватися. А ти — нiчого. I оком не змигнув. От
за це я тебе кохаю.
— А менi так навiть бiльше подобається, —
сказав я. — Хочеш їсти?
— Не дуже. Але трошки — можна.
Ми пiшли на кухню. Тато їв останню з восьми
котлет. Крiзь їжу з рота долинали слова.
— Процес виготовлення втулки можна
роздiлити на три основнi етапи: закрiплення втулки
у пальцеподiбному тримачi станку, орiєнтування на
необхiдний дiаметр зовнiшньої поверхнi i
безпосередньо сам процес технологiчної обробки,
яка являє собою зняття зовнiшнього шару
матерiалу.
Клацнувши тумблером, я вимкнув тата. Потiм
вимкнув маму. Потiм вимкнув радiо. Тато в
розiбраному виглядi забирає зовсiм небагато мiсця i

вiльно розташовується в коробцi з-пiд пилососу.
Мама була сконструйована за старими ГОСТами i
тому, навiть складена навпiл, ледве вмiщається за
шафою на посуд. Вона була дуже громiздка.
Юля сiла до столу i стала їсти те, що не доїли
тато з мамою. Залишилося мало, i тому вона
швидко впоралася.
1998 р.

Пригоди Марини
Спочатку Марина хотiла заснути. Але щось
заважало їй. Так хотiлося спати, але сон не йшов.
Щось зовсiм поруч було проти цього сну. Щось
неголосне, але i не тихе. Що це було? Марина
почала в розпачi ходити кiмнатою, щоб скорiше
знайти цей предмет. Яка ж вона була здивована,
коли виявилося, що предмет цей не один. Марина
взяла великий годинник. Не дуже великий, але й не
маленький. Вiн цокотiв. Але ж не вiн один цокотiв.
Було ще щось, дуже неспокiйне. Воно теж цокотiло.
Що ж це було? Яка ж була Марина здивована, коли
зрозумiла, що це теж годинник.
— Удвох вони зведуть мене з глузду! —
Марина не знала, що з ними робити. Їх не можна
зупинити. У них усерединi будильники. Цi

будильники повиннi вчасно розбудити її, щоб вона
не спiзнилася на роботу. Але i спати вони їй не
дадуть. Годинники зовсiм замучили Марину. Тодi
вона вирiшила принаймнi попити чаю.
Щойно вона захотiла скип’ятити чайник,
виявилося, що сiрники скiнчилися. «Не йти ж за
ними до Георгiя Вiкторовича: вiн завжди так
неприємно позирає! Ще подумає, що я жебракую!»
— сказала Марина.
Вона вийшла в коридор i спробувала зачинити
дверi. Це було непросто. Дверi рiдко зачинялися з
першого разу. Марина довго вовтузилася з ключем i
думала: «Як це нерозумно! От якби менi потрiбно
було
вiдімкнути
дверi,
то
метушня
б
виправдовувалася бажаним результатом, а так — це
просто безглузда перешкода!» Марина вiдчула на
собi погляд Георгiя Вiкторовича через вiчко
сусiднiх дверей. Незабаром Георгiя Вiкторовича
перемiнила його дружина: цiкавiсть перетворилася
в роздратування. Маринi здалося, що ключем вона
колупається зовсiм не в замку, а в нервах дружини
Георгiя Вiкторовича. Раптово дверi вiдчинилися.
— Марино! — сказала дружина Георгiя
Вiкторовича. — Скiльки можна? Ти цим своїм
ключем не в замку колупаєшся, а просто в моїх
нервах! Я вже не кажу про свого чоловiка, у якого
порушений сон — ти це прекрасно знаєш!
— Вибачте, Георгiю Вiкторовичу, — сказала

Марина, i дверi зачинилися. Марина зрозумiла, що
власнi-то дверi їй не зачинити, принаймнi ключем.
Тодi вона написала записку «Буду через
п’ятнадцять хвилин» i просунула її в щiлину мiж
дверима та луткою. Таким чином, дверi тепер
принаймнi не будуть розкритi нарозхрист, а якщо
наскочать злодiї,вони не посмiють вчинити
пограбування за такий короткий термiн. Задоволена
таким вдалим рiшенням, Марина вийшла на
вулицю. На вулицi усе було не так, як вона гадала,
але змiни швидко входять у звичку. Як ви думаєте,
що вона там побачила?
Марина побачила Сашка. Сашко мав дуже
поганий вигляд.
— Що з тобою? — запитала вона його.
— Як, хiба ти не знаєш? Ти забула про все, що
обiцяла менi?
— А що я обiцяла?
— Казала, що не можеш без мене, а ти
прекрасно можеш!
Якийсь чоловiк раптом кинувся на Сашка. Той
сполотнiв.
— Олефiренко! Повернiться у стрiй! Через
п’ять хвилин вiдправлення!
— Ти бачиш! — Закричав Сашко. — Мене
силомiць зробили солдатом!
Сашко i командир почали бiгати навздогiн
один за одним. Командир, розставивши руки, ловив

Сашка, немов метелика.
— Марино! — кричав Сашко. — Згадай мою
любов до тебе!
Марина зморщила чоло. Одна її частина
вiдправилася на пошуки спогадiв, у той час як iнша
спостерiгала дивну картину: командир кидався на
Сашка, лаючись такими словами, яких пристойним
дiвчатам знати не годиться, але тепер уже, звiсно,
Марина знала їх усi; Сашко раптово сiдав
навпочiпки, й атака командира закiнчувалася нiчим.
— Мене там замордують! — Кричав Сашко,
немов письменний гриб. — Згадай швидше всю
мою любов до тебе!
— Не кричи, — роздратовано просичала
Марина. — Я вже згадала. Я все згадала. Твоя
любов уже в моїх спогадах.
— Олефiренко, — сказав командир, пiймавши
Сашка за голову, — згадайте про любов до
Батькiвщини!
Командир узяв Сашкове тiло i понiс його в
автобус до десятка таких же, як вiн, хлопчикiв, що
невдало обрали предмет свого кохання. Усi вони
вже дивилися на Марину, як на iноземку.
— Я з ранку нафарбувалася! — сказала вона
їм гордо. Потiм, подумавши, додала, — А ще на
менi мережанi трусики!
На цих словах усiм хлопчикам вiдразу ж стало

зле, як вiд довгої їзди в автобусi. Вони заплющили
свої бiднi державнi очi i вiдразу ж побачили
жовто-блакитнi металевi ворота з державним
тризубом. Це було жахливо. Тодi вони швидко
розплющили очi. Автобус рушив. Марина бiгла за
автобусом i кричала:
— Колготки на менi рвуться через два тижнi!
Тампони я люблю бiльше, нiж прокладки, особливо
коли вони набухають!
Командир, щоб заглушити Маринчинi крики,
наказав хлопчикам спiвати вiйськову пiсню, а сам,
висунувшись у вiкно i докiрливо похитуючи
головою, сказав:
— Ах, дiвчинко! Як не соромно! У вашому
вiцi — i бухати!
«Ну що за життя, — подумала Марина, — нi
поспати, нi чаю попити. Хоч би до мене причепився
хто-небудь!»
Раптом вона побачила Юру. Зустрiч ця її
зовсiм не потiшила. От вам би сподобався
волохатий цвях? Коли Юра телефонував Маринi,
вона постiйно машинально малювала волохатий
цвях. Саме таке в неї було враження вiд цiєї
людини.
— Почекай, — сказав Юра, — не поспiшай.
Зараз дуже зручний момент, щоб зайти до мене.
— Це тiльки ти так думаєш, — вiдповiла

Марина.
— Ти хочеш сказати, — здивувався Юра, —
що знайшла собi важливе заняття?
— Дуже важливе! Ти навiть не уявляєш собi,
наскiльки!
— Як шкода, — засмутився Юра, — а я саме
хотiв запропонувати тобi одну захопливу справу.
Не те щоб Марину спокусила Юркова пропозицiя,
але вона подумала… вона подумала, що… навiть не
вдягаючись, щойно Юра задрiмав, Марина
кинулася на кухню. Але там не було сiрникiв.
Голий Юра лежав на диванi. Марина
розглядала його, потiм його одяг i вирiшила, що
одяг кращий. Ах, Юра! У нього кремезна статура!
«Що я накоїла?! — думала Марина,
приголомшено несучись вулицею. — Вiрнiше, що
вiн накоїв! Виродок! Накинувся без попередження.
Мiг би сказати, що в нього нiчого немає. Ото ще
подарунок! Але я теж хороша! Я повiя,
категорично.»
Раптом вона зустрiла дружину Георгiя
Вiкторовича.
— Скажiть, Георгiє Вiкторiвна, я схожа на
повiю?
— Так ти курва i є! Я знаю тебе!
Прошмандiвка ти! Через пiвгорода пройшла!
Чоловiка сну позбавила! Чоловiк уночi не спить! Я

бачу, шо ти за штучка: я вiдрiзню кисле вiд
сольоного, а солодке вiд крiпльоного! Продажна
дєвка! Держiть продажну дєвку!
I отут вона кинулася на Марину. I пiвмiста
кинулося за нею.
Що робити! Треба рятуватися. Марина
шмигонула в самi надра урбанiстичної архiтектури.
Юрби народу застрягли в арках. Багато чоловiкiв
вирiшили краще випити пива. Жiнки гналися за
Мариною, сподiваючись вiдiрвати вiд неї
найнепристойнiший шматок, але сперечаючись про
те, який же най-най, зупинялися. Непомiтно
розмова
їхня переходила на небажання дiтей займатися
в гуртках бальних танцiв, незважаючи на партнера,
знайденого за оголошенням. Iдеолог руху, Георгiя
Вiкторiвна побачила дешеву рибу i приєдналася до
черги.
Марина з осудом дивилася на цю раптову
зраду всiх кращих спонукань. Вона вже
приготувалася заплатити за всi свої витiвки, але
плату приймати нiхто не хотiв. «Я зiпсована, —
думала вона, — мене не виправити. Буде зарплатня
— куплю собi телескоп i стану в педагогiчних цiлях
спостерiгати кулястi зорянi скупчення».
23.10.2002 р.
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