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Десь о 5й ранку в селі на перехресті, де нічого ніколи не відбувається, почалась 
війна. Спершу загавкали собаки, потім почулись вибухи. Гатили десь з півострова. 
Селяни повибігали з хат, чухали потилиці і думали, де знайти бомбосховище. 
Згадали, що воно у школі, але ніхто не знав, у кого від нього ключі. Тому 
порозходилися по хатах і вирішили сидіти на жопі рівно.  
 

За пару годин по центральній вулиці, яка колись була Леніна, погуркотіли російські 
танки. Само собою там були і камази, і БТРи, і бензовози і ще якась хрінь. Колона 
розбивала сільський асфальт аж до вечора. І наступні дні теж. Дехто з села тоді 
вскочив у свої машини і ломонувся на північ. Але далі їх сліди загубилися, і ті хто 
лишився в селі (тобто майже всі) вирішили сидіти на жопі рівно і нікуди поки не 
рипатися. Тим більше, що навколо вже виставили блокпости. Село було оточено 
та окуповно.   
 

На півночі гупали бої, і селяни сиділи вночі біля своїх хат. Бо хто його зна, куди 
бігти, а тут навколо хоч сусіди. Гуртом веселіше. Потім порозходилися, а на ранок 
пішли на роботу. У кого вона була. В центрі вже висіли російські прапори, мер десь 
пропав, половина магазинів позакривалися. Селяни кинулися розгрібати хліб та 
борошно, а ще сховали дорогі машини в городи та сараї, бо ну його в баню. Тим 
часом двоє відчайдухів вночі скинули російський прапор.      
 

Спершу в селі зник хліб, потім ліки в аптеках, потім українське телебачення. Потім 
росіяни (в цьому селі їх завжди неформально називали кацапи) видерли з 
телевишки дроти мобільних станцій і поставили навколи розтяжки. Селяни відчули 
себе на острові відрізаному від світу. Вони ходили по своєму селу з мобільними, 
крутили їх в різні боки і шукали заповітні рисочки зв’язку. Рисочки не з’являлися. 
Не з’являвся і мер.  
 

Зате з’явилося молоко, яке фермери почали роздавати безкоштовно. Бо виїхати з 
села і продати його ніяк, корови дояться, не виливати ж те молоко. Далі вірмени 
почали випікати хліб, турки привезли овочі, а фермери із сусіднього села підігнали 
м’ясо. Магазини спорожніли остаточно, але селяни завжди знали, що і де можна 
дістати. Тому попри всі прогнози гуманітарна криза так і не настала.  
 

А потім селяни ховали українських солдат. Трьох знайшли на кордоні з 
півостровом, а ще кількох в розплавленому танку, де були лише зола та кістки, 
тому ніхто так і не дізнався скільки їх там загинуло. Кацапи довго не дозволяли цей 
похорон, але їх якось уболтали батюшки з мовсковського патріархату. Іншого в 
селі і не було.  
 

Труни та прапори несли по центральній вулиці, тій, що колись була Леніна, і тій, по 
якій в село заїхали кацапи. Їх поховали поряд. Танкістів взагалі в спільній труні з 



табличкою “Невідомим захисникам України.” Кацапи на це дивилися зі своїх 
машин, що повільно їздили селом. Пішки вони не ходили, на очі місцевим зайвий 
раз старалися не потрапляти.       
 

Тим в часом в село непомітно пробився вайфай, а далі і мобільний зв’язок. По 
телевізору показували російські канали, але селян давно були супутникові тарілки, 
тому дивилися вони все, що хотіли. Новини само собою читали в інтернеті. А в 
інтернеті писали, що навколишні міста і села ходять з українськими прапорами, 
ловлять кацапів по кущах, крадуть їх БТРи і не жеруть їх гуманітарку. Селяни 
почухали потилиці і задумалися.   
 

Наступного дня вони взяли прапори та плакати і посунули шукати кацапів з 
криками “Слава Україні!”. Бо шо блін, на нас уже косо всі райони дивляться, - 
подумали селяни. І якого хріна кацапи тут лазять. А у нас скоро посівна. І взагалі 
це Україна, мать її. А кацапів тут ніколи не любили. 
 

Спершу селяни прийшли в мерію, постукали, але окупантів там не було. З’вився 
лише переляканий мер, відморозився і знову зник. Тому селяни пішли все тій же 
колишній вулиці Леніна шукати кацапів. На виїзді із села в кущах знайшли їхні 
палатки та БТРи.  
 

Селян було кілька сотень, а кацапів десь із десяток. Обидві сторони трохи 
боялися. Але селяни взяли впевненістю, криком і масою. Вони кричали “Путіну 
пиздець, Зеленський молодець” і вимагали, щоб кацапи пішли. Селяни не були 
впевнені, що кацапи їх розуміють, тому часом перекладали крики “Додому!” на 
кацапський “Домой!” Кацапи з кущів не вилазили. Тому активісти вилізли на 
кацапський БТР. Стрибали, кричали, розмахували на ньому прапором, пробували 
поламати. Але там нічого не так і не відламалося. Зрештою, двоє відчайдухів 
урочисто його обісцяли.            
 

Кацапи не рухалися і селяни пішли по хатах. Бо вже вечір надворі, треба курям-
качкам дати, та і взагалі подумати, як жити далі. Бо вже був 10й день окупації, і 
ніхто в тому селі більше не мав певності, чи доживе він до ранку.     
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