
ПОЛОН (частина друга) 

Діючи особи:  

Сергій - десь 29 років, служив в АТО. Дуже часто нервується, має невеликі 
проблеми зі сном. Іноді частить з алкоголем. 

Марк - 27 років, друг Сергія. Спокійній, причому аж занадто. Працює 
менеджером у рекламному бизнесі. 

Настя - дівчина Марка, 28 років, головним епітетом щодо неї може бути хіба що 
"цікава" 

Мати Сергія - 65 років, типова жінка "радянського розливу", яка не дуже хотіла 
народжувати свого сина.  

Гопник - типовий гопник з району, яких багато.  

 

Звичайний двір звичайної "хрущьовки". Ранок, біля під'їзду стоять два 
молодика. 

Говорять. Один з молодиків - кремезний та невеликого зросту. Другий - дещо 
вище, права рука у нього загіпсована. Говорять тихо, майже пошепки. Про щось 

своє. Спльовують на асфальт, іноді мовчки зустрічаються очима. 

З під'їзду виходить дівчина літ 15. Підходить до кремезного пацанчика, просить 
зажигалку. Він відмовляється. Вона з насупленим виразом на обличчі йде геть, 

перед тим показавши обом парням середній палець.  

Хлопці сміються, голосно досить як для тихого ранку. Потім знову повертаються 
до своєї бесіди. Здається що для них цей разговор дуже важливий, їм треба 

саме зараз щось друг другу розповісти, і щоб ніхто чужий не підслуховував цей 
їх діалог.  

На вулиці прохолодно, все ж таки ще лютий. Дерева притрушені снігом, а на 
лавочці, що біля під'їзду, лежить старий, жирний та сліпий кіт. Може здатися 

здалеку що тварина змерзла до смерті, але через кожні 15-20 хвилин він 
перевертається та гучно маукяє.  

Місце дії: той самий двір хрущьовки. Але інший вечір. 

МАРК - Йоу, шо робиш? 

СЕРГІЙ - Таке, не відволікай, думаю. Йди куди йшов. 



МАРК - Та чого ти?  

СЕРГІЙ - Я кажу йди хутчіш. Не твоє діло. 

МАРК - Ну ок, не моє, так не моє. Тільки ото, ти не думай шо не знаю шо там з 
тобою було вчора.  

СЕРГІЙ - А ну, ну і шо там балакають.  

МАРК - Шо балакають, шо балакають?! Ну шо твій папаша зовсім з глузду з'їхав.  

СЕРГІЙ - Угу. І я от думаю у кого мені перекантуватися. Дістали родаки аж до 
блювоти. У горлянці вже сидять! 

МАРК - А може в печінках? Хехе.  

СЕРГІЙ - Та хз. А валити мені від них тре, ніч не спав, шукав та думав до кого 
приткнутися. 

МАРК - Так а мені шо не подзвонив вчора, попросив би. Бро, ти чого, вписка не 
проблема! Які ще інші там варіанти, ти чого? 

СЕРГІЙ - В тебе ж баба є. Куди я вам, усю вашу амур тужур ламати. Може ти їй 
ребятьоночка робити будеш, а я вон за стіною буду вам ні то, ні сьо.  

МАРК - Не неси хрінь, окей. Дівуля моя зрозуміє, та то не ії діло зовсім, кого 
хочу, того й приводжу до себе. Швидко збирай давай шмотки і щоб ввечері ще 
був у мене. Я своїй скажу щоб щось смачне зробила. 

СЕРГІЙ - Угу, тільки не тре мені цього. Твій номер той же, що був? 

МАРК - Да, Київстар.  

СЕРГІЙ - ОК, я тоді до себе, за речами, ну і наостанок родакам скажу своє сенкс.  

Місце дії: однокімнатна квартира, кімната та кухня, куди з місця на місце 
переходить Сергій. Пахне смаженим і сигаретами.  

СЕРГІЙ - Ма, а де той наш великий чемодан? Шо ти ще з Криму привозила. 

МАТИ - Та десь у кладовці валяється. Кудись знову? 

СЕРГІЙ - Типу я ж каратєль, як мене назвал цей старий упирь. Типу мене тут не 
повинно вже бути. Шагом - марш. Вот і піду куди мене послали, щоб очи не 
мозолити. 

МАТИ - Сина, ти нормальний, чи як? Та батько коли під градусами і не таке 
може нести, ну ото ж бо пробач старого, ну з ким не буває.  

СЕРГІЙ - Так, а де ти діла моє УБД? А, шо, не почув шо ти там сказала. 

МАТИ - Батька, говорю, пробач. Випивши він і не таке може рявкнути.  



СЕРГІЙ - Я бабло давав на його кодування. Не помагає воно йому. Скажи мені 
дяк що гроші не прошу повернути. 

МАТИ - Сина, та чого ти злий? А гроші ті від тебе, що давав на батькове 
кодування, я твоїй племінниці доправила. У неї дочка родилась, їй вони 
потрібніше. 

СЕРГІЙ - А якого хєра ти врала що папзель кодування пройшов, все з ними чікі-
пікі? Ма, та я тобі повинен говорити нормальна ти чи шо. Ма, чому я про це 
дізнався зараз? 

МАТИ - Сина, сина, ну то ж вже були не твої гроші, а наші сімейні.  

СЕРГІЙ - Пля, ма, і ти ще хочеш щоб я жив з вами? Та мені у Дебальцеве було 
приємніше ніж з тобою та тим п'яним упирем зараз. А ще, де він зараз? Папаша, 
агов, де ви? Де він дівся? 

МАТИ - Він до Михалича пойшов. 

СЕРГІЙ - Бухати, яснєнько. Ма, повторюю: куди ти діла моє УБД? 

МАТИ - У шафі, наверху. 

СЕРГІЙ - Сенкс, сенкс. 

МАТИ - Сина, та може подумаєш, ніч переспиш?! 

СЕРГІЙ - Ма, усе, усе, досить. Коли батя прийде, ти тільки віддай йому ось це. 
Презентік, так би мовити.  

Місце дії: двокімнатна квартира Марка та його дівчини Насті.  

МАРК - Друже, проходь, проходь. Там ми тоді вже у кімнаті постіль зробили. 
Кеди тільки зніми.  

НАСТЯ - Привітик. 

СЕРГІЙ - Сергій. 

НАСТЯ - Приємно. Анастасія, можна Настя, можна на ти відразу. 

СЕРГІЙ - А ти, я бачу, часу не гаєш.  

НАСТЯ - Та Марк мені про тебе вчора усі вуха прожужжав. Мов який ти класний, 
ви ж не розлей вода друзі, так? 

СЕРГІЙ - Агов, бро, от розрекламував ти мене, сучий син. Чого либишся, немов 
стенд рекламний?  

НАСТЯ - А ще він сказав що ти воював.  

СЕРГІЙ - Ну так, це не секрет чи що. Снайпер я. 

НАСТЯ - А людей ти вбивав?  



СЕРГІЙ - От яка ти забавна, от не вірю. Ну вбивав, звісно. Ніколи не мазав. 

НАСТЯ - А скільки ти людей вбив? Рахував? 

МАРК - Настя, та може не треба. Бро, йди но до кухні.  

СЕРГІЙ - Та нічо, норм питання, чесне зате. Я не рахував то справді. Ну вбив, 
мабуть, два десятки сєпарів, може більше. От чесно, не повіриш, ніколи не 
рахував. 

НАСТЯ - А як це - людину вбити? 

МАРК - Настя, ну ти зовсім чи що? Що нема про що вже інше спитати? Бро, 
вибачаюсь. 

СЕРГІЙ - Ти хочеш щоб розказав? Чи так, просто типу за мене беспокоїшся?  

НАСТЯ - Слухай, я не хотіла тебе образити. Ну я просто далека від цього, мені 
справді цікаво. 

СЕРГІЙ - А "далека від цього"- це як? Типу "Моя хата с краю, ничего не знаю"? 

МАРК - Так, так, спокійніше. Серг, ну та йди до кухні. Охолонь. 

НАСТЯ - Сергію, все гаразд. Заспокоїлися? 

СЕРГІЙ - Настя, ні, ти мені от зараз відповіси шо ти мала про своє "далеко", а я 
тобі розкажу в обмін на твою історію свою. Окей чи не ок? 

НАСТЯ - ОК, тільки моя історія буде короткою ніж твоя. Я лише півроку як живу в 
Україні. Приїхала від тата з Франції. І майже відразу зустріла Марка.  

МАРК - Ну не відразу. Через неділю як приїхала.  

СЕРГІЙ - Ясно. Мило дуже. Друже, подай но мені пивка, а ти, Настя, хочеш сідай 
поруч. Розкажу я тобі про те як воно вбивати. А ти оце, пива п'єш? 

НАСТЯ - Нє-а. Не люблю. 

СЕРГІЙ - Лан, слухай, ну і ти, Марко, слухай, хоча ти вже чув від мене, пам'ятаєш. 
Отже, з цього почати. Ну, по-перше, я все ж таки виріс у селі, і кров мене взагалі 
ніяк не торкає. Бачив я як мій батя, до того як він дахом поїхав, свиню різав, а 
курок скільки при мені було вбито - хз. Багато. Дуже багато. З людиною, звісно, 
зовсім не теж саме, тобто навіть коли ти розумієш шо ото перед тобою ворог. Но 
то спочатку, уся ця психологічна метушня, особливо, наприклад, у городських, 
які навіть в тирі сцуть стріляти, а тут же війна, чи ти чи тебе, вибір справді 
невеликий.  

І от ти, я про себе звісно, бачиш у прицилі того кого тобі зняти. Така собі точка, 
бачу його сиві волоси та дуже метушливі погляди туди-сюди. Він, мабуть, щось 
вже таке відчуває, по сторонам озирається, чує щось таке всередині. Ну і я 
стріляю. І все. Навіть імені його не пам'ятаю, хоча мені говорять мов шо то таке. 



Ти ж герой. Мовляв для тебе той перший раз то немов крещення. Ну якось так. 
Насть, ну що, задовольнив тебе? Таке хотіла почути? 

НАСТЯ - Вибач, я до себе.  

СЕРГІЙ - Нічо, йди. Потім поговорити ще зможемо.  

МАРК - Серг, а ти ще спати не хочеш? Чи може прогулятися? На вулиці вон 
тепло, а я поки з Настею віч на віч поговорю. 

Місце дії: місцевий парк, пізно ввечері. До Сергія, що йде дуже нешвидко, 
починає приставати гопник.  

ГОПНИК - Са-а-алдат, куди шуруєш? 

СЕРГІЙ - Гуляю. 

ГОПНИК - А чого "гуляєм"?  

СЕРГІЙ - Не твоє діло.  

ГОПНИК - А дай прикурити. Курити хочу шо піпец. Будь другом. 

СЕРГІЙ - Я не курю.  

ГОПНИК - Шо ти вреш, да дай хоч сотку, завтра поверну. А ти где живеш? 

- ... 

ГОПНИК - Са-а-алдат, шо мовчимо? 

СЕРГІЙ - Пішов ти.  

ГОПНИК - О, а шо у нас тут? А ну, знімай куртку, сволота камуфляжна. 

Сергій знімає куртку. З кармана випадають ключі вид квартири та мобільний. Він 
хоче їх підняти, як раптом отримує сильний удар в живіт. Потім - ще один. Він 
лежить на спині, тяжко дихає, хоче піднятися, але знову, і знову, і знову, і знову 
отримує удари - в пах, по печінках, по лицю. Рот наповнюється кров'яною 
слиною.  

Над Сергієм лунають декілька голосів. 

СЦЕНА ПЕРША, ГОЛОС ПЕРШИЙ:  

Однажды я придумал сценарий идеальной революции. То есть мне так 
казалось что он идеален. Но я же был просто идеологом, мой порог 
ответственности крайне низок. Ликвидировать безболезненно несколько 
десятков тысяч человек и сложить в куб безвременья такую гигантскую страну, 
как Украина - это не для меня. Этого просто не может быть. И поэтому придумал 
другой сценарий. 



Сценарий был настолько гениальным, что я даже не поверил в его 
осуществимость. Он просто взял и провалился. Но я уже знал, что другого такого 
не найду никогда. Сценарий был так гениален, что я просто начал искать и 
обнаружил его. Он был где-то в недрах общего хаоса, и я думал, что сейчас я 
схвачу его и не отпущу, даже если революция развалится, и люди начнут 
убивать друг друга...ну просто потому что им так хочется, ведь убийство это 
всегда первый шаг к персональному освобождению. Геноцид - это ревизия 
свободы, аппроприация её, тотальный всплеск слепящих бликов на солнце, 
переступи этот блядский порог. 

И один из главных законов жизни состоял в том, чтобы никогда не нарушать 
этот порог. Я не могу себе позволить нарушить закон «никогда». Да, я знаю, в 
эмиграции это было очень сложно, но я не могу себе этого позволить. Иначе 
просто развинтится какая-то пружина, регулирующая мою деятельность, моя 
эффективность. И начнется распад. 

Эту идеальную революцию должны начать дети. Просто потому что дети всегда 
являются самым главным ценным и питательным естеством любых революций. 
Дети революции, которые одинаково безжалостно относятся как друг к другу, 
так и к своим врагам. Именно поэтому моя идеальная революция должна 
вобрать в себя все возможные исторические штампы и переработать их как 
вторсырье. Сделать, так сказать, экологически чистыми и безопасными, как 
органическое мыло, или мыло из евреев.  

На первом этапе моей идеальной революции дети должны убить своих 
родителей. Это важный фактор старта переустройства старой системы на новую, 
если не на более здоровую, то, по меньшей мере, более актуальную. В этом 
новом мире не должно быть места ни патриархату, ни матриархату, ни отцам и 
ни матерям. Не нужен не только папаша, но и мама. Чтобы мы были к матери 
милосерднее, оставьте в покое наш детский садик. Он у нас не хуже других, и 
мы будем его пестовать. Вот увидите. Дитя должно родиться хорошим, с 
чистыми руками, с непорочными душами. Все исчадья ада - прыщавые 
мальчишки, в частности! И чтобы я не слышал от вас никаких ханжеских 
причитаний! За извращенцев мы будем ответственно отвечать! Хватит сюсюкать 
и корчить из себя святую деву! 

А в решающей битве мы уничтожим не одного, а нескольких мерзавцев. 

Вы ведь не хуже меня знаете, что маленьких мальчиков нужно накрепко 
прививать к чистоте и невинности.  

Эта молодежь пойдет с нами! 

Я знаю, как надо воспитывать детей, чтобы они стали настоящими мужчинами. 

Теперь смотрите. 

Сжигайте своих родителей живьём, выбрасывайте из окон многоэтажек, топите 
в ванных, душите верёвками и перерезайте им горло! Отберите у них власть, 
для начала забрав у них жизнь! Пусть на всю планету установится одно наше 



общее тысячелетие, а на Земле воцарится одна вселенная без берегов и 
границ! 

Я, к примеру, первым убил своего отца - я решил начать с самых очевидных 
клише. Он в это время спал в своем кабинете. Я тихо вошёл, оставив дверь чуть 
приоткрытой, дабы слышать внешние шумы из комнаты рядом, где дрыхла моя 
блядская мать. Я подошёл к креслу, в котором спал отец, и занес над ним 
кухонный топорик, марка Berghoff, 17 см, был куплен за 199 гривен в Эпицентре 
во время первого локдауна. Кухонный топорик вошёл в череп, по лицу стала 
медленно кровь, раздался сдавленный хрип. Я ударил снова, и снова, и снова, и 
ещё, и опять, до тех пор пока голова моего отца не превратилась в месиво. Я 
вышел из кабинета.  

Мать спала крепко, как обычно. Я занес над ней кухонный топорик, марка Berghoff, 17 
см, был куплен за 199 гривен в Эпицентре во время первого локдауна. По щекам и 
подбородку текла кровь, как у людей после изнасилования. Мать проснулась, но не 
испугалась. "Что ты делаешь?", - спросила она меня. "По твоей вине я убил своего отца, 
теперь твоя очередь. Я начинаю, а ты будешь платить мне за убытки. Что у тебя есть?" Я 
рыскал в ее вещах, раскладывал на столе, копался в комоде. Я искал деньги. Брать у 
нее деньги в принципе я не хотел. Мать сказала: "Что ты хочешь?" Я ответил: "Ничего". 
"Как ничего?. Ничего не хочешь? Я тебя не узнаю. Что ты хочешь?" Я молчал. Я смотрел 
на кровавые следы ее сапог и чувствовал себя в ответе за все ее несчастья. И как я мог 
дать ей то, что хотел? Через несколько часов я проснулся в слезах. Я был один. Больше 
всего меня злило то, что я чувствовал себя убийцей отца. 

 Ни одна из этих теорий не объясняет моего чувства вины перед отцом. Не объясняет 
ли оно его чувства? Ты убиваешь меня! Я не хочу больше!" - крикнула она. Но я не 
слушал. Я продолжал поиски. В дальнем углу шкафа она держала забытый ею альбом, 
наверное, последний с начала болезни. "Зачем тебе альбом? Что ты там хранишь? Что 
будешь делать с альбомом?" - "Я вырву этот альбом и закопаю его в лесу. Я хочу, чтобы 
он вернулся к своей маме и сказал ей: "Моя сестра была вампиром и погибла от руки 
своего сына". И мама откроет этот альбом и найдет там мой портрет. Я отомщу за 
своего отца". Я чувствовал, что леденеет мое сердце, но я знал: умру я сегодня или 
останусь жить - точно знаю, что все равно умру. В тот день я даже не вспомнил о том, 
что был наш день. 

 Я вернулся в свой дом. Когда же это было? Еще весной, в день смерти отца, когда он 
сказал мне: "Юра, только ты всегда будешь меня помнить. И никогда, никому не 
говори об этом". 

 Мне стало страшно. Страшно оттого, что я не смогу выполнить волю отца. 

Но мне уже никто не мог помешать. Я взял нож и начал резать ножницами портрет 
моей сестры. Сердце разрывалось от боли, но я все резал и резал, и вот портрет 
отомщен.  

А потом должен начаться захват госадминистративных зданий. Вы ведь не забыли что 
речь идёт про мою идеальную революцию? Идеальная революция невозможна без 
захвата государственных администраций. Детям это легко удастся, они мобильны, у 
них больше энтузиазма и наглости, ведь какая может быть революция без наглости? 

МАРК: Шото Сергія нема. 



НАСТЯ: Ну, ще не пізно. Прийде. 

МАРК: Я не про те що пізно, він мобілу не бере, гудки одні. 

НАСТЯ: В мєнтовку будеш дзвонить? 

МАРК: А ти як думаєш? 

НАСТЯ: Почекати до утра треба. Може, напився з кимось, з ким служив, буває. 

МАРК: НІ,  ні, я таки пойду за ним.  

НАСТЯ: еееее, зараз третя ночі.  

МАРК: Ну і шо?  

НАСТЯ: Про мене ти не думаєш. А якщо трапиться шось? 

МАРК: Я кагбе великий хлопчик, дам пизди. 

МАРК швидко виходить з під:їзду. Дивиться по сторонам. Закурює. 

Бере телефон. 

МАРК: Серг, брателло, якого хуя там з тобою? Чого не відповідаєш?  

Довгі гудки. 

МАРК: Передзвони мені.  

Довгі гудки. 

МАРК йде у бік міського парку, на вулиці нікого, досить темно. В парку нема нікого, 
горять лише декілька фонарів. МАРК йде по дорозі у напрямку до колишнього 
Лебединого озера, іноді озирається по сторонам. Раптом бачить Сергія, що лежить на 
землі, увесь в крові та без верхнього одягу.  

Торкається його руки щоб перевірити пульс. Він є, але Сергій не ворушиться. МАРК хоче 
послухати дихання.  

Десь з-під тьми знову виходить ГОПНИК. Але цього разу він мовчки накидує не голову 
МАРКА великий білий поліетиленовий пакет та починає його душити.  

СЦЕНА ТРЕТЯ, ГОЛОС ТРЕТІЙ:  

Сегодня вечером собирался ужинать, крутился на кухне, и одним ухом слушал, что 
бормочет телевизор. "Сьогоднi", TРК "Украïна", 19:00.  

О школьных учебниках по истории, для 8-го класса... 

Услышанное настолько меня поразило, что не поделиться с вами, други мои, я просто 
не мог. 

Зрада и яд страшной силы может проникнуть в эти учебники, и осесть в умах діточок 
наших, отравляя их умы и обессиливая души для священного дела нищівної боротьби з 
"руськім міром", і з клятим московським проєктом " Новоросія". 

А Зрада прычаїлась в этих самых учебниках... 



В которых чёрным по белому могло бы быть написано, что это эта самая "клята Росія" 
основывала Одессу, Херсон, Николаев! 

От де Зрада прычаїлась!!! 

Хотя всем уже давно известно, и доведено найвидатнішими українськими вченими і 
істориками, что: 

Россия только строила там крепости, где не было ни одного цивільного мешканця, а 
самí міста засновували виключно мешканці самої України! 

Правда, о том, как туда попали эти самые мешканці, и почему именно они туда попали 
- сучасна українська історіографія почему-то умалчивает... 

И вот если б не бдительность свідомих українських вчених - підлі москальські брéхні 
про заснування Рассєєй виключно українських Одеси, Херсона і Миколаєва так бы и 
прокрались в детские ещё умы наших восьмиклашек, и оставили бы там ядовитые 
следы крэмливськой "Новороссии". 

А сколько тебе за Крым заплатили? Что бы ты его сдал без боя? А может ты сам с 
Россией сотрудничаешь? Может ты сам на ФСБ подрабатываешь? Ну если так легко 
сдал такой кусок территории. Так еще даже не пытаешся отвоевать. 

Впрочем, понятно. Не так у тебя кружилась голова, чтобы нестись сломя голову на 
войну, пробив для этого лбом стену. На твоем месте можно было бы несколько иначе 
распорядиться временем. Написать книгу о жизни, такой, какой ее видел в годы войны. 
Например, у каждого из нас найдется такой случай, когда мы бы хотели бы 
приукрасить ее как-нибудь по-своему, но не выходит. Но почему-то не хочется. Может 
быть, потому, что это - неправда? Или просто-напросто правда... 

Сложно так жить! Очень сложно... 

Ты сдал Крым в угоду западным санкциям. Как же после этого ты можешь называть 
себя патриотом Украины? 

Ты скорее патриот россии. 

Ты уже не сможешь смыть  с себя позор предателя и труса. 

Расскажите пожалуйста как сейчас в Донецке ситуация? Говорят, что у вас там 
процветание и очень хорошие перспективы, россия очень сильно помогает? Мы вот 
думаем из Украины иммигрировать - достала эта жизнь под фашистами. Что 
посоветуете лучше - ДНР или ЛНР? Где лучше открыть бизнес? Где лучше развит рынок 
недвижимости? Спасибо. 

СЕРГІЙ та МАРК сидять напроти друг друга. Зверху капає дощова вода, незрозуміло де 
саме вони знаходяться. Але вода капає дуже швидко.  

СЕРГІЙ торкається свого обличчя. 

МАРК торкається свого обличчя.  

МАРК хоче закричати, відкриває рот, але...немає голосу. Толкає пальці у рот, розуміє 
що в нього немає язика і вибиті зуби. 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТА, ГОЛОС ЧЕТВЕРТИЙ:  



Був у мене момент, коли я не знав що зі мною. 

Тобто, знав: от ім'я, от фамілія, номер дому, номер телефона, вайбера, вотсапу, 
номер карток з привату та моно, ідентифікаційний код, паролі від гуглмейлів, 
суцільна цифрова життєдіяльність. Номер - раз. Номер - два.  

Три. Чотири. П'ять. Багато номерів, а серед них я, голий та в пошуках чогось. Так 
теж буває. Ти нібито знаєш про себе, а нібито інші знають краще. І от ти десь 
сидиш, а в голови щось починає дзвонити, стукати, якійсь суцільний шум 
звідусіль, і морок, і туман.  

Але знав я все це, на жаль, не зовсім те, що треба. 

 Я знав, на які кнопки натискати, щоб домогтися того, що мені потрібно, і 
паралельно чути, що говорять, на які теми говорять і що з ними говорять. Ось 
тільки ніякої історії життя я не пам'ятав.  Якою б вона не була, такі ось тіні над 
мною жили. 

 Але яке там життя! Просто холодний безсловесний жах. А потім прийшло інше. 
Щось дійсно Інше. 

 А потім щось змінилося. Я більше не можу відкривати сторінку зі своїми 
мітками на Facebook. Це стало нестерпно.  А далі з'являєшся ти.  Тобто, не ти, 
але ця енергетична штука всередині тебе - ти відкриваєш двері і падаєш в 
невідомість.  

 Але потім я прокинувся. Чи мені здалося.  Потім знову заснув. Іноді я навіть сам 
не знаю, як це сталося. Зараз не до цього.  Тепер навіть не знаю, де перебуваю. 
Чи є десь датчик визначення перебування в реальному часі? Якщо так, то де 
мені його взяти?  Все це пройшло через мене. Один день.  Пройшов кожної 
миті.  Але це ж як у чарівній казці, тільки з реальністю. А справжня реальність 
була досить прямою. 

 Про це я читав у книгах, вводив «Пароль», і переді мною виникало сакральне 
рівняння «100 000 = y+x×y ÷32 ». Але чомусь завжди і все розумілося, як 
квантово точний простір ймовірності, що смутно межує з математичними 
світами минулого-майбутнього. Причому ця віртуальність часто складалася в 
незрозумілу мені мову, абсолютно не споріднену англійській, яку я колись знав. 

І раптом на тобі виявляється якась накидка, і ти опиняєшся на пагорбі обличчям 
до вершини. Море, пісок, все те, що ти бачиш навколо.  Як тоді, коли ти перший 
раз купався в морі, і пив зі своєї чашки, і співав пісню. І ось так я дивився, 
дивився на цю сцену, і раптом - бац !!! 

Пісок. Музика. Магія.  

Музика. Пульс. Біт. Біт. Біт. Біт - це від слова "бути"чи "бити". Я нічого не можу 
зробити, це якось усе самою собою, це ні про що, втрачають свою ідентичність, 
тобто, мабуть, не ідентичність, а лише ії подобу, і більше біту, більше ритму, 
голос, голоси, голоси.  



Ритм - це все. Тим часом не уявляю собі наступної розмови. Ви можете 
придумати конкретне поняття, щоб зробити найпростішу дію? Я міг би.  Музика 
- це енергія.  Музика - це виклик життя, біт.  Роль, життя - це біт. Біт.  Життя, - це, 
безумовно, біт, ритмічність.  Біт.  Ритм.  Навіть слова змінюються, тому що всі 
рими, всі слова стають просто законами внутрішніх співзвуч, можливо, навіть, 
новим каркасом для ще не придуманих слів. 

От що бачиш зараз? 

Клаптик землі на Трухановому, багатьох людей, бачу вперше, а, може, просто 
забув, тому здається що бачу вперше. Тут дещо прохолодно, чи не так?! Чи то 
мені знову здається. Я іноді люблю домислювати події. 

За що я люблю твою незграбну гітару? За те, що вона крутиться в руці, коли ти 
співаєш. Це гарно. 

 Хоча, коли я до цього звикаю, все стає на свої місця. Ось рік тому, недавно - 
насправді, нічого особливого.  Починаю фантазувати, як раптом бачу сон. Він 
дуже, навіть, безглуздий, але зате з інтригою.  Що б не сталося, не забувай що є 
старі і нові сни, є величезна різноманітність снів і подій, дивних і привабливих. 
Тут було стільки народу.  Причому кожен був чимось зайнятий.  Багато сиділи на 
корточках, а деякі робили те, що було для них головним. 

Коли те що сталось - початок. І от ти думаєш, на роботі чи їдучи додому, чи десь 
щось роблячи, і здається що з тобою сталось більше ніж просто якась подія. Не 
дуже зрозуміло, так?!  

Як один раз в "Хвильовому"...ти вже забув, а от зовсім не можу. Смішна історія. 
Пив там, прийшов один, зустріч зірвалась, таке часто трапляється, пробки там, 
великий транспортний вузол, що іноді ніяк не може відв'язати від себе людей. 
Суцільна маячня, в якій застрягти легко. Шум машин, телефонів, задуха, ніякої 
свободи. Аж важкенько дихати через це, справді важко - бо ти у місті, і місто 
всередині тебе, а хочеться іншого, не тут, щоб мати нарешті змогу видихнути. 
Тепер зрозумів, що відчуває людина? Розумієш?  Я про те, що людина вже не 
може тут знаходитися?  Так це просто страх глибини, просто страх 
перетворитися на труху.  Люди іноді спотикаються об невидиме, їх душі 
знаходять в собі сили зупинитися і тупо просидіти хоч кілька секунд, але сенс не 
завжди доходить.  Але буває і навпаки: йдеш по вулиці, не відчуваєш руху, не 
бачиш людей, перестаєш відчувати їх, перестаєш бачити їх, і вони перестають 
тебе розуміти. 

Так про що я?  

Так от раз у "Хвильовому"підійшов до мене чувак. Такий...звичайний, я його 
навіть не побачив сперше поряд з собою. І от він дивиться на мене, і сопить у 
нос, і мовчить.  

Аж раптом говорить: А ти ото мені щось дуже знайомий, ми десь бачились. Я 
думаю хвилинку, потім відповідаю, що, мабуть, так. А він продовжує, говорячи: 
А як в тебе з планами? Ну я вільний, говорю. Тоді, він говорить, знайду тебе 



знов на Подолі. А шо треба, питаю. Потім дізнаєшся. А якщо я не буду вже на 
Подолі, знову питаю. Будеш, ще як. 

Сонце як сонце. Пече хіба що, сильно. І все ж яке воно жовте, тобі не здається. 
Типу яєчний жовток, який густо змішали з маслом, і воно теж жирне. Жовте, 
дуже жовте. Така бескінечна жовтизна, і ти дивишся на неї, і вона дивиться на 
тебе, і ви дивитись починаєте обоє, і усе таке..Розумієш про що я? Так 
приблизно і було.  Знаєш, коли вона ставала яскравою.  Мені здається, що ти це 
вже бачив.  Майже постійно, якщо не більше.  Тому що вона така жовта, що 
хочеться стояти і дивитися на неї цілу вічність, а ще... ще хотілося б, щоб вона не 
закінчувалася ніколи.  І адже коли ти її бачиш або знаєш, то ніяких асоціацій у 
тебе до неї немає, просто жовтеньке усе таке. І так досить довго, поки нарешті 
не настає вечір.  І тоді потрібно знову починати вірити в любов.  Ти більше 
ніколи не побачиш світанок. І не знаєш ти, чого тобі більше хочеться - щоб сонце 
спалахнуло сильніше, і ці жовті хвилі ... Ні, ну чому я?  За що мені це все.  Не 
вірю. 

 Але якщо ти закриєш очі, то виявляється - це просто щось там в кінці. І все.  
Адже не може бути все?  А крім лілового нічого немає. І знов усе таке... 

Ось ти стоїш тут, голова твоя, і здається, що ти дуже старий, що нічого в світі не 
відбувається такого, що ти міг би передати своєму обличчю. 

 Ти дивишся прямо перед собою на помаранчеве дно басейну, і знаєш, що це 
ліфт, тільки він не білий, а червоний. 

 А потім ти повертаєшся і йдеш назад. І чому ви все так вирішили, а?  Тому що ви 
зовсім як діти. А ти - справжнісінький. 

 А потім виявляється, що це ти на ній сидиш і стоїш, і вона сама на тобі. Спершу 
ти - на ній, а потім все це через твоїх слів. 

 І вона все говорить і говорить про себе, про життя. 

 Потім ви зливаєте яєчний жовток по спеціальних трубочках в пляшку, і потроху 
ви розумієте, що це такий заборонений напій. 

СЕРГІЙ торкається свого обличчя, потім починає відривати зі свого черепу 
спочатку волосся, потім - шкіру. І лише коли залишається голий череп, який 
блищить від теплої крові, він падає на землю.  

Дощ зверху вже не просто капає, а ллється як з відра. МАРК не ворушиться, 
здається, що він застиг у одній позі, з широко відкритим ротом та очима.  

СЦЕНА П'ЯТА, МАРК та СЕРГІЙ розмовляють між собою у головах. 

Знання - результат пізнання, який можна логічно або фактично обгрунтувати, і 
емпірично або практично перевірити. 

 У тебе не знання, а віра. Пряма передача божественної істини і безцінний 
містичний досвід.  



 Звичайно безцінний, бо рідкісний і не передбачуваний. 

 А еврика це що, якщо не передача божественної істини? 

Це не магія. Просто вона це туди клала без твого відома, хоча ти сто разів 
просив не чіпати свої речі.  

 Твоє нагальне питання суперечить реальності і виглядає як "хлопці, мені дали 
десяток курячих яєць, сказали висидіти крокодилів за три дні, а я максимум за 
п'ять можу. Що робити?" 

 Тому що бог всемогутній, це повністю в рамках релігійної картини світу. 

Навпаки: бог всемогутній, тому що він володіє будь-якими властивостями, він - 
все. 

 Я і кажу, логіці не суперечить. Ми якось вже це обговорювали. Досить прийняти 
той факт, що людині недоступно абсолютне знання, а далі - крути як хочеш. 

 Абсолютне знання є, якщо людина не буде обмежувати себе науковим 
знанням, а прийме містичний досвід як другу частину знання. Без цього - 
зрозуміло, знання ніколи не буде повним (а не те що абсолютним). 

 Ти тільки що зробив богохульство, прирівнявши себе до Бога, допустивши 
ймовірність того, що можеш зрівнятися з ним за рівнем пізнання.  

 А як же парадокс всемогутності? 

 Це що? 

Відсутність відповіді є результатом відсутності знання, яке ви приймаєте за 
сумніви і підтвердження зачатків віри. 

 Це не коректно. 

 Чи може всемогутній об'єкт створити камінь, наприклад, який він не зможе 
підняти? 

 Це фразеологічний зворот поза релігійного контексту. 

 Чому? Якщо є таке ж абсолютне знання, як і бог, то чим він тоді бог? Чим ти не 
бог? 

 Немає ніякого всемогутнього об'єкта, всемогутній тільки бог. 

 Бог може підняти камінь. 

 Результат вищої нервової діяльності за рішенням завдання, на яке можна 
угробити безліч сил. 

 Наш мозок так працює. 



Тому що я можу досягти знання тільки з волі божої. Буде воля - буде знання.  І 
богохульства немає. 

 Тобто він не може створити такий камінь, який він не зможе підняти? 

 Ну, це не більше ніж завдання про Ахіллеса і черепаху. 

 Це дуже просто. 

 Бог може створити камінь, який не може підняти, а потім може цей камінь 
підняти. 

 Єдиний, хто і єдине, що не може - це ти зрозуміти, як таке може бути. 

 А ось так. 

 Бог знає закони гравітації і тяжіння. Він їх створив. 

Безперечно, але ти тільки що пиздів що це складно зрозуміти, як такий камінь 
можна зрушити. 

А всемогутність означає всезнання? 

 Скоріше навпаки.  

 Містичний досвід не задовольняє не тільки досить жорсткого критерію 
"знання", але і набагато більш м'якому критерієм "інформації". 

 Так що з цим складності зазвичай. 

 Більш того, бог навіть може створити камінь, який не зможе підняти. І підняти 
цей камінь він теж зможе. 

 Тому що бог може все.  

 Всевідання дає можливість дізнатися, що Бог буде робити завтра. Але чи 
означає це, що він позбавляється волі робити завтра, що завгодно? 

 Ну ти переконував мене що можна створити камінь який неможливо буде 
підняти. 

 Створити його і підняти! 

 Це складно зрозуміти. 

 А я тобі пояснив, тут немає нічого складного щоб розуміти. 

 Якщо знати математику і астрофізику. 

 Всезнання в досить широкому сенсі дозволяєте тобі робити що завгодно 

 Пропоную новий термін для дискусії: бог Шредінгера. 
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