
я постирав більшість телеграм каналів, я встигаю прочитати майже всі новини з
фронту.
я ходив у кінотеатр, подивився перші півгодини нового бетмена. потім включилась
сирена. думав, додивлюсь вдома, але не додивився.
війна ще триватиме п’ять років, почув вчора від знайомого. тому, всі потрапимо на
фронт, резюмував він.
біткойн падає.
я постирав більшість телеграм каналів.
я розівчився їздити поїздами, я розівчився їздити будь-куди.
вчора мене кликали гуляти містом пізно ввечері. фотки були дуже гарні, темне місто,
ледь світле небо. Порожнє місто.
я не пішов. не зміг. не було часу. в березні життя стало на паузу. тепер навалилась купа
всього.
що таке війна? це коли смерть стає звичною. коли люди гинуть на відстані витягнутої
руки. ти можеш простягнути руку і торкнутися гарячого металу, холодного зсудомленого
тіла, розпорошеної землі, підземного жука з металевим лобом. головне вчасно забрати
руку.
що таке війна?
війна триватиме ще п’ять років.
смерть стає звичною, чужа смерть.
діма і женя вважаються безвісті зниклими, хоча всі знають, що в будинок, де вони
розмістилися, влучив фугас, пробив стіну і вибухнув, тіл не знайшли. тіл просто немає.
діма і женя вважаються зниклими безвісті.
той поїхав, той переїхав. та сидить, та не пише. той забув, та зникла. ті живі, ті мертві.
що таке війна? це то, куди йдуть люди, везуться машини, посилаються тепловізори,
закидуються гроші. куди відходять люди. багато усього, воно зникає, вони зникають. це
як різати мале порося, зливати кров у жертвенну посудину, кидати тіло у жертвенну
яму. так треба. це зв’язує нас з богами. це робить нас живими. а хтось помре.
щовечора я ріжу порося пам’яті. ще тепле, мале, пискляве, дрижливе. живе. я ріжу його
ножем моєї вразливості, щодня він стає гостріший. кидаю його в темну жертвенну яму.
ще тепле, пискляве, вже мертве, вже жертва, вже не тут, а там, вже неіснуюче, вже
вічне. як тінь. як дим.
вранці я бачу стовп диму за містом, телеграм канали мовчать про дим. його нема.
комендантська година, комендантська ніч, я і так вже не ходжу нікуди вечорами,
ночами, червневими короткими сяйливими ночами.
війна ще триватиме п’ять років.
моє місто живе, переповнене людьми, усі п’ють червень, їдять життя і сидять ночами
вдома. головне, вчасно кидати жертви.
вночі це місто - порожнє. темна магія, світла жертва. дивне життя, звична смерть.
витягнута рука в ніщо.
що таке ніщо?
це жертва.
що таке війна? це коли звикаєш до смертей. чужих.
всі звикнуть, рано чи пізно. війна триватиме, поки не закінчиться рано чи пізно. пізно чи
рано. для когось пізно, для когось - рано, для когось в ранах, для когось пізно ввечері
5-го числа, о 22-46, запах сухої трави, остання думка - яка ж вона суха, ця трава.
різати порося пам’яті ножем відточеної вразливості.



ця весна була такою пахучою, такою світлою, крізь хмари диму. потім прийшло літо,
таке пахуче, таке зелене літо. це весна, яку ніколи раніше не міг вловити, це літо, яке
ніколи раніше не міг відчути. крізь хмари диму, крізь затиснені між зубами словами
болю, словами-зубами, словозубами, словозубими тінями.
що таке ніщо?
ця війна триватиме ще достатньо довго, щоб звикнути до всього. до чужої смерті.
ця війна, ці ми, це літо, ці смерті, ці вони, це ніщо.
ця війна ще триватиме. люди мають померти. так не хочеться звикати. війна не питає.
що таке війна? що таке ніщо? вона триватиме ще п’ять років.
The more Russians we kill now, the fewer Russians our children will have to kill


