
Бурсукін трикутник 

- Добрий день 

- Добрий день, - мертво відповів Олег 

- Вчора чому пішов раніше з роботи?, - достатньо строго спитала його начальниця – Зінаїда 

Вікторівна 

- Зінаїда Вікторівна, я ж до вас підходив, питав чи можна, на що ми мені сказали «так» 

- А нащо тобі вчора треба було? 

- Ну я ж кажу, я мав переїжджати у іншу квартиру, і мені треба було зустрітись з продавцем бо 

він інакше не мав часу. 

- Добре,- метушливо відповіла Зінаїда, знявши окуляри і кинувши їх на свій стіл і витримавши 

паузу продовжила, - Як у вас із встиганням виконання місячного плану? 

- Зінаїда Вікторівна, все встигаю, лишилось підписати тільки один договір з компанією, яка має 

надавати нам освітні послуги у сфері англійської мови для наших колег 

- Олег Васильович,- різко змінила в обличчі вона, - Ми ж з вами говорили, що це має бути 

першочерговим завданням цього місяця. Нашу групу дослідників ринку за 3 місяці треба 

відправляти у довгострокове відрядження до Британії, а ви ще не підписали з ними договір!? 

- Зінаїдо Василівна, дослухайте! Ми вже домовились про зустріч на сьогоднішній вечір, вони 

мають з ним вже бути ознайомлені і сьогодні за сприятливих умов підписати цей договір 

- Олег!,- вигукнула та різко піднялась вона зі свого крісла, - як ви зі мною спілкуєтесь? А якщо 

не підпишуть? Я вам що казала місяць тому? 

- Зіна стоп! 

Олег практикував БДСМ зі своїм партнером, тож слово «стоп» було їхнім стоп-словом для 

зрозумілості, і йому чомусь закортіло вигукнути саме це. У кабінеті начальниці різко запанувала тиша, 

як тільки Зіна потягнулась за нещодавно загостреним ножем для відкривання листів. 

- Зінаїда Вікторівна, спокійно, покладіть це на місце, - намагаючись її заспокоїти, вони почали 

кружляти один навпроти іншого довкола великого столу 

- Зіна!?,- обурено промовляла вона одягнувши окуляри, щоб поцілити вірно, - Зіна стоп!? 

- Зіна..,- незручно він повторив, - це ви мені нагадали мені мою мати, яка колись шмагала мене 

за неприбрану кімнату.. 

- МАМКА!?, - Вже зовсім нестримучись, - яка я тобі мамка!? 

Олег зрозумів, що то було зайве, Зінаїді було всього 32, і порівняння з мамою явно чіпляло її до 

глибини душі. До того ж минулої п’ятниці, вона зі своїми колегами пішли у бар, де всі дружньо 

напилися, і вона всім розповіла про своє трагічне безпліддя. Олег вирішив терміново видалитись із 

зали очікування піздєца. Щойно він опинився по ту сторони дверей, Зіна метнула цим ножем так, що 

то було наскрізне влучне попадання. Олег видихнув і пішов за своє робоче місце, поки та ще гучно 

матюкалась у себе в кабінеті: 

- От суко пиздотне, ти глянь на нього, Мамкою назвав. Та від тебе користі, суко, як від гандону в 

жіночому монастирі!.. 

Олег швидко дійшов робочого місця, ранок. Він так само швидко ввімкнув свій ноутбук і почав 

шерстити браузером в пошуках новин. 

Він зупинився, озирнувся довкола, наче як переживаючи за те, щоб цього ніхто не чув, а тут 

випадково за спиною щойно підійшла і стала секретарка Лєна.  

- Фух блін, ти чого так лякаєш?.. 

- Чула вашу розмову із Зіною 

- Ти нащо підслуховуєш? 

- Я секретар чи хто? Тільки так можу знати чи вона зайнята, і попереджати наступних про її стан 

та настрій. На, - протягла йому каву, - випий і заспокойся.  



- Дякую. Ти щось хотіла? 

- Так 

- Кажи вже, як прийшла, - він її дійсно торопив, бо це була явно небажано розмова зараз 

- Я завжди можу піти, - відповіла з гонором 

- Та стій вже, сорі, - ну це ж етика. 

- Так от, тут мені розсилкою на пошту прийшов лист про відкриту вакансію в «А-груп» на посаду 

голови юридичного відділу компанії, непогана пропозиція, я тобі скинула на пошту, глянь, 

може зацікавить, там і умови краще, ближче до твого дому, вища з\п. 

- Не дочекаєшся Лєна, не дождешся! Вижити надумала? 

Лєна різко поблідшала, адже дійсно намагається цього досягти, бо мітить на його місце 

- А-ну пішла звідси! Бо зараз Зіні скажу що ти днями тільки те й робиш, що каву ганяєш за її 

рахунок та плітки пускаєш про інших 

- Та що ти зробиш мені, - вона була дуже впевнена у своїх позиціях на роботі 

- Зінаїда Вікторівна!.. 

Не встигши докричатися, Лєна встала й пішла говорячи: 

- Та пішла я, пішла, але знай, що тобі тут недовго лишилось, - єхидно так промовивши це 

- Йди вже ти 

- Я піду, але лишусь тут, не те що деякі 

Олег піднявся до неї, зупинив її, обійняв 

- Лєна, зачекай, я так давно тобі хотів дещо сказати... 

Лєна в шоці, але колись раніше вона поглядала на Олега коли той тільки прийшов на роботу 

Олег їй почав шепотіти на вухо ніжно й тихо: 

- Ти така сука.. 

І в цей же момент виливає на її очевидно нову білу сорочку гарячу каву, котру та принесла для нього. 

Лєна закричала й побігла в сторону вбиральні витиратись 

Олег повернувся до свого робочого місця, думаючи як Лєна його бісить. Зачинивсь у себе й вирішив 

собі подрочити на фото свого чоловіка в БДСМ костюмі. 

Помітивши що від 9 ранку вже настало 11.30, він вирішив все таки попрацювати.  

О 14.00 настав час обідньої перерви впродовж цілої години, а потім ще о 16.00 почався ефір його 

улюбленого психолога на ютубі. Довелось відволіктися.  

Об 18.00 він вже на ключ зачиняв свій кабінет і біг через дорогу до офісу компанії, з якою мусив 

підписати договір, про який ледь не вмер відрання. Там все пройшло успішно за 15 хвилин без 

урахунку всіх формальностей прийому, як це буває у дорослому діловому світі етичних стосунків.  

На годиннику 18.40, тож Олегу терміново довелось бігти додому, бо його чоловік скинув йому вже 5-

те фото свого оголеного тіла на кухні за приготуванням вечері.  

Порноїд 

Олег і Діма. Однокімнатна пристойна квартира. Білі стіни, темні меблі, дерево, всюди багато келихів. 

Вони любили починати ранок з келиху шампанського для блиску в очах і проводити день келихом 

шампанського для легшого сну. На місяць вони брали близько двох ящиків шампанського. Пляшки 

вони совісно складали на балконі, а потім здавали як вторичну сировину на переробку. Олег 

повернувся додому. 



- Діма, я повернувся 

- Я вже зачекався на тебе…, - глухий голос із кімнати 

- Ти де, - питає грайливо, підозрюючи що на нього чекає 

- Йди на голос і знайдеш мене 

- Раз, два, три, чотири, п`ять – хто не сховався, я йду шукать 

Олег заходить до кімнати. Сильно здивувався 

- Вітання! З річницею наших стосунків! 

- Це що таке? – Олег все ще не розуміє що відбувається 

- Це – мій тобі подарунок 

При вході на тумбі стоїть піднос з двома келихами шампанського, Діма еротично вдягнений у 

недешевий костюм, очевидно з сексшопу, поруч лежить плей-стейшн 

- Дякую, Діма, - засоромлено підійшов і обійняв Діму, бо забув за це свято. 

- А ти знову забув?, - Діма спитав легко, бо знав, що йому не до того, і що він все одно отримає 

свій подарунок, десь протягом тижня. Олег завжди готовий був вкладатись у стосунки на 150% 

- Так, вибач.. 

- Нічого, давай зіграємо у плей-стейшн? 

Олег здивувався, проте всередині душі він завжди захоплювався його легкістю. А взагалі, бляха муха, 

він все життя хотів цей плей-стейшн 

- Так, звісно! Мортал комбат? Фіфа? 

- Маю дещо цікавіше 

Олег це сприйняв не зовсім правильно,  почав залицятись до Діми 

- Олег, я сказав зіграти у плей-стейшн, а не зіграти у стрілочки-нолики. Ми і так знаємо хто 

перемагає завжди у цій грі 

Олег трохи почервонів, бо зніяковів 

- Ох. Так, точно, плей-стейшн 

Діма вмикає монітор, на якому з`являється заголовок «SEX GAME FOR ADULTS – 18+». Діма грайливо 

дивився на Олега, поки той продовжував червоніти і тішитись 

- В такі ігри я ще не грав 

- Ну то значить будемо сьогодні дебютувати 

Меню гри: 

1. Самітній гравець; 

2. Грайлива парочка; 

3. Скажена група; 

Обирають грайливу парочку. Наступне меню – «Оберіть гравця» - «Чоловіки»: 

1. Пишка сумоїст; 

2. Накачаний спортсмен; 

3. Торсистий вантажник; 

4. Офіцер пополіції; 

5. Вчитель з великим пеналом; 



6. Зуботехнік Артемій; 

І ще декілька інших. Олег обирає «Торсистого вантажника», а Діма обирає «Вчителя» з великим 

пеналом. 

- Блін, цікаво що може робити вантажник 

- Ти тільки глянь на вчителя, шо то у нього в руці? 

- Пенал такий цікавий 

- Пенал у формі пеніса? 

- Напевно 

- А як він відкривається?? 

- Або вздовж головної вени, або на голівці, не в курсі взагалі, але цікаво 

- Окей, давай спробуємо пограти – знову на грайливе із зацікавленості звів Діма 

- Давай, - відповів тим же 

На моніторі починається реальне мочилово. Ніякого сексу, просто напівоголений Мортал Комбат для 

дорослих: Торсистий вантажник своїми м`язами намагається розчавити пеніс Вчителя, пускає на низ 

вчителя і своїми булочками ламає йому шию і так далі. Вчитель з великим пеналом у свою чергу 

вправно їбе у рота вантажника своїм пеналом. Останній був сильнішим, бо мав деякі приховані 

функції, як от вдарити його журналом, відшльопати по попі указкою, а на завершення, коли у 

вантажника лишилось мало здоров`я, висвітився заголовок «finita la commedia» (фоном грає легка 

італійсбка класична музика). Після цього, пенал вчителя став нормальною зброєю, де він наче 

кінчаючи починає обстрілювати вантажника олівцями. 

- Фух, - сказав Олег, - хороша гра 

- Ага, тобі сподобалось?, - з щирою надією запитав Діма 

- Так, звісно! Це кращий подарунок, - після цього він поцілував одразу Діму 

- Ну і чудово 

- Ну а ми з тобою сьогодні будемо схожим чином боротись? 

- Дуже цікаво, що ти маєш на увазі?, - з реальною зацікавленістю уточнює Діма 

- Ну.. Не знаю… Хто протягом 15 секунд буде зверху, той буде зверху й після того 

- Домовились 

Тут почалось. Діма за своїм призначенням був художником, він займався саме живописом, проте на 

роботі він був просто секретарем збоченого директора. Директору не було принципово, яка стать 

займатиме позицію серкретаря, бо сєкрєтутка є сєкретутка! Саме тому Діма навчився витримувати 

тонку грань зваблення, а потім нанесення тяжких тілесних ушкоджень всяким падлам.  

- Олег, чуєш 

- Що? 

- Сядь поближче, щось у тебе на оці якась гівнючка 

- Оу, дякую, - Олег ніяковіє постійно. Діма іноді користується моментом як от зараз. Робко він 

облизав свої губи, Олег у свою чергу максимально за тим уважно спостерігав 

- Ще трохи, - почав важко дихати 

- Ну що там?, - Олег все більше й більше збуджувався, а Діма тим часом думав поки в якій 

позиції він хоче бути.  

- Ну не знаю у що ти там вляпався, зачекай, - Прийнято рішення бути знизу. Встав і пішов на 

кухню, - зараз за ватним диском зганяю протру обличчя 

- Добре, дякую, - з милуванням відповів 

- Пару секунд…- - вже з кухні доносилось до Олега. Діма взяв чисту нову ганчірку. Повертається 

ще й з ватним диском, ганчірку запхнув у свій халатик, - Ну ось, майже все, у щось таке ти 

цікаве вляпався… - тим часом лівою рукою тягнеться за новою ганчіркою і враз нею починаю 

йому закривати очі й настрибувати нагору. Олег, у грі швидко виправив ситуацію і наступні 15 

секунд займав верхню позицію. Діма йому усміхнувся 



- От такий ти. Хитрий, хотів бути зверху?, - питає все ще у грайливому тоні Олег 

- Ну ти мене розкрив і тепер я знизу. 

- Ну тепер ти знизу… 

Десь на цьому моменті понеслась порнокартина, яку не можна транслювати у громадських місцях та 

неповнолітнім, проте… 

Займаючись несамовитим сексом, раптом пара зупиняється 

- Це що? – стурбовано запитав Діма 

- Не знаю 

- Зачекай 

З-за стіни, до якої було приставлене ліжко доносились чіткі стуки та стогін. Вони частішали. Раптом 

звідти пролунало чітке «У нас активніше!» 

- Що відбувається? – загадково і з посмішкою задався питанням Олег 

- Вони походу намагаються нас перетрахати 

- Майстер-клас? 

- Давай 

Одразу ж Діма та Олег взялись до справи якомога дужче, проте це не завершилось одразу. З-за тієї 

стіни все ставало гучніше і гучніше. Як от з протилежної стіни роздався ще дужчий гуркіт. На поличці 

на тій стіні стояло дороге кашпо Давида ручної роботи, котрий почав трястись. 

- Олег, це вже як виклик, зачекай, - Діма зняв з полиці кашпо і відніс його у безпечне місце, де 

його не потурбує сексологічна Санта-Барбара, - а тепер давай, на максимум, я знаю як ти 

можеш мій милий 

- Добре 

І знову понеслась неймовірна тряска. Діма включив свій сиренний стогін. Олег вже хоче кінчити! 

- Не можна Олег! Або тільки з другим колом цього марафону 

- Домовились, - бідний і пітний Олег відчув себе вже у чистилищі 

- Ну давай, наново! 

- Ну давай, - вже як звір 

- Ти мій Лев просто! 

- Заткнись і стогни! 

- Давай! 

В цей же час у одній з суміжних квартир, звідки доносяться стогін та крики: 

- Довго вони ще там будуть, як думаєш? 

- Ну Саня, Діма наш хороший друг, часто допомагав нам 

- Ну вже навіть якось стрьомно це все слухати  

- Так, продовжуй журналом бити по стіні, бо я на день вчителя попрошу його зробити те саме 

- Тільки спробуй, - з жалістю вичавив це з себе чоловік вчительки 

- Не відволікайся кажу 

Вона стогне й кричить, він б`є журналом стіну 

- Мамо, тато, а що відбувається? 

- Допомагаємо нашому другу, синку 

- Цікаві у вас друзі, і допомога цікава, я зрозумів 

- Вибач, що заважаємо 

- Та нічого, щойно на конференції, під час захисту наукової статті, всі професори чоловіки 

чомусь повимикали камери, думаю ви гарно пораєтесь 



- Добре, синку, можна тебе попросити принести мені оту стопку зошитів з червоною ручкою і 

зробити чаю, горло вже сохне 

- Добре, пару хвилин 

- Дякую 

І вони знову продовжували робити це несамовитіше 

В іншій сусідній квартирі, де стук був сильнішим за крики, відбувалось наступне 

Бабця перед всім цим накупила близько 35 кілограм риби живиною, ще й свого чоловіка відправила 

зранку на риболовлю. Йому тільки дай можливість, то йому тре лишень 5 хвилин на збори.  

- Так, діду, риби в нас багато, йдемо в кімнати розділувать будем. Риба велика бери топор, а я 

зачищатиму 

- Добре Валю, добре 

- Тіко рубай так, щоб з одного разу голова відлітала 

- А шо таке 

- Ти хо мудохатись з нею всю ніч? 

- Ладна, Валя. Давай 

Так воно і було – він рубав так, шо все тряслося, а вона з того викрикувала: 

- Ігарь! Сильніше ще, давай, рубай! 

- Ти шо так кричиш? – коротка пауза, Валя осудливо розглядає діда 

- Та вуха заложило, ніхріна не чую 

- ТО може ватку з чаєм у вухо? 

- ШО? 

- ВА-А-А-А-АТКУ З ЧАЄМ МОЖЕ У ВУХО? 

- Не кричи ти на мене так! 

- Сама не кричи 

- А-а-а 

- Всьо, кукуха поїхала? 

- Рубай кажу!! 

А щойно вона почала зачищати рибу, таке почалось! 

- А-а-а-пчхі!, - настільки гучно чхнула Валя, шо весь дім з того утрясався 

- Будь здорова! 

- Ігарь Рубай, давай! 

- Та Рубаю, кончена Баба 

- Я тобі за кончену язик оцим начищу 

- Ладна, не сварись ти, теж зачищай 

- Ай, шо з тебе взяти, мені тут декілька картин сьогодні сусіди подарували, давай забивати 

гвозді й вішать 

- Куди? 

- Ну туди, де зараз веселіше ніж у нас 

- На вікно, чи шо 

- Ти, дибіла кусок, там де вийобують всю дурь сусіди 

- На цю стіну? 

- Так 

- Добре 

- Давай допоможу 

- Не лізь, жінко, - тепер дід в абсурді розглядає свою бабу 

- Кажу дай допоможу. Я тримаю гвозді, ти забиваєш 

- Ти дурна, чи шо? 



- Сам дурний, бий давай 

- А якщо по пальцях? 

- А якщо по пальцях, то я потім тобі і язик зачищу і скворідкою пригрію до серденька свого 

- Ой ти, Валя, шо ти сьогодні витвуряєєш тіко… 

- Бий! 

Ігор вдарив по пальцях Валі випадково. Пішов крик. Валя одразу почала ходити довкола кімнати 

тримаючи іншою рукою пальці які болять. Ігор боявся дружини у гніві, тож почав різко забивати 

гвозді. Забивав до самої шапочки 

- Ааааа, болить… Ти як гвозді забив!? А картину як вішати? Новий забий! 

Ігор у переляці почав бити молотком той гвіздок, Валя ж тримаючи свою лінію болі, притислась 

грудями до стіни, болючі пальці у рота, а іншу руку у кулах, і наче теж почала забивати гвіздки своїм 

кулаком.  

 

У Діми та Олега був триде ефект порновечора. Повертаючись до них в квартиру: 

- Олег, ну що там, ти ж не скоро? 

- Заткнись і насолоджуйся, курво, - у місіонерській позі, однією рукою Олег почав тиснути горло 

Дімі 

- О так… - чулось хрипло 

Олег кінчив, а Діма в свою чергу як різаний крикнув «Все!» 

Раптом з обох сторін кімнати, сусіди змовкли. Вони обоє лягли і почали просто ніжитись у ліжку. 

- Ти у мене такий хороший, - каже Діма 

- Ти кращий 

- Любю тебе 

- І я тебе, - цілує Діму 

- Хочеш покурити? 

- Так 

- Дозволяю, - просто у них була домовленість що вони обоє не палять взагалі, максимум рідко 

на свята, з дозволу один одного 

- Дякую, - знову цьомає Діму 

Олег пішов палити на балкон, а Діма швидко вдягнувся, подивився на годинник, і як і чекалось, 

роздався стук у двері. Діма вибіг у коридор. Там на нього чекали «всьо тєжє на манєже» – Валя і 

вчителька Маруся 

- Так, дуже всім вам вдячний, - запехано ще трохи каже він 

- То як все пройшло, -  питає Маруся, - добре?, - з легкою усмішкою, знаючи що там відбувалось  

- Записали свої кінчені тік-токи?, - запитала Валя 

- Все. Все зробили. Ще раз дякую вам. Так, це вам, - вручає Марусі 2 пачки паперу А4 і набір 

червоних ручок, - А це вам, - бабі Валі вручає ще 2 Картини, свого молодого періоду, видавши 

перед цим їх за дорогі Картини, які колись його дід ще з Лувру вивіз 

- Дякую, -  сказали обоє синхронно і так само синхронно зайшли у свої квартири закривши за 

собою двері. 

Діма мав невимовну радість у душі, що все склалось саме так як і планував. Повернувшись у 

квартиру, швидко перевдягнувся назад, і підійшов до Олега на балкон, і ніжно обійняв йог 

- Я тебе так люблю, ти у мене найкращий, - каже Олегу 

- А ти у мене. 



День Х 

Приблизно раз на місяць у Олега наступав день Х. Хтось скаже що це «День Ікс», але сам він називав 

його «Хуйдей». Цього дня місяць був повний, і щоразу чомусь доводилось віддавати незрозумілим 

людям гроші за квартиру, сплачувати за комуналку, здавати звіти, Діма просив дати йому грошей на 

якісь його проекти, щось рвалось на одязі, і в кінці щось дуже сильно псувало настрій. Звісно, після 

того наступав День А. Це був «Ахуйдей». В цей день приходила заробітня плата, був якийсь ресторан 

чи щось таке. Але - то після.  

Олег на роботі.  

- Добрий день, пані Зіно 

- Добрий день 

- Як у вас справи?, - намагаючись підняти настрій якимось гумором 

- Все добре, не фамільярничайте, ближче до справи. Ви принесли світ? 

- Ви хотіли сказати звіт? 

- Так я хотіла сказати звіт, але раптом ви світ принесли, варто було уточнити 

Зрозуміла справа, це вже був четвер. По хорошому всі справи тре завершувати в цей день, бо у 

п’ятницю ніхто працювати не збирається: всі чекають завершення робочого дня, щоб піти випивати. 

- Ну, взагалі, світ не приніс, але звітом можу поділитись 

- Давайте 

- Тримайте, ознайомтесь будь ласка. Цього разу всі пункти плану виконані, навіть трохи більше 

- Це що ви маєте на увазі, - уважно вчитуючись  

- Ми домовились за пониження вартості надання освітніх послуг у сфері англійської мови для 

наших працівників. 

- А ну розкажіть, як це у вас вийшло 

Олег зніяковів, знову. Не можна розповідати всім направо та наліво всі свої «штучькі дрючькі», тебе ж 

саме за них і приймають на роботу. 

- Секрет виробництва, пані Зіно 

- Так, які секрети, кажи 

- Добре, скажу, але ви маєте це утримати в таємниці 

- Та добре, Олег, давай вже, - непомітно перейшла вона на «ти» 

- Значить я приходжу, уявляєте собі, так? 

- Ну..,- зацікавлено слухаючи 

- І кажу, що ось наш договір 

- Добре 

- Кажу далі, не перебивайте 

- Кажи вже 

- Та не перебивайте ви 

- Мовчу 

- Ну значить даю їм наш договір на підписання, і вони мені такі кажуть «У вас там невірно 

вказана вартість освітніх послуг», - для кращого ефекту кривляє тих людей, - ну а я їм і кажу, 

що вартість вказано вірно, ну а я знаю що написав на 10% нижче вартості. 

- Ти що, обманув? 

- Та ні, дослухайте ж 

- Давай 

- Ну я і кажу, що якщо вони не підпишуть з нами договір на таку вартість, то викличу на них 

поліцію, і піду з ними судитись! 

- А за що судитись? 

- Ну як, у них по деяких пунктах є порушення що і на кримінал тягнуть. Наприклад підробка 

документів одна чого вартує 



- Шантажист ти, Олег 

- Не шантажист, а маючий загострене почуття справедливості. Чого б це ми ще платили повну 

вартість порушникам закону. Не чесно виходить, - точно знає що сьогодні «День Х», робить 

все, щоб у «День А» отримати більше 

- Добре Олег, дякую, можете бути вільними 

- Це все? 

- Так 

«Ура» подумки промовив Олег та щойно вийшов з її кабінету зустрів Лєнку, цю секретутку 

хитровиїбану 

- Ну що, Олег, вас ще не звільнили?, - з посмішкою запитано 

- Лишень після тебе, сонечко, - теж з посмішкою 

- Ну це ми зараз і побачимо, - підморгнула й зайшла до кабінету начальниці 

Олега це достатньо насторожило, проте він знав що Лєнка дурна, й іноді і двох слів не може зв’язати, 

а сам же – професійний висококваліфікований юрист, який може парувати будь то з друзями ти, чи 

навіть з Богом. Думав він принаймні так. Той і пішов на своє робоче місце 

Буквально 2 хвилини пройшло, як Олег зачинив за собою та почав шукати підходяще порно. 

Пролунав стук до дверей з фразою «Відчиняй суко». Це точно був звук начальниці. Олег закрив 

вкладку з порно, треба було хоча б трохи перестати бути збудженим. Та в хід вже пішов стук каблуків 

Зіни по дверях і попередня фраза продовжувала фігурувати у її заклику до дії. 

- Щось трапилось, пані Зіно? 

- Ти мені ще раз розкажи як ти підписував договір з тою компанією, падло ти недороблене 

- Прошу? 

- Чуєш ти, траходромне авто переднього приводу, я тобі попрошу зараз, - починає бити його 

кулаками у груди 

- Запрошую вас до кабінету, випити чаю, заспокоїтись і все обговорити 

- Чаю?  

- Для Лєни можу кави зварити, -  різко  її перебивши 

- Дякую, не варто, - встрягла Лєна 

- І все ж варто, проходьте 

Всі сіли, начальниця організувала ранкову понеділкову зачіску поки в істериці билася об 

куленепробивні двері кабінету Олега. Олег нормально перелякався, проте знав що непутньо вести 

діалог на емоціях, а пані Зіна ще та емоціоналка, яку тре тушити в таких ситуаціях 

- Прошу чаю, пані Зіно, - мило подає їй на блюдечку, - І ваша кава, Лєна, - він вдруге виливає ту 

каву на неї, щоб убезпечити собі розмову один на один, - ох ви вже вибачайте за 

необережність, це така прикра випадковість, а у вбиральні до речі нові паперові рушники, 

сподіваюсь вам допоможуть 

- Ох Олєг, ти як надивишся цих сценаріїв зі свого порно всякого, то пуття з тебе ніякого, - 

обурливо патякала Лєна й видалилась до вбиральні. Олег одразу на ключ зачинив двері з 

середини 

- Тож, пані Зіно, що вас встривожило? 

- Олег, якщо це все виявиться правдою, то сьогодні твій останній день роботи у цій компанії 

- Про що саме ви говорите?, - штучно спокійно він говорив до неї 

- На, дивись!, - Вона дістає телефон Лєни, на якому намагається показати якесь відео 

- Що? 

- Зараз, покличте Лєну, хай розблокує телефон 

- Добре, я піду по неї, давайте телефон 



Олег підходить до жіночої вбиральні, де стояло 3 раковини. В одні з них вона стояла й прала свою 

сорочку, стоячи в одному лишень бюстгальтері. В іншій він стояв та вимивав руки від кави. Пішов 

монолог 

- Лєна, життя тебе нічому не вчить. Є така проста фраза – не лізь туди куди не просять. Саме 

тому йдучи до вбиральні, ти щойно випадково втопила свій телефон в унітазі, намагаючись 

його розблокувати 

Олег підійшов до унітазу в стилі «дірка в підлозі» кинув туди телефон Лєни, та для закріплення змив 

за собою. Повертається до свого кабінету 

- Пані Зіно, мені дуже шкода, проте Лєна втопила свій телефон поки розблоковувала його 

- Що значить втопила? 

- Те і значить, втопила доки намагалась розблокувати 

- Ви тут глузуєте з мене чи що? 

- Спокійно, ви можете сказати мені, що було на тому відео? 

- Можу Олег  

- Тоді кажіть 

- Там.. на відео в сенсі... Ви жорстко трахаєте начальника компанії з якою укладали договір, в 

прямому сенсі того слова 

- Прям жорстко?, - стьобно уточнює він 

-  Ви зі мною не глузуйте. От значить які у нас тепер методи укладання договорів? 

- Заспокойтесь. Я виконав наш план з найкращими показниками 

- Ви, - витримуючи паузу в обуренні, - трахнули директора компанії, вибачаюсь 

- Не вибачайтесь так і було 

- Як ви це поясните? 

- Це було поза робочого часу, після самого підписання 

- Ви ще скажіть що знижку ви отримали не таким чином 

- Запевняю вас у цьому! 

- Відтепер я не вірю вам жодним чином 

- Пані Зіно, зачекайте, подумайте, що поганого в тому, що я мав секс у свій вільний час з іншою 

людиною, яка за збігом виявилась і директором тої компанії? А ви знаєте, що той директор 

опублікував свій профіль на Тіндері саме для цього? 

- Той що? 

- Офіс – це просто місце 

- Не кажіть дурниць 

- А я вам ще дещо скажу 

- Це буде ваше останнє слово цього робочого дня, - вже стомлено, після 8 годин плідної роботи 

- Чи знали Ви, що Лєна підслуховує вас? 

- Не може бути такого! Я їй довіряю як собі, і взагалі-то думала призначати її на ваше місце 

- Маю доказ тому! Я знаю те, що ви проговорювали лише у кабінеті, і що чула напряму лише 

пані Лєна 

- І що це?, - стривожено і зацікавлено 

- Я знаю, що ваш чоловік виявився геєм. І це все через безпліддя, про яке він вам спочатку не 

говорив, маючи вже стосунки з іншим чоловіком 

У кабінеті зависла тиша 

- Ви головне не переймайтесь, я просто цим хочу вам сказати, що я цілком на вашій стороні, і 

ця інформація нікуди не піде окрім нас з вами тут сидячих, проте не намагайтесь робити 

поспішні висновки. І Лєну, на вашому місці, я тримав би на відстані 

Ошелешено пані Зіна підвелась щоб щось сказати, і навіть почала 

- Я сама розберусь як мені її тримати 



На цій фразі до кабінету влітає Лєна, бо Олег востаннє не зачинився на ключ. В руках у неї новеньке 

лаковане взуття з довгою шпилькою.  

- Тобі хана, Олег Мудилович!, - кидає ту туфлю та не цілить в нього, - думаєш я дозволю тобі тут 

лишитись? Ти, падло, перекреслив всі мої плани! Я мала їхати цими вихідними зі своїм 

чоловіком на Мальдіви, у нас мала бути щаслива сім’я, а нам для цього всього на всього не 

вистачає твоїх додаткових 15 тисяч, суко ти мерзенне 

Ляпас Зіни перекреслив її монолог 

- Ви як собі дозволяєте говорити зі своїм колегою, ще й на робочому місці, та ще й в 

присутності начальниці! Ще й криворука, телефон втопила, і цього зробити не змогла! Йдіть 

звідси, вас понижено у свої посаді до помічника пана Олега.  

І знову пауза. Олег не чекав такого ефекту, а Лєна просто мала луснути від злості на місці. Її щоки 

мали розірватись тою гидкою слиною у них, якою вона плюється під час розмов 

- Так, на цьому робочий день, шановні колеги завершено, чекаю всіх завтра на 8 ранку. Лєна, ти 

маєш бути за півгодини до приходу Олега, для прибирання його кабінету, і якщо я дізнаюсь, 

що ти цього не зробила, або зробила це погано, я тебе звільню з такою поганою 

характеристикою, що працюватимеш лише прибиральницею на свинофермі. Гарного вечора 

всім. 

Пані Зіна пішла першою з кабінету, Лєна ще трохи постояла скуйовджена, забрала свою туфлю, та 

вилучилась з його кабінету другою. Виходячи з офісу Лєна вмудрилась порвати свою нову блузку. 

Вона ричала гірше самого Диявола. Олег зачекав доки ці дві дамочки покинуть офіс і теж побіг 

додому, бо його вже чекали на прийом оплати за квартири 

Вдома на Олега чекав Діма та власник квартири. Розрахувались цього разу спокійно. На нього чекав 

приємний секс, та сигарета  

День А 

Як згадувалось попередньо – опісля Хуйдею наступає Ахуйдей.  

Ранок розпочався з келиху, бо це ж ранок 

- Добрий ранок 

- Ммммм, - дико промичав Діма лежавжи у ліжку, бо ранок добрим не буває 

- Прокидайся, сьогодні п’ятниця, тре все допрацювати, й будем гулятись 

- Не хочу, - тихо, з-під носа пронявчав 

- Вставай 

- Ну, бу 

- Ти мене вимушуєш на цей крок 

- Добре.. 

Олег пішов за пульвірезатором для квітів, набрав води, й почав тероризувати Діму.  

- Боже, ти що таке робиш!?, - зі злістю і у шоці 

- Сонечко, шампанське розлито, а ти і без того м’яту постіль продовжуєш м’яти 

- Ну бо може мені хочеться дозволити собі пом’яти постіль у п’ятницю зранку 

- Так, день має починатися гарно, Діма, не дратуйся 

- От я про що і кажу, не водою ж будити, - буркочучи пішов до вбиральні, повернувся за 

шампанським, - ну гарної п’ятниці, нехай вона стане приємною крапкою цього шаленого 

місяця 

- Люблю тебе, - спішучи сказав те, цокнулись, цьомнулись і полетіли у справах 



Діма пішов на кухню займатись сніданком, Олегу надходить дзвінок, на рингтоні грає Лобада «Жіть 

лєгко», на екрані телефону назва контакту «ЧувирЛєнка» а на картинці рештки динозавра: 

- Альо , добрий ранок, це Олег Олександрович? 

- Добрий ранок, Лєна, ти щось хотіла? 

- Так, хотіла спитати, як можна потрапити у Ваш кабінет, щоб прибратись 

- Лєна, ключів немає, прибирай кухню, - а кухня це таке стратегічно важливе місце у офісі, але, 

на жаль, таке засерте 

- Кухню? Було розпорядження від начальниці прибрати суто у Вас 

- Ну а я тобі і кажу, що оскільки до мого кабінету немає доступу, прибирай кухню 

- Я буду про це говорити з начальницею!, - фоновий шум з телефону, Олег поставив її на 

гучномовець доки вона обурювалась, а сам встиг і до вбиральні сходити, вдягнутись прілічно 

- Перепрошую, що ви сказали, ви як почали говорити нічого не почув, зв’язок напевно поганий 

- Олег Олександрович!.. 

- Так так, чекаю  вас вже з прибраною кухнею! До зустрічі на роботі 

- Послухайте! 

Нащо собі травмувати психіку всякими Лєнами? Ну Олег і скинув її, ввімкнувши фоном поки 

збирається звуки дощу. Він дійсно заспокоював ся від того. 

- Сніданок готовий, - донеслося з кухні 

- Йду, любий, - мало часу вже щоб поснідати, проте Олег встигає щось перехопити й викликає 

таксі 

- Так, ввечері кудись ідемо? 

- Є побажання? 

- Давай може на вино?  

- Давай, підшукаю поки заклад, скину тобі 

- Добре, чекатиму 

- Так, дякую за сніданок, все смачно, мушу бігти, таксі вже приїхало 

- Цьом 

- Цьом! 

Олег поїхав на свою роботу, а Діма тим часом продовжив збиратись, вийшов хвилин за 15, довго 

шукав презервативи  

Тим часом Олег швидко доїхав до офісу, встиг взяти кави, зайшовши до офісу зустрів Лєну 

- Добрий ранок! А чого це ми у п’ятницю і без посмішки на обличчі?, - стьобливо запитує у неї 

- Добрий ранок Олег Олександрович, радість для слабаків 

- Ну тоді я у вас вірю, - і пішов у свій кабінет, одразу звідти, - і все ж зайди і тут приберись 

- Але ж я на кухні.. 

- Так, так, пам’ятаю, кухня, то сьо. Нагадую, що вказівка була у мене прибратись 

- Та може досить? 

- Перший день на новій посаді і не пораєтесь зі своїми обов’язками? 

- Йду 

Лєна розпочала своє прибирання 

- Ноги підніміть 

Жодної реакції 

- Кхм, кхм, ноги підніміть, кажу 

- Перепрошую? 

- Повторюю, прошу підняти ноги 

- Це ви не повторюєте, а вперше звертаєтесь ввічливо 



- Дякую, пане Олег 

- Прошу, звертайтесь частіше, і колись вам точно допоможуть 

Доки Лєна прибирала, Олег вирішив послухати музику 

- Ви не проти музики? 

- Ні, - огризнулась вона 

- Вмикає на колонках Britney spears «Toxic» 

- Протріть пилюку будь ласка ще з того вазону 

- Добре, Олег Олександрович, - скреготячи зубками 

- Дякую! 

Прибирання завершилось, й зачинивши двері до кабінету Олега, Лєна у своїй голові лишила місце 

лише для матюків замість слів, добре що й у своїй голові вона їх і лишила 

Опісля того настала обідня перерва, час заробітної плати, який не порадував лише бідну понижену 

сєкрєтутку ну і час пити, але Олег окремо, з Дімою 

- Ало, сонечко привіт, не маю часу багато говорити, робота, знайшов якесь місце, заклад? 

- Діма, да, дивись, зараз скину 

- Все, давай, чекаю, до зустрічі! 

- Давай 

Переписка. Першим пише Олег 

- Так, знайшов винний бар на Подолі, лови, - https://www.the-village.com.ua/village/food/new-

place/314357-kyiv-soska-yod-design-kontraktova-khoryva 

- Точно йдемо! 

- О котрій звільняєшся? 

- За годину 

- Ок, тоді за півтори години на контрактовій? 

- Так 

Час зустрічі 

- Привіт, - обіймає Олега, - я вже засумував! 

- Та перестань, все одно б побачились 

- Ну ти вапще рамантік, ілі гдє 

- Добре, вибачай, я ще на роботі подумки 

- Окей 

- Так що, в Соску? 

- В Соску 

Заходять у цей винний бар: 

Офіціант(О) – Добрий день! Вам щось підказати?, - привітно і з помилками 

Діма (Д) – Так, нам будь ласка одразу 2 келихи білого чилійського 

Оф – добре, до сплати буде 280 грн 

Олег (Ол) – Може ще щось візьмемо?, - до Діми 

Д – так, давайте ще сирну нарізку 

Оф – добре, до сплати буде 380 грн 

Ол – Картка, - розраховується телефоном 

Оф – зачекайте трохи, зараз все буде 



Д – Добре, - з цікавою посмішкою, наче щось вичікує і з чогось милиться 

Діма та Олег стояли в маленькій кімнаті першого поверху Соски очікуючи замовлення прямо під 

стінкою, тримали свої сумки і посміхались, дивлячись у сторону офіціанта 

Оф – Ваше замовлення 

Д – Дякуємо 

Оф – Смачного! 

Вони понесли це на другий поверх й сіли близь вікна 

- Це був важкий тиждень, - почав Олег в доволі засмученому тоні 

- Але доволі цікавий, - швидко доповнює його Діма 

- Ще раз пересвідчуюсь у своєму коханні до тебе 

- А я до тебе 

- Ну, будьмо! – Олег витримав мінімальну паузу, зажмурив очі, вони цокнулись, і той одразу 

випив весь келих одразу 

- Ти чого?, - стурбовано спитав Діма 

- Просто я так втомився 

- Ну, сонечко, ти чого?, - трохи погладжуючи його руку 

- Все добре 

І знову пауза. В закладі заграла музика. Грає Мадонна, Vogue. Діма почав посміхатись і трохи хитати 

головою в такт, й каже: 

- Може пішли?, - різко допивши все 

- Може ще по келиху?, - стурбовано уточнив 

- А може по пляшечці? Тут з собою продають 

- Чилійське? 

- Біле 

Вони стиснули руки так, наче востаннє 

- 2 чилійських будь ласка білих, розрахунок карткою, - Олег до офіціанта. Одразу розрахувався і 

вони наче спішили, вибігли з пляшками із закладу й побігли 

Тримаючись за руки вони побігли. Весна, пальто і 2 чилійський винця. Бігли до самого мосту біля 

Дніпра. Там зупинились, повернулись один до одного, тримаючи за талію.  

- Ти ж все знаєш 

- Так 

Діма почав цілувати Олега, проте в якийсь момент Олег відвів його від себе. Знову підійшов ближче і 

каже на вухо 

- Я тебе кохаю 

- Я тебе теж кохаю 

Олег трохи прикусив вухо Діми 

- Дім, а ти давно робив щось екстемальне?, - Діма напружився, проте подумав що він пропонує 

екстремальний секс на березі Дніпра, тож почав діставати презерватив. Олег почав йому 

казати знову, - ні, дурнику, не це 

- А що?, - Розум та хитрість Діми вичерпались  

- Хочеш щось таке зробити? 

- Так 



Олег почав знімати поволі одяг з Діми, проте далі трусів не поліз. Олег відкоркував пляшку вина для 

себе і пляшку вина для Діми. Вони цокнулись і почали пити з горла 

- Десь так має виглядати хороший вечір, чи не так?, - питає Олег 

- Так, - невпевнено відповів Діма 

Вони все ще стояли один до одного обличчям з винцем, прохожі часто дивились на них, хтось щось 

вигукував у їхню сторону. Ці всі вигуки були дуже неприємними для них, проте вони їх не чули 

- І ще раз, Діма, я тебе люблю, - тихо сказав йому Олег 

- І я тебе.. 

- Діма, я тебе кохаю, - вже гучніше сказав, складається враження наче то вже трохи істеричне 

- І я тебе… - все так само тихо відповідає Діма, дивлячись на нього своїми великими і щирими 

очима 

- Я тебе кохаю, Діма, ти розумієш!?, - це був крик такий, що це було чутно в радіусі метрів 400 

- Так, - відповів Діма, трохи засльозились очі 

Олег швидко цілує Діму і різко кидає його у Дніпро. Сам швидко роздягається і кидається за ним  

- Ти чого?, - в шоці питає Діма, він дуже погано плаває 

- Я нічого, я просто хочу тебе втопити, - й дужо й дуже обіймає Діму 

Вони вийшли з Дніпра, накинули на себе свої пальта й пішли набережною. Вже й ніч. Вони йшли в 

захід світла крайніх ліхтарів, де прокладені дороги лише для мрійників, блять 

Земфіра - Пальто 

 

 

 

 

 


