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Да, босс!  

1. 

Ти як? 

 Норм, а шо питаєш? 

 Ну, після вчорашнього ... всяке може бути.  І тебе це, шеф до себе викликає.  

Термінова справа 

 Прямо щас? 

 Ну да, мене і послав до тебе, мовляв давай виклич, шоб поквапився. 

 А шеф, він в якому настрої?  Як завжди або не дуже? 

 Сам побачиш. 

 Угу.  Тобто знову нічого хорошого. 

 Він як приїхав, мало не відразу з порога на охоронця наїхав, мовляв стоїш не 

там де треба постійно, ніякого відеоспостереження немає і офісна наша 

шаланда як двір прохідний, пиздец одним словом, горілкою несе на кілометр, в 

мобілкє в ігри час гаєш або там же  в тіндере з тьолочками листуєшся, або спиш 

взагалі.  Загалом, напиздів йому, мізки виніс, шо тепер охоронець тихо сидить 

собі у камер спостереження, ще жодного разу навіть курити не виходив.  На 

сторожі порядку.  Але ти це ... забий.  Типу вперше потрапив під його роздачу. 

 Так, я щас піду перекурю і відразу до нього. 

 Ніякого перекуру. 

 Бля. 

 І візьми з собою документи, звіти там за минулий квартал, кошторису,  

договора.  Це важливо. 

 Ну ок, все взяв.  А ти як, ну, все нормально? 

 Досить мені зуби заговорювати.  Час! 

2. 

Викликали? 

 Так, проходь, сідай.  Ні, не сюди.  Ось так, ближче до мене.  Чай там чи краще 

каву? 



 Ні, краще перейдемо відразу до справи.  Не люблю ось ці тири-пири балачки.  

Та й предмет бесіди більш-менш відомий, чого вже там. 

 І то правда, а то у нас, знаєш, пиздєц по фірмі натуральний.  Ти ж повинен це 

знати?  Або ти знову - "чую дзвін, не знаю де він"? 

 Нууу, я розумію ... розумію, звичайно, про що мова, але я ... еееее.  ..я ... 

 Чого раптом, що з язиком?  На, випий мінералки, "Моршинської", а я більш 

детально скажу чому ти тут і саме сьогодні.  Ти бачив наші квартальні 
показники?  Мінус 250 тис гривень доходу, і це без урахування твоїх витрат на 

бензин, відрядження та відпускних протягом поточного фінансового року, і це 

якось дохуя багато для одного маленького відділу, і одного немаленького тебе.  

Як же так вийшло що твій відділ вийшов в мінус, і ти по суті, так, так, саме ти 

живеш зараз в борг, а я, як би це висловитися культурно, оплачую твої срані 
капризи? 

 Так, стоп, Новий рік, інші свята ж були, частина внутрішніх клієнтів пішла, інша 

ще не переукладати з нами договору.  Плюс купа проектів на стадії переговорів 

і остаточного їх вирішення в нашу користь.  І про які примхи мова йде? 

 А ти доклав максимум зусиль для укладення цих договорів ДО НОВОГО РОКУ? 

 Емммм ... да взагалі-то.  Так, бос!  Як міг. 

 Але тоді чому у нас мінус?  Поясни мені, докладно, чітко, c розстановкою.  Я не 

чую тебе. 

 Ок, ок, ну ось дивіться.  Що ви тут бачите?  Інфографіка, на якій січень весь 

провалений, і це не тільки мої показники, мого відділу.  Бачите тут червоні, сині 
та зелені смужки.  Це ось фінансова статистика по відділу доставок, червона 

смужка - це менеджерські ланки, а там де трохи видно веселку, як з Прайду - 

це загальні відомості по співвідношенню доходів і витрат, там ще ПДВ 

прописаний, правда, ми ж податкову так собі трахаємо, але все одно.  Тут, на 

цьому документі розписано хто із замовників і скільки нам повинен заплатити, 

вже заплатив або ще зволікають. 

 А ти їм дзвонив, замовникам цим?  Нагадував? 

  Так, тобто ні.  Не пам'ятаю. 

  Зателефонуй зараз.  П'ять дзвінків - даю тобі 15 хвилин на все, потім знову 

повертайся сюди, харе їм комизитися.  Щас же киш звідси.  І це ... документи 

свої залиш, вивчу їх детально.  Жовті, зелені, червоні смужки, економіст хрєнов. 

3.  

Як пройшло? 

 Як ти гадаєш з трьох раз.  Щас води сьорбну і віддзвоню по клієнтам, що нам 

бабоси винні. 



 Скажеш їм, що ми - найкраща, найбільш компетентна, суперадекватна 

консалтингова компанія на всіх півднях, від Генічеська до берега турецького?  І 
вони від твого сексуального голосу розтануть і понесуть нам лаве, а їх 

секретарки або, не дай бог, акціонери пограють твоїм хуєм у тебе під столом в 

знак подяки ?!  Ну, бро, дерзай! 

 Очччень смішно, прям всявся від твого гумору. 

  Не, я цілком серйозно.  А шо, як там у тебе на особистих фронтах? 

 Алло, так, мені потрібно поговорити з головним менеджером.  Так, це з 

консалтингу.  Окей, чекаю ... слухай, норм у мене на цих фронтах.  Не 

дезертирствую ... да, алло, дзвоню вам щоб уточнити: коли треба до вас 

під'їхати, щоб укласти контракт?  А, ясно, ясненько, може ми зможемо 

домовитися про невелику знижку, або щось в цьому дусі.  Ок, ок, до побачення.  

Сука !!! 

 Ну шо, перший пішов? 

 Угу, але щас не про це.  До чого ці питання про, так би мовити, особисте життя?  

Кого-то хочеш мені знову по старій дружбі підкласти, які там варіанти у тебе 

завжди: свиноматка-однокурсниця з ХДУ, подруга дружини брата або якась 

пиздата шалава з масажного салону, твого улюбленого, шо на Чорноморській?  

Давай просвіти ще мене про їх параметри і сексуальні переваги.  Чекаю досьє.  

Хоча ні, не чекаю.  Я потім від кожної тобою відрекомендованої шкури ледве 

відв'язувався, шо в тебе за пунктик такий на іпанутих баб, а ти ще ділишся з 

ними. 

 Я, канєш, передбачуваний, але не цього разу. 

 Сєктор "Приз!" я так розумію? 

  Називай як хочеш.  Але наша рекламний менеджер кличе тебе до себе в 

кабінет ближче до шостої вечора.  Типу обговорити робочі питання.  Типу 

зверстати новий контент-план на квартал, а ти молодець мовляв, шото 

зкреативити їй допоможеш, обдурити нові правила Фейсбука або шото там з 

інстою намудрувати для зростання підписників. Типу вона не проти з тобою 

того, ну ти зрозумів. 

 Повтори, на скільки я повинен бути в її кабінеті? 

 До шести, але можеш не поспішати приходити раніше. 

 Чого це? 

 Вгадай з трьох раз. 

4. 

Життя в моєму офісі переходить в вегетативну стадію ближче до п'ятої вечора, 

коли офісний планктон нижчої та середньої ланки починає збирати свої 
манатки, і поспішати хто куди на тралік, маршрутку або пішки додому, в 



найближчий бар або паб або по магазинах купити бухла для себе і  жрачки для 

голодних ротів, що чекають вдома.  Звичайна метушня, яка часто вкладається 

буквально хвилин в 15-20, і ось вже колись з раннього ранку щільно 

утрамбований людьми віком від 18+ до 65+  офіс порожніє, а до упору тут 

продовжують сидіти або технічний персонал, ну або ті хто не обтяжений 

ніякими особистими  обставинами.  За понаднормові це не вважається, та і пох. 

 Останнім часом, уточню - останні шість місяців, деякі особливо завзяті клерки 

стали і зовсім зйобуватися додому близько четвертої дня, так як давно по фірмі 
ходить не дуже приємний сморід чуток і нібито інсайдів типу скоро нас всіх 

куплять з потрохами, а потім викинуть на мороз, перед тим ще жорстко 

виїбавши.  Покупець - якийсь маріупольський хлопчик-мажор зі зв'язками і 
щирим бажанням принижувати всіх і кожного, біла кістка тобто, дитя Приазов'я.  

Ті ж інсайди запевняли на тверезому оці, що майбутній новий бос 

неодноразово вимагав від співробітників а за що вони, йоб вашу мать, 

отримують зарплату і чи не варто їм повернути її в касу по-доброму.  Зі своїм 

юристом я, втім, вирішив проконсультуватися заздалегідь. 

 Втім, приходячи в офіс, зазвичай з невеликим запізненням в хвилин п'ять, я 

поспішав не в свій кабінет, а в глухий кут курилки біля великого вікна, яке 

практично завжди було відкритим, за винятком хіба що снігових і лютих зим.  

Але оскільки зима в наших херсонських єбєнях стала все менш морозною від 

року до року, і все більше вогкою, то вікно це, відкрите навстіж, з одного боку 

давало хороший огляд на автостоянку (і усі зі своїм куривом співробітники 

могли бачити хто з топ-менеджерів та коли приїжджає), з іншого ж - ставало 

свідком різних одкровень. 

 Ось кур'єр, працює хлопчик без року тиждень, курить L & M, і щоранку 

ділиться тим як і кого він зняв і які стрьомні баби йому іноді трапляються.  

Слухати мені це не дуже цікаво, але по обличчях офісних рибок гуппі помітно 

що вони вкрай захоплені єблєтревеллінгами цього сімнадцятирічного 

хмирйонка.  Тим більше він хвалиться своїми сексуальними подвигами з 

якимось особливим юнацьким похвалянням, вважаючи себе дуже чарівним, 

типу мачо з Мухосранська чи Шепетівки.  Правда, у мене часто виникає відчуття 

що хлопчина просто нахабно пиздить, але що з нього взяти ?! 

 Ось електрик, з сигаретами "Марвел", та й сам він великий шанувальник 

коміксів, ну і їх екранізацій зокрема.  Гик той ще, при цьому, сука, гик вкрай 

товариський і пріставучий.  Тобто ось ти не хочеш слухати його довгі тиради про 

протистояння Марвел і ДіСі, ти в рот їбав цих клятих Месників разом і окремо, 

тобі ось ну немає абсолютно ніякого діла до перипетій складних відносин у всіх 

цих всесвітвх з мудаками і мудачкамі в спандексі,  але наш Марік (так по фірмі 
ми кличемо цього гікнутого електрика), хочеш чи ні, присвятить вас в усі що 

тільки можна, так як в темі він шарить так, ніби особисто отримує відсотки від 

прибутку всієї цієї ахінеї.  Решта його ввічливо слухає, вставлять свою думку, 

якщо вони, наприклад, бачили хоч щось, але варто Маріку піти, як тут же 

курилка вся зітхає від полегшення. 

3.1  



Можна? 

 Та заходь вже, сьома година, я думала що ти ващє вирішив сьогодні мене 

ігнорувати і не приходити. 

 Нєа, треба раз треба, та й шеф пасе мене.  На, тут ось в папці мої робочі 
пропозиції, розцінки фотографів, ідеї щодо розвитку. 

 Швидко переглядає папку з документами, досконало не вивчивши їх.  Кидає на 

стіл з таким виглядом, ніби там фото знівечених жмурів не першої свіжості. 

 - Та не то зовсім, зовсім не те.  Я все це і без тебе планувала, а ти мені підсунув 

якусь ламерську хуйню, через яку потім буде нуль результатів.  Нуль, розумієш. 

  Значить, я вільний?  Я ахєрєнно втомився, а ти ще істериш, то не так, сьо не так.  

Сама розрулюй тоді ту жопу, де щас знаходиться наша фірмочка. 

  Втомився, охолонь, розслабся.  Візьми в холодильнику пивка, може допоможе. 

 Я не п'ю на робочому місці. 

 Смішно, дурик.  Робочий день скінчився три години тому. 

 Беру пиво: собі і їй. 

 Підходить до дивану, знімає туфлі і починає масажувати своє передпліччя. 

 Слухай, та справа не в роботі, а в тобі. Та й ... шо стоїмо?  Кого чекаємо? 

 Чекаємо, коли Пані менеджер перестане вийобуватися, і я зможу тихо собі 
викликати таксі звідси і аж до ранку не думати про цю блядську роботу. 

 Допиваю в три ковтки пиво, перевіряю месенджер і Whattsap. 

  Хосспаді, який же ти зануда.  Уже й просто покликати поговорити не можна, 

тут же нити починаєш.  А я ж хотіла тебе про дещо попросити, по-дружньому, 

скажімо так. 

 Угу, угу. 

 Ти не угукай, а помасажуй мені ноги.  Я цілий день сьогодні моталася, сил 

немає.  З першого поверху на третій, потім в нову філію, потім знову сюди, 

потім в банк, знову в нову філію. 

 Я, канєш, співчуваю тобі, але якщо тобі не вперше сидіти тут до перших півнів, 

можна було вже й масажистку на офіс викликати.  Або хто там у тебе - 

масажист?  М'язистий, накачаний, тупий як пробка?  Он і диванчик у тебе 

зручний, для кастингів прям ідеально підходить, тільки шото чеських хлопчиків 

з великими хуями не видно в наших єбєнях. 

 Нахиляюся, починаю масажувати її ліву ногу, права ж сильно впирається в мою 

грудну клітку.  Легкі поштовхи ноги в груди. 



 Та задовбала вже! 

 Скидаю її ногу зі своїх грудей, підводжусь, але тут же від сильного стусана 

опиняюся на підлозі кабінету, правду кажучи, не найчистішому.  Вскочити 

швидко не виходить, тіло здається трохи дерев'яним.  Вона прилаштовується 

мені прямо на груди, ліва рука намацує ширінку, вказівний палець -  в роті.  
Відчуваю неприємний смак лаку для нігтів.  Потім цілує в губи, я не сильно 

кусаю її нижню губу, в мій рот тече її слина, змішана з краплями крові.  
Мерзенний смак. 

 Ти чо охуїв? !!!  Ти мені губу прокусив, уїбан. 

  Пшла нахєр.  Краще масажиста свого трахай 24/7, або шефа, судячи з усього, 

недойоб у нього аналогічний. 

 Різко відштовхую її зі свого тіла, вона падає в район диванчика.  Вибігаю з 

кабінету, застібаючи на ходу ширінку, і з офісної будівлі на свіже повітря. 

5.  

Ранок, начальник.  Як там у тебе охороняється?  Багато вже компромату 

насохраняв із записів нашого шоу "Офіс 1"? 

 Шуткуєшь все, а тебе он знову шановна верхівка до себе викликає.  Накоїв 

шото, йди пояснюй.  Шагом - марш! 

 У сенсі "шагом - марш!"? 

  У такому от сенсі.  Велено - йди, не мені з тобою дітей хрестити. Не 

витрищайся. 

 Яких дітей?  Шо у всіх за загострення таке.  Що вчора, що сьогодні. 

  Клоун, еееее, не туди пішов.  Велено направити тебе через чорний вхід. 

  Оки, зайду звідти. 

 І це, ти не в курсі чого наша рекламщіца сьогодні не приїхала?  Може, сталося 

там з нею всяке, видзвонити варто рідні там або хлопцю її. 

  Соррі, не цікавлюсь її траблами і особистим життям.  Може, з ковидом чи 

грипом лежить, як варіант. 

 Ну тоді їй одужання. 

6.  

Кого я бачу?!  Вперше вчасно допєтляв. 

 Шо за хрінь?  Якого хуя мене відправили через чорний вхід, це шо за справи, 

шеф? 

 А ну-ка давай розкажи но що було вчора ввечері в офісі. 



 А шо було, шо було ... ну в офісі затримався, з нашої рекламісткою зустрівся, 

ПМС у неї хз, вела себе як істеричка, трахнути мене хотіла. 

 Хмммм ... ну ти давай продовжуй, я слухаю. 

 Так все начебто.  Ну ще в вашому кабінеті порядком проторчав. Усе, finita, 

 А мені тут нашептали трішечки не те.  Дівчинка наша рекламістка вранці 
зателефонувала вся в сльозах, соплях, сказала що ти її хотів згвалтувати, побив 

її, так як не вийшло, типу не збудився ніхуя, а потім як хуїла підорнутий якийсь 

ще й боягузливо втік, навіть свій кабінет не зачинивши.  Ледве заспокоїв, а щас 

он вона боїться йти на роботу, сидить в лікарні вся на нервах, трясеться як 

осичка.  Не, я в курсах шо вона дівка гаряча, сам би їй вдув по самі гланди, але 

ось ти шото берега зовсім втратив, хлопець.  Вона ж в мєнтовку не піде, не сси, 

але моральну шкоду їй таки треба відшкодувати. 

 Це вона мене мало не виїбла як розлючена кішка, шо ця сучка за цирк 

вирішила зробити! 

 Ну так йди до мостів,  розкажи як тебе згвалтувала дівчина, і як скоро тебе 

запроторять в Степанівку після того. 

 А записи з камер? 

 Немає ніяких записів за ці два дні.  Єбанат з охоронної шото там собі не те 

натиснув, все до хуям було знищено.  Немає записів з того дня.  Та й якби були, 

сітуйовіна якось би змінилася на твою користь?! 

 Вона не піде в райвідділ, я теж.  Ви це прекрасно розумієте.  Та й вона не 

дурна.  У нас мєнти до таких поєбушків відносяться норм, мене навіть на 

адмінку можуть не посадити.  Або я, може, не в курсах її особистих зв'язків з 

мусорами, може, у неї там дядько сидить на теплому місці.  На чому тоді 
зійдемося? 

 Десять тисяч доларів. 

 Емммм .... еееее .... у мене немає бабла.  Ну таких грошей точно немає. 

 Нарий  Нирку продай, квартиру там.  Або придумай своє рішення. 

 У мене.  Немає.  Грошей.  Ви усвідомили?  Я в кредитах весь бля. 

 Ще один візьми, з тебе не убуде.  Але лаве їй потрібно до кінця цього тижня.  

Сьогодні у нас, до речі, який день? 

 Вівторок. 

 Ну ось, шоб до наступного вівторка десять штук ти нарив.  Інакше буде тобі 
дуже погано. 

 Шеф, а може давайте без цих ваших понтів?  Лякаєте їжака голою сракою.  

Тили-віллі, тралі-валі бля. 



 Так нахуя ти влаштував ось це ось все?  Хочеш скажу тобі свій варіант тієї сраки, 

куди ти вляпався.  Ну ось слухай, вникай.  Я тебе, сучонку, не звільню, і 
звільнитися тобі не дам.  І навіть не шукай ніяку іншу роботу, місто у нас тут 

маленьке, сам же знаєш, всі один одного знають, і ти навіть прибиральником 

нікуди не зможеш влаштуватися, шоб параші засранні чистити з ранку до ночі.  
Адже ти у нас до того ж навіть освіти ніякої не маєш, ПТУшнік сраний.  Досвіду 

нуль, я тебе, вважай, витягнув з мудла на побігеньках, так що харє возбухати.  

Про мусорів вже переговорили, шансів у тебе нуль.  А шоб ти не рипався, за 

тобою з сьогоднішнього дня будуть стежити.  Контролювати.  Загалом, думай.  З 

тобою ще по-божому я. 
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А де це ми такі пропадали? 

 Йди нахуй, не до тебе щас. 

 Так що трапилося?  Шо взмочаленний такий? 

 Так бля, бля, типу ти не знаєш. 

 Поясни, затрахав вже весняні хороводи водити. 

 Секунду ... скажи тільки про що сьогодні в курилці ляси точили? 

 Раніше не знав що ти так по пліткам.  Але в курилці як зазвичай було, Марік 

знову своїм сектанством всіх заражав, і нарікав що ніхто не розуміє чого це Брі 
Ларсон така класна. 

 Ффуу, ну легше, шо.  А ваще пиздєц у мене.  Пам'ятаєш, мене позавчора до 

себе кликала наша рекламщіца?  Так ось, ця лярва кучерява хотіла мене в 

своєму кабінеті виїбати ... 

 І? .. 

 Шо? 

 У тебе не встав на неї чи що ?! 

 Вона мене згвалтувати хотіла, сечеш?  Спершу масаж ніг попросила, потім 

штовхнула ну і так далі. 

 І ти її НЕ виїбав?  Тобто шкура тобі хотіла тебе попестити, а ти відмовився.  

Довбойоб чи що? 

 Дай далі розповім.  Щас вона типу в лікарні, зателефонувала при цьому шефу і 
звинуватила що я це її хотів зґвалтувати.  І хоче з мене десять кусків. 

 Доларів? 

 Ні, гривень.  Доларів, так.  За компенсацію.  І шеф за яйця міцно тримати 

вирішив, він на її боці. 



 Так, стоп, повтори: з тобою хотіли потрахатися, ти не хотів, дівка ламає 

комедію і каже, що ти жахливий насильник, хтось там типу Вайнштейна, і ще 

бабла просить. 

 Вимагає ващє-то.  Мені до наступного вівторка треба ці йобані гроші нарити. 

 Ха, омайгад, ось це сюжет.  Шуткуєшь?  Не вірю в цю хрінь. 

 А ти де бачиш шоб я як даун ухмилявся?  У шефа спроси. 

 Ок, ок, вірю. 

 Ага, по пиці твоєї помітно прям твою довіру. 

 Охолонь, че невже немає ніяких вариків все розрулити ?! 

 Ну якщо у тебе знайдуться десять тисяч ... а може вони у тебе тут, в кишені?  

Або може в цій папці? 

 Пішов ти, зрозумів я, зрозумів.  На, бери цей телефончик, дзенькай, коли стане 

несила терпіти. 

 Кого?  У сенсі - чий номер? 

 Тсссс, ані слова. 
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Алло, хто це? 

 Не впізнав шо лі?  Парта номер 5, харе огризатися !!! 

 Ааааа ... сучий син, скільки років, скільки зим, зі школи вже води стільки 

витекло.  Радий чути.  Чого дзвонимо в таку ранню годину? 

 Допоможеш? 

 Браток, та й без проблем.  Говори чим потрібно виручити. 

 Конче треба бабла, дай, прошу.  Дуже треба.  От не уявляєш пиздєц. 

 Ну, так справи не робляться.  Суму скажи?  Не ходи навкруги.  Мізки не 

стомлюй. Не на парі вже. 

 Десять. 

 Тисяч - в сенсі? 

 Угу, тисяч.  За місяць віддам.  Зуб даю. 

 Оки, дам тобі десять тисяч гривень. 

 Ти не зрозумів.  Не гривень.  Мені зелень потрібна конче. 



 Для салату "цезар"?  Іди в АТБ, там її повно.  Або на ринку в бабусь бери.  

Свіжа, з грядок. 

 Я про долари, не жартую. 

 Браток, стій.  Ти чо таке накоїв, раз тобі така сума ні з хуя потрібна? 

 Довго розповідати.  Потім, при зустрічі в барі перетремо.  Ну як, даєш? 

 Еееее ... ну тут у мене ... мммм ... тут заминка.  Не одна при тому.  Можу тільки 

500 доларів дати під розписку.  І то на тиждень, не більше. 

 Так мені від твоєї пятихатки ні холодно, ні жарко ж буде. 

 Браток, я не знаю що треба таке витворити, щоб такі бабоси почати клянчити, 

але у мене ж мала, жінка вон нову тачку купити просить, плюс сам весь 

уматываюсь гімні ніж у морозиві.  Ніяк в банку не дадуть кредит на розвиток. 

 А знаєш тих, хто може мені дати? 

 Знаю, тільки вони тобі за красиві очі не дадуть таку суму.  Відпрацьовувати 

будеш як миленький.  У разі чого, власними ротом і сракою. 

 А є варик без цього ?! 

 Ну як сказати.  Вибір за тобою - або один раз посмоктати хуй, або довго свою 

лапу смоктати доведеться. 

 А по часнику - там хоч що підтверджують під що лавандре дають?  А то знаємо 

- плавали, потім швидко на лічильнику буду. 

 Твій рот - це і буде твій док.  Не ламай з себе дівку 

 Лан, кидай номер.  Я подумаю. 

 Красава!  Браток, ти ж знаєш, я б сам радий зайняти ... 

 Проїхали.  Диктуй давай. 

10. 

Мій найраніший дитячийспогад: я, п'ятирічний шкет, з дружбаном на два роки 

старший, вирішили з чогось помірятися членами на свіжому повітрі.  Місце для 

цього  вибрали не найбільш небагатолюдне.  Недалеко від першого під'їзду тієї 
задрипаної хрущовки, де я жив з батьками, був така собі майданчик, з кам'яним 

парканом, який здавався мені хлоп'ям уламками старовинного замку, тим 

більше кам'яна кладка паркану буквально кричала про те як її хотіли зробити 

"під старовину", тільки з  типовим же жлобським прононсом.  Забір був зовсім 

невисокий, а влітку і навесні ця площадка була майже завжди сповнена 

людьми: мамашка з дітьми або пенсами, там годували голубів.  У той день вона 

була порожня, але, як я зрозумів пізніше, просто ранок було суботній, багато 

сиділи вдома або готували жрачку.  З дружбаном ми і поперлися туди, скинули 

шорти, він став рукою торкатися мого члена, я - його, бо для повноти 



експерименту треба було збудитися чи, потім ми стали стосуватися крайньою 

плоттю наших членів ... і було вже помітно як обидва хуя стали  трохи набухати, 

дув вітерець, з боків я став помічати що ми не одні, а потім мене що є сили 

хтось схопив за шкірку, грубо натягнув на мене шорти і потягнув в напрямку 

будинку.  Це, ясен перець, була моя мама. 

 Мій перший полусексуальний досвід завершився розмовою в колі сім'ї мовляв 

шо це ваще було і чи не час мене почати лікувати.  Від неврозів, як не дивно ... 

 10.1 

 - Ма, альо, мене добре чути? 

 - Сина, в чому справа?  Так, добре чутно. 

 - Ма, тут у мене ... еееее .... ну, це кагбе ... проблема. 

 - Ти захворів?  Чую, горло сипить. 

 - Ма, з горлом норм.  А ось з іншим ... 

 - Щось з твоєю дівчиною?  У тебе ж є дівчина, так?  Що з нею?  Вона вагітна? 

 - Ма, блін, ну блін, ну не починай.  Ні, справа не в моїй дівчині.  Хоча так, трабл 

у мене через дівчину.  Скажімо так. 

 - Хто вона і в чому проблема?  Не томи мої старі нерви. 

 - Ну ти пам'ятаєш, я про свою колегу розповідав, вона в рекламному відділі 
паше ... 

 - Аааа, ця ... профура ... що в тебе там знову з нею? 

 - Вона, блядь ця ... 

 - Не лайся, сина! 

 - Ма, ти не зможеш через трубку мені вимити рот з милом ... але лан, кажу, 

блядь ця звинуватила мене в згвалтуванні і вимагає в якості компенсації десять 

тисяч доларів, а у мене немає таких грошей.  І шеф їй вірить. 

 - А поліція? 

 - Ма, ти серйозно ваще?  Ма, я ... 

 - І ти просиш їх у нас з татом?  Ці десять тисяч?  Так, я праально думаю ?! 

 - Ма, ну я серйозно.  Я на лічильнику у начальства.  Мені пизда. 

 - Ти з глузду з'їхав або як?  Ми з татом з хліба на воду постійно перебиваємося, 

я вся в сраних секондах і стоках одягнена.  Ти сором зовсім там чи що втратив? 

 - Ма,от не прибедняйся, ок.  І не тобі мені про сором пиздити.  Знаю я про ваші 
з татом фінансові операції.  Тобі раз плюнути такі бабки дати. 



 - Сина, ні.  НІ! Протверезишся - потім поговоримо. 

 - Курва, та не п'яний я! 

 - Сина, все, до зв'язку! 
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... а ще я, коли мені було років сім, знайшов мамину косметичку.  Вивалив 

увесь її вміст на обідній стіл в кімнаті, відкрив шифоньєр, старий ще, 

югославський чи що, хоча і куплений чи в Одесі, чи то в Миколаєві, відкрив 

його і став розглядати там речі своїх батьків.  Татусеві італійські піджаки та 

костюми мене не цікавили, а ось червоне плаття, невелике і вузьке, було в 

самий раз. 

 Я вибрав його. 

 Правда, перш ніж його натягнути на себе, я повернувся до столу, на якому в 

хаотичному порядку були розкидані тіні, туші, лаки для нігтів і помади.  Я 

схопив кілька помад, відкриваю, дивлюсь який відтінок, чомусь нюхаю кожен 

зразок.  Нарешті, перебравши п'ять або шість штук, знаходжу те що треба.  

Яскраво-червона помада, якою густо фарбую свої губи. 

 Вириваю зі свого шкільного зошита листок і цілую його, залишаючи на ньому 

жирний слід моїх губ.  Після цього дивного по суті моменту, я роздягаюся, і з 

трудом, але все-таки надягаю обране мною раніше плаття. 

 Мені здається що воно мені йде, у всякому разі, я відчуваю ерекцію під тонкою 

шовковою тканиною ... 

 ... в чотирнадцять років я зрозумів що дуже хочу трахатись, правда, механізму 

зйому я не знав, і якось обзавестися цим знанням не поспішав. 

 Але зате у мене був друг по імені Діма, який сидів на однієї зі мною парті, 
часто зі своєю мамою гостював у мене на хаті, і який залишився моїм другом 

навіть тоді, коли я на своєму дні народженні в честь десяти років, став себе 

погано  відчувати, мені якась добра душа замість мінералки дала горілки, і я 

близько години дико блював на всю кімнату. 

 Ну так от, в один з днів лютого я запросив Діму до себе, типу чи то подивитися 

у себе на кабельному киношку, то чи разом зробити домашку, в загальному, 

сказане було не так уже й далеко від істини, і Діма, природно, погодився. 

 І, природно, прийшовши додому, ми сіли на диван, я став клацати пультом, 

шукаючи канал "Мир кино", а Діма в цей час дивився кудись повз ящика, 

сховавши очима в кут і ніби щось там побачивши, чого не бачу я  

 Його погляд був зосередженим і навіть кілька разів мені дещо злякав. 

 По телеку почався анонс фільмів до кінця дня. 

 Це куди ти там витріщався? 



 А, еееее, нікуди.  Я так, задумався. 

 З кухні тобі принести щось? 

 Пепсі. 

 Приніс йому пепсі, і, поки Діма голосно сьорбав газовану воду, я поклав йому 

ліву руку на коліно, а праву запустив в свої штани ... 

 

10.1 

 А я ось думаю, що в більшості випадків перебування в офісі це скоріше данина 

традиції.  Ну і всі ці очні зустрічі.  І життя у великих містах і ці пробки. 

 Художники кажуть, що в момент малювання перестаєш старіти, художники-

жінки цим стурбовані. 

Це просто жахає.  Коли батьки продовжують думати що я маленький хлопчик, і 

при цьому самі починають вести себе як примхливі діти. 

 Якось в молодості я позував голим для архітекторів, близько року. 

Ось що помітив.  про мене.  ось крім тіла, якщо проблеми в ньому, в тому, що 

називають душею болить завжди тільки власна важливість.  це я про себе якщо 

що.  у інших може бути що-небудь ще болить. Форми різні, причини різні, в 

цьому можна копатися, але самі почуття ті ж.  Інакше ми б просто один одного 

не розуміли.  І це все умовно, звичайно, тому що насправді визначити хто що 

відчуває - одне або різне - немає ніякої можливості, кожен усвідомлює зі своєї 

точки все життя і чужі почуття ніколи не відчує, щоб дізнатися.  Це все домисли. 

 Сни стали снитися останнім часом.  Вірніше, кажуть, що завжди сни сняться, 

але раніше я ніколи не запам'ятовував і прокидався з відчуттям, що снів і не 

було.  А тепер два дні поспіль якісь події там. 

Без сексу до речі оч непогано починає житися. Нарешті починаєш себе 

відчувати чимось більшим ніж просто вічно голодний шматок м'яса 

Я себе шматком м'яса і не відчуваю.  Вічно голодним. 

У мене стриманість позначається на самопочутті. 

У мене перші два місяці теж так було.  А потім втягнувся, звик.  І зараз як само 

собою. 

 Так, це так, але стриманість виявляється крутіше.  Особливо якщо ти художник.  

Мої ендорфіни не з сексу куються. 

При утриманні менструація перетворюється в пекло. 

Мені здається секс штука корисна, і обмін енергіями (соррі за пафос) і про 

любов, і про всякі хороші речі, а онанізм це про виробництво демонів, так 

єврейські мудреці кажуть.  



З дуру і хуй так зламати можна. 

Мозолі показуй. 

Порівняємо з моєю робочою рукою 

 Загорнуті, щиро і смачно. 

 Тільки платонічна любов, тільки хардкор 

Пам'ятаю фільм був з Депардьє, там двоє друзів і жінка була.  І вони разом 

їбались, 

 Паравозіком? 
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Ресторан "Корбетт", пізній вечір. 

 Дурість, звичайно, пертися в один з найдорожчих херсонських ресторанів, коли 

в житті просто концентрований пиздєц, а шляхи виходу не те що не 

передбачаються, а їх поки просто немає за замовчуванням, але і не порадувати 

себе відмінними стейками я просто не міг.  Зрештою, в Херсоні не так-то вже й 

багато дійсно крутих ресторанів, де ціни відповідають розмірам понтів і, 
відповідно, хуїв їх господарів, а це ж той ще показник для самого міста, яке 

чесно себе позиціонує як курортне. 

 Але не Ніцца, так, звичайно. 

 Навіть не сраний берег турецький. 

 Доброго дня.  Що будемо замовляти? 

 Поки меню будь ласка.  Але сік відразу. 

 Який вам? 

 А який є? 

 Апельсин, гранат, яблуко, ананас, мультифрукт, грейпфрут. 

 Ананас. 

 Дякуємо. 

 Нудотно огидний фіцик.  Фальшива ввічливість.  Але личко миле, звичайно.  

Гарненький. 

 Ось ваш сік.  Щось вже вибрали? 

 Так.  Мені карпаччо з телятини, салат севиче і пляшечку вина. 

 Якого? 

 Князя Трубецького, ок. 



 Отже, вам карпаччо, севіче і вино. 

 Угу. 

 Йде.  У ресторані мало людей.  Навпроти мого столика влаштувалася парочка - 

сивий єбанат з якоюсь дівчиною з тугими цицьками і макіяжем, який їй додає 

відразу років двадцять зверху.  Віддалік від них, не розлучаючись з останньою 

моделлю айфона, сидить хлопець в окулярах і нудно цідить глінтвейн.  Ще 

зовсім вже майже поза зоною моєї видимості помічаю дівчину, яка щось пише 

в своєму ноуті, зрідка пригублюючи з м'ясної тарілки. 

 Між всієї цієї нечисленної юрби клієнтів нишпорить офіціантка.  Зараз, 

наприклад, вона з сигаретою в роті йде у напрямку до входу.  Вібрація мого 

смартфона, смс "Ну як дзвонив повідом подробиці чекаю". 

 Дівка з тугими цицьками ніжно торкається обличчя старигана.  Хіпстер з 

глінтвейном втупився на мене, я крізь зуби йому посміхаюся, він тут же 

ховається в свій айфон.  Знову смс "ти де мамка мені весь мозок засрала дай 

знати як вийдеш на зв'язок є справа". 

 Офіціантка повертається, підходить до хіпстеру і забирає у нього майже повний 

келих з глінтвейном.  Спотикається, і на мій піджак виливається напій.  Пряний 

аромат глінтвейну змішується з поганим сигаретним смородом офіціантки. 

 Ой, вибачте, вибачте, я ненавмисно. 

 Звук розбитого скла ... 

 ... Я хапаю офіціантку за волосся, завалюю її на стіл і штовхаю що сили їй в рот 

як кляп оберемок білих паперових серветок.  Рву на ній блузку.  Кулаком з усієї 
дурі б'ю їй в ніс, розбиваючи його до крові і до больового шоку.  Вона 

намагається мене відштовхнути, але ... марно, сили не рівні, обличчя залите 

кров'ю з розквашеного носа.  Хапаю зі столу ніж для стейків і що є сили 

штовхаю його їй в ліве око.  Лунають нестямні нечленороздільні крики.  Потім 

до крові починаю кусати її соски ... я думаю.  Ні: я впевнений, мені стає краще. 

у неї більше немає нав'язливих думок про: 

 якусь любов 

 посадкові вогні 
 Сумну смуги перешкод. 

 людина ділиться на класи: 

 напоказ - зуби, вилиці, 
 таблиця євгеніки. 

 звук м'яких крапельок часу, 

 звук того, хто намагався залишитися своїм, 

 косметика, м'ята, кмин 

 алергія на чиїсь долоні 
 ні-чо-го крім іронії 
 тобі й не варто було чекати, 

 влада - це те, що буває з іншими 



 її навчили, 

 тебе навчили 

 вона залишається, 

 а ти… 

 влада - це те, що буває з чужими 

 про інше, в простому і короткому світі 
 про світ без комсомольських значків 

 на піджаках і прозорих сорочках 

 про світ, де ніхто нікого і не питав: 

 думати про ці речі, 
 Суючи в ноги зранку кросівки. 

 синці під очима.   

чи піддається 

 жінка 

 дресируванню? .. 

 

 Буває, буває.  Я до вбиральні. 
 

 По дорозі в туалет до мене підбігає гарненький фіцик і каже що вино буде за 

рахунок закладу.  Я йому кажу що дуже зворушений такою турботою і кажу 

також що не варто сильно карати дівчину.  Складний день у всіх видався, 

ретроградний Меркурій, не інакше. 

 

 Та нє, вона новенька.  Чи не з міста до того ж.  Вибачте. 

 

 Тільки Бог простить. 

 

 Ясно, блядь сільська. 
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 Батя, шо тобі треба?  Причина кіпішу? 

 

 Я дам тобі гроші, але щоб не дзвонив більше.  Зрозумів, шмаркач? 

 

 Батя, я сам розберуся.  Звільни мене від свого ниття. 

 

 Ти, козлина дрібна, пащу закрий.  То ми тебе п'ять років не чуємо, не бачимо, в 

той знову ... в говно вляпався, а нам знову його розгрібати.  Хороша кровинка! 

 

 Ге пизди, а, про п'ять років.  Фантазер нах.  Все, покєдова, ма від мене не 

забудь поцілувати в щічку. 

 

 Повернувся до свого столика.  Мого замовлення поки немає. 

 

 Дивлюся на всі боки.  Дівчина, що сиділа раніше втупившись у ноут, тепер пила 

великими ковтками пиво.  Хіпстер поспішив забратися геть, втім, він був 

занадто нудним для мене.  Абсолютно нікчемний персонаж. 



 Симпатичний фіцик приніс таки, рівно через 25 хвилин, моє карпаччо, салат і з 

видом урочистим і, зізнатися чесно, більше нема куди дурним, розкупорив 

пляшку вина.  Налив в келих і з пафосною мовчазністю пішов. 

 

 Вам ще щось або можна забрати меню? 

 

 ... в убиральні я зустрів цього гарненького офіціанта.  Він ретельно, по-

справжньому маніакально мив руки.  Він помітив мене і зрозумів чого я хочу.  

Усамітнилися в кабінці туалету.  Розстібаю ширінку і він починає ротом пестити 

мій хуй, який все більше розпирає від стояка.  Так, давай швидше, немає, 

ніжніше, так, розумниця.  Сосе, але не проковтнувши, фіц тягнеться мене 

поцілувати.  Я хапаю його за голову обома руками, на його обличчі застигає 

вираз здивування і нерозуміння.  Його голова з тріском вдаряється об 

білосніжний унітаз, починає текти тонка цівка крові... 
 
Кто хочет на халяву обожраться в ноль чтоб не стоять на ногах?Люблю спаивать 
до такого состояния, возбуждают пьянющие в хламину до беспомощности. А 
если пассив - то буду ебать обожранного в отрубе. Круто если умеешь 
несколько дней подряд. Но обязательно всегда в гавнище. Водка с меня 
немеренно и на халяву! А с тебя - луженая глотка, вычищенное очко и фотки с 
параметрами! Люблю простых, незамороченных и не особо умных... 
 

Ні, меню вже можна забрати. 

 Стариган з цицястою дівчиною і раніше воркують.  До горла підступає легка 

нудота.  Я спішно прямую в туалет. 

 Той самий огидно важливий офіціант миє руки, уважно дивиться на мене.  

Оцінює.  Прицінюється. 

 З вами все в порядку? 

 Так.  Тобто ні.  Не впевнений. 

 Пасив, актив, уні? 

 Шо ?! 

 Ясно - не визначився.  Кореш, не сси, це не так вже страшно. Один раз - не 

підорас.  

 13 

 У мого під'їзду, закривши повністю вхід, стоять чотири спортивних молодика.  В 

руці тримають по "язі". 

 Хто? 

 Я хочу протиснутися, але мені геть перекривають можливість зайти в під'їзд. 

 Сука, хто такий, а?? 



 Шо мовчимо, а?  Куди йдемо? 

 Д-д-додому. 

 Поверх, номер квартири. 

 П'ятий. 

 Номер квартири, давай, кажи ж. 

 39. 

 Неправда. 

 Номер.  Хати.  Точний.  Секунду на роздуми. 

 56. 

 Тепло.  Півсекунди. 

 Ти шо, уїбан, охуїв зовсім, шоб з нами в ігри свої грати? 

 5-54. 

 Тепліше. 

 Так може цього сцикун провчити? 

 Стоп.  52. 

 Гаряче бляха.  Шо, зассав таки ?! 

 Шо вдома забув?  Чого витріщався? .  Питання - відповідь. На раз і два. 

 Ну, я втомився, втомився, розумієте.  Ви ж розумієте, так?  Ну хочете дам свій 

гаманець, навіть смартфон ось, тримайте.  Натє, тільки пустіть. 

 Ссикло, нас не їбе це. 

 Мене збивають з ніг, а потім кілька разів я отримую удар кросами в живіт і 
грудну клітину  Звук відхаркування і моє обличчя заливає слина. 

 Давай знімай. 

 Кретин, ти шо не знаєш як знімати на камеру ?!  Бля, ну ти і придурок. 

 Фокус наведи.  Та ні, ніхуя не так. 

 Блядь, та фоткай його вже і валимо. 

 Клацання затвора фотоапарата: один, два, три, чотири.  Один два три.  Чотири 

п'ять. 

 Щоб через два дні знайшов лаве.  Вважай це сеансом масажу, хуйло підарське 
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Мені наснилося що я зустрів молодого ведмедя в спальному районі Херсона.  

Але поруч ходили навіть жінки з колясками, він нікого не чіпав.  Йду далі.  Тут я 

бачу, що цей уїбан за мною слідкує.  Не особливо подумавши, я заходжу в 

господарське приміщення якогось житлового будинку, там виявляються прозорі 
склопакети як двері.  Закриваю другі двері, там невелике приміщення між 

першою і другою. 

 ПРИРОДНЬО ЩО ВІН ПРИХОДИТЬ.  

 Ну я фоткаю його і такий «лол, напевно скоро піде».  Він починає тертися об 

ручку, чіпати лапами.  Добре, що вона замкнена.  Йде.  Я думаю «Не ну я ж не 

дурень, захотів би з'їсти - влаштував би засідку зовні.  Через вхідні двері видно, 

що по вулиці йдуть люди і все у них нормально.  Чекаю ще п'ять хвилин.  Бачу 

ніс цього ведмедя, що визирає з-за рогу.  Потім дивиться крадькома звідти.  

Розуміє, що спалили.  Знову починає тусити в цій зоні між дверима.  Я думаю 

«добре, що ця тварюка не розуміє, наскільки вона сильна, що могла б винести 

ці двері і зламати пластик без особливих зусиль».  Так там і просидів до кінця 

сну.  Причому ні страху, нічого, просто розумна обережність.  Мізків викликати 

поліцію не вистачило. 

 (АТЕЇЗМ) САТАНИЗМ ПІД НОВОЇ назвою  

СПІЛКУЮТЬСЯ ТАМ 

 сатаністи.  Бог сатани несотворяв був створений Архангел який возгордився і 
згодом став в сатану дияволів в  

ІНТЕРНЕТІ ТИСЯЧІ САЙТІВ ГРУП В СОЦМЕРЕЖАХ СТВОРЕНІ ВОРОГАМИ БОГА Ось 

ЧОГО ВОНИ ВЧАТЬ / АТЕЇЗМ - СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА! / ТОМУ СЛУЖАТЬ 

дияволу.  ЗЛУ лукавого непотрібний хто вірить в Бога ЛЮДИНА ІМ ПОТРІБНІ для 

розбещення ЛЮДИ багатством слави пристрастю кожний, хто хоч світу тощо 

чоловік взяли ЇХ СЛОВА ЗА ПРАВДУ ДОЗВОЛЯЮТЬ СEБЕ РОБИТИ ВСЕ ЩО 

ХОЧЕТЬСЯ ГРАБУВАТИ ВБИВАТИ ґвалтував ТАК ЯК ДУМАЮТЬ НІ БОГА НІХТО 

покарає ЇХ ТАКІ ЛЮДИ АЛЕ.  ПРАВДА ІНША НІ СЛАВА НІ ГРОШІ НЕ ВРЯТУЮТЬ 

ВАШИХ ДУШ ВІД СУДУ ЗА СЛОВАМИ І далі БУДЕТЕ ВИПРАВДАНІ АБО ЗАСУЖДЕНІ. 
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 Хто на дроті? 

 Від того хто вас знає 

 Шо за їблота дзвонити о другій годині ночі? 

 Справа є. 

 Справи завжди є, але бажано справи робити вдень або ввечері.  І не будити 

хороших людей через всяку хуїту. 

 Мені говорили що ви чувак серйозний, а зараз якусь дичину заливаєте.  Мені 
гармата потрібна.  І патрони.  Бабло є.  Гармата потрібна через два дні. 

 А ось і серйозна розмова почалася.  Можна і через день організувати.  Тільки 

завдаток кидай завтра вже.  Яка пушка потрібна?  Від цього ціна залежить. 

 Подорожче.  Але шоб з глушником. 

 Хехехе, так ти не в курсах.  Але тобі потрібна гармата.  Самовбитися вирішив.  

Малий, можеш краще видзвонити мені вранці.  Може, трохи попустить. 
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Ранок, начальник.  Не виспамши? 

 Важкий день. 

 Так у тебе весь тиждень важкий.  Фірма про тебе тільки і гуде. 

 А рекламщіца - у себе? 

 М-да.  Але ти типу знаєш що не варто до неї йти. 

 Я по справі. 

 Простягаю охоронцеві дві сотні доларів.  Він мовчить, тупо витріщивши свої 

свинячі очі.  Я ложу йому гроші у верхню кишеню його камуфляжної сорочки. 

 Не тупи, старий.  Зітри як тоді. 

 Але я не... 

 Так, це був просто технічний збій. Прийнято. 
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 О, привіт, придурок.  Бабосів приніс? 

 Нєа.  Викуси. 

 Ну тоді я дзвоню шефові. 



 На. Вже не подзвониш.  Зассиш. 

 Травою обкурився.  Жени бабло, чмо кінчене.  Інакше відпиздять тебе вже 

жорсткіше. 

 Рот закрила, тварь !!! 

 Так що ти про себе возом ... 

 Підходжу у ній, б'ю її навідліг по обличчю, вона осідає на диван.  Б'ю її ще раз.  

І ще.  І ще.  І ще.  До тих пір, поки вона перестає надавати мені будь-який опір. 

 Знімаю з неї спідницю і труси.  Бачу на робочому столі відкриту пляшку вина.  

Сьорбаю два великих глотка, потім залишилися вином поливаю її обличчя.  

Стогне.  Не дуже голосно.  Це стогін болю. 

 А тепер розважимося, чи не так? 

 Ти ж цього від мене хотіла.  Щоб я тебе відірвав як сучку.  Щоб як в старі добрі 

часи.  І ніякої робочої субординації, тільки я і ти, і наші спільні сексуальні 

забави. 

 Тобі ж подобався завжди жорсткий секс?  Щоб без прелюдій, реєстрації та смс.  

Щоб тебе брали як власність і ставилися, як до власності.  Що, боляче?  А 

раніше ж не було боляче, все було як треба.  Все влаштовувало в нашому 

милому тихому сімейному гніздечку.  Все було як у всіх.  Гарна пара. 

Ти що про себе загордився?  Це маячня божевільного.  Ти реально збожеволів.  І 

мені набрид цей бред.  У мене є сім'я, у мене є чудовий син, рідний, є робота, є 

квартира, яка нехай і через тринадцять років буде моєю власною, я закінчу 

інститут, я молода повна сил дівчина, яка народить дітей і я добра, чесна і 

порядна. 

 А що є у тебе?  Жовчі мішок всередині.  Не пиши, не дзвони, що не думай про 

мене.  Я самодостатня дівчина, мені не потрібен божок, якому я повинна 

поклонятися. 

 Пройде час, ти зрозумієш, що я тебе любила, а ти цього не оцінив.   

 Її син, хороший пацан, я його виховував, і за ці роки, проведені зі мною, він 

досяг пристойних результатів, відмінник, неодноразовий переможець різних 

змагань і олімпіад. 

 

 Вона на нього кричала і істерила коли він робив уроки, він сидів в фейсбуці 

цілодобово безперервно.  Я коли прийшов в цю сім'ю, то ввів заборону на крики 

під час уроків, обмежив інтернет, потренував його боксом, і вуаля, пацан сильно 

змінився, до цього він був як дівчисько, ходив на танці, грав на піаніно, не вмів 

постояти за себе, був  якимось овочем. 

 



 Він і зараз ходить на танці і грає на піаніно і у нього це дуже добре виходить.  

Приходить інший раз з синцем, розповідав що заступається за молодших, в 

новій школі після закінчення початкової, став старостою в класі, коротше став 

рости як мужик! 

 Але вона завжди говорила мені, що я з ним дуже суворо звертаюся!  

Відгороджувала мене від виховання!  І коли він у новій школі побився, ну і як 

завжди в таких випадках піднімається виття і стогони жіночі Як це так!  

Хлопчики побилися!  Це кошмарррр !!!  Вона як шуліка накинувся на мене, 

звинуватила мене що я виростив садистів !!. 

 Він би міг стати тобі сином, вдячним тобі.  Ти не зміг нам стати ні чоловіком ні 

батьком, просто в принципі бо крім тебе не існує більше людей. 

 Тобі і невтямки, що ми - це найкраще, що було в твоєму житті.  Повторюся, 

краще.  Культивуй в собі культ справжнього чоловіка.  Згадай всю історію 

феміністок Переконувати тебе нема в чому, це твоє сприйняття всього, що 

сталося. 

 Тільки знай, воно апріорі неправильне.  Хочеться, щоб у тебе в житті було все 

добре, щоб оточували тебе люди розуміють твої погляди.  Будь щасливий, 

тільки мене залиш вже, не дзвони, що не пиши, не торкайся. мені боляче все це, 

не грайся на моїх почуттях.  Мені зараз дуже важко, але я знаю, що це все 

тимчасово.  Я просто хочу швидше прийти в себе і навчиться радіти життю 

заново.  А з тобою радіти чогось важко.  Тому давай на цьому зупинимося і не 

будемо один одного мучити. 

 Хочу пояснити, чому сталося саме так як сталося. 

 Я дуже довго думав і провів аналіз наших "відносин» (я дійсно більше місяця 

шукав відповідь на питання: ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?). Все почалося тоді, коли 

ти здружилася зі своєю "подружкою". Я був  проти їхньої дружби, її колишня 

подружка судилася зі своїм чоловіком, та ще курва мать!!! Вони ж мені 

говорили тоді спочатку нашого знайомства, що цей мужик мразь кінчена і мама 

його повія !!! 

 Потім ця сучка спилася !!! Мужик судився з нею 5 лет.Только бо вона спилася, 

йому вдалося позбавити її батьківських прав, відсудити дочку і квартиру !!! Моя 

активно брала участь в захисті цієї алкашки. З новою подружкою, хоча в  

принципі різниці між ними абсолютно немає.  І у тієї й іншої, була манера 

поведінки пробляді. Коли вони здружилися, реально її як підмінили, раніше 

вона готувала, прибирала, і була просто супер дівчиною! Ніколи не підвищувала 

на мене голос, потім все змінилося, вона зі своєю подругою вечорами  стали 

попивати пиво, і я став вживати алкоголь, втратив контроль над засобами, 

бувало я готував, вона істерії, ревнувала мене, кричала на мене при своїй дитині, 

коротше став повним хуйлом, потім я перестав пити пиво, але нитка управління 

вже була втрачена. 

 Коли ти стала проводити вечори поза районом (вона ввечері приходила знімати 

касу, і постійно стала тягати пиво додому, магазин по розливу пива. Халявне 

пиво, магазин її сестри), то у тебе змінилася манера поведінки зі мною. Але на 

превеликий твоєму жаль я не той, що був раніше!  Я реально помітив це, коли 



ти пішла в караоке, наплювавши на мене. (Я з нею посварився і залишився 

вдома, вона пьянюча прийшла додому, це перший раз коли я сказав що я кину її, 

але не кинув, думав що то змінитися) 

 Але ось тут помилочка вийшла, я далеко не той що був раніше. 

 Не реальний довбойоб, який терпить витівки своєї пробляді. У той час я 

відчував на собі перетворення в довбня, у мене якась пелена була, не властива 

мені покірність, і я пив пиво !!! І вона тягла в будинок кожен  день пиво, по суті 

споювала мене, і сама пила, сила волі пропадала !!! 

 Він бухає і добре.  Нічого не бачить-чудово.  Він набухався вже, досить  До 

Звідки ти мене так знаєш взагалі цієї? Колись займався печатками і штампами і 

було замовлення терміновий на два штампа. Це вона мені замовлення зробила, 

сказала що знайомий  попросив. 

 І на питання: Звідки ти його знаєш?  Промямлила що щось невиразне, схоже що 

до мене вона з ним шпилились.  Я знав усіх людей з якими вона спілкувалася, 

так як я перебував з нею постійно на роботі, вдома, і повсюдно бляха муха, 24 

години на добу з нею !!!  Це реально нестерпно !!!  Постійні пред'яви, образи, і 

інша нечисть і скверна.  Але я все ховав,  перетворився в безвольну істоту. 

 Я думаю що знаєш ти його по минулим гулянками з колишньою подругою! 

 Я сказав, що я сам вийду на вулицю і віддам замовлення.  Ти прямо таки 

образилася відразу. 

 (Ми сиділи за столом і пили пиво, і тут моя блядіна сказала мені: Так нехай 

підніметься до нас, і зайде! Я сказав НІ, я сам спущуся і віддам і та відразу як то 

надулася, образилася) 

 Згадала?  Звичайно може бути я помиляюся, що це саме він - твій.  Але думаю, 

що помилки бути не може. 

 І ось ти, озброївшись порадами і манерою поведінки пробляді, почала 

застосовувати це до мене, усвідомлено-неусвідомлено це вже в принципі 

неважливо.  Але ти зробила ведмежу послугу.  І я тепер розумію чому ти 

істериш і ревнувала її до мене.  Ти просто знаєш, що ти конкретна блядь !!! 

 В дорозі вона мені дзвонила, і з якою то глузуванням питала: Ну як у вас там 

все добре?  Весело?  Відпочиваєте !!!  Ця сучка потім мені влаштувала таку 

істерику і сцену ревнощів по телефону !!! 

 

 Вона забрала дитину і поїхала до сестри!  Я приїхав, подзвонив їй, був знову 

скандал по телефону і тоді я прийняв все таки рішення, що поїду вранці, благо 

речі у мене були зібрані, на ранок я реально звалив, вона добу думала, що я в 

готелі. 

 Мені ось тільки незрозуміло чому тебе тягне до таких подружкам?  Блядь !!!  

Подібне до подібного або як?  Не ображайся на мої слова.  Я просто розумію це 

саме так, як я розумію! 



 Ти просто не встигла мені наставити РОГА, поїхав я !!!  Захотілося пожити їх 

блядським життям?  Мати тебе напевно вчила як треба))) Ну а що?  Мужик є, 

машина у нього є, зарплату віддає, до дитини ставиться добре, прошу зауважити 

(до цього я відправив їй статтю 6 причин не одружуватися, після прочитання 

якої на мене полився такий бруд! І не тільки на мене але і в  сторону моїх 

родичів і на мою маму, коротше розворушив осине гніздо). 

 Залишилося завести «Васька» і все буде зашибісь, так?  Ти свідомо чи 

несвідомо вирішила зробити з мене такого ж довбня?  РЕАЛЬНО  ЦЕ МАНЕРА 

ПОВЕДІНКИ пробляді!!!  Усвідом просто, що ти накоїла.  Склала ти зі мною 

стосунки як картковий будиночок, який звалився нафіг !!! (намагаюся як дурень, 

мораль їй читати). 

 Створювати відносини це доля Жінки !!!  Зберігати комфорт і спокій вдома.  

Піклуватися про дітей.  Саме Жінки, але ніяк не пробляді!!  А зараз що у тебе є?  

Чоловіка немає, іпотека, машини немає, грошей немає. Хотіла затягти до ЗАГСу, 

іпотека оформлена на неї, без моєї участі, вона свою зарплату віддавала за неї, 

на мою жили і жили я вам скажу не погано, як мені здавалося, але їй  все мало 

було, все її не влаштовувало, і я чавкаю, і зубами уві сні стукаю, і копирсаюся в 

зубах зубочистками. Сама ж в цей час перетворювалася в поросяти! хропіла так 

це просто жесть! 

НІЧОГО НЕМАЄ!!!  Тебе я не влаштовував як мужик, ти собі вигадала, або 

проблядь якась тебе переконала, що зі мною можна ось так?  Ходиш і п'єш пиво 

до своєї "подруги", у якій сім'я, знову ж за твоїми словами прекрасна, у якій 

мужика вона забила по саме не хочу, який бухає, і який став хуйлом !!! 

 Еталон сімейного життя?  Ти так само вирішила збудувати зі мною стосунки?  

(Мені вона в телефонній розмові, коли я поїхав, говорила так: Ось вони лаються, 

розходяться, знову сходяться і нічого живуть, а ти відразу взяв і поїхав! Це не 

по людськи !!!) 

 Мені щиро шкода тебе!  Знайдеш собі іншого!  І в кінці свого спічу, хочу дати 

тобі щиру і дружню пораду: біжи, не оглядаючись !!!  БІЖИ ПРОСТО НАФІГ !!!  

БІЖИ !!!  БІЖИ ВІД проблядів!!!  Будь вище цього !!! 

 НЕ ПІДВОДЬСЯ НА ЦЮ ДОРОГУ ТОМУ ЩО ЦЯ ДОРОГА НЕ ТВІЙ 

ШЛЯХ !!! (ось я дурень, намагаюся перевиховати блядіну) Хоча тебе тягне саме 

до проблядів!   Це тяга веселощів і відпочинку з пляшкою.  Але це не поведінка 

нормальної ЖІНКИ !!! Ти блядь !!!  Пам'ятай мою пораду !!! 

 Зі свого ж боку хочу сказати в чому моя вина (о господи що я говорю їй? 

Сподівався, що це модель поведінки у неї придбана, але тепер зрозуміло що це у 

неї в крові і то що вона реальна блядь!. Мені спочатку потрібно було  тобі 

сказати усе. І до речі, з проблядьми у мене ніколи не буде відносин!  Я їх бачу 

скрізь!  І мені вони огидні !!! 
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