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“

Когда не умеешь петь, танцевать и рисовать, остается
выражать все свое, внутреннее в карандаше и бумаге ”
Анастасія Лівшиць

“

Меня вдохновляет выборка и её репрезентативность”
Наталія Бенівська

Art
“

Мене часто і так сильно
переповнюють емоції, що
виплескувати їх звичними і
прийнятними методами важко ”
Євгенія Харченко

Простір для уяви!

“

...іноді виникає враження,
що лише з емоцій та спогадів
і складаюся, лише заради того,
щоб їх здобувати, додавати до
своєї колекції і живу ”
Андрій Кришталь
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Від редакції

М

итці серед нас.
Кожен день ми
зустрічаємо їх
в університеті,
перетинаємось
у коридорах і сидимо з ними
в одних аудиторіях. Вони
також обідають в їдальні,
відповідають на семінарах
і пишуть письмові роботи. Вони такі як і ми –
студенти-соціологи. Однак
кожен із них почасти має
своє альтернативне життя, в якому він відринає
від позитивістських ідеалів
і писаних конспектів. Куточок світу, в якому кожен з них творить щось
прекрасне і претендує
на вічне. Хто ж вони?
Саме
на
їхнє
віднайдення і спрямований
цей весняний номер газети.
Зважаючи на відповідний
настрій даної пори року та
незвіданість теми «митців
серед нас», ми (редакцій газети) вирішили створити
такий собі мистецький альманах. Його можна вважати
як путівником по мистецтву
наших студентів, так і запрошенням самому долучитись
в цей світ. Адже як показує
наша невелика розвідка по
мистецькому полі, що представлена тут до вашої уваги
– творити цікавий і (головне) щирий продукт може
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кожен! І для цього зовсім не
потрібно бути поп-світилом
чи прагнути комерційного
успіху, а лиш студентом,
що мислить по-своєму.
Так, зібрані тут творчі
роботи є досить фрагментарними і нам складно об’єднати їх ще якоюсь
концепцією, крім весняного натхнення. Проте, зрештою, такою фрагментарною
є і наша дійсність – хтось
здатен подорожувати по
візуальних образах в уяві,
хтось похмурими строфами
переживає кохання, а хтось

НАБАГАТО
ІСТОТНІШИМИ
ТУТ Є
РІЗНОМАНІТНІСТЬ
ТВОРЧОСТІ І
ОСОБИСТА ВІДВАГА
НЕЮ ЗАЙМАТИСЬ.
намагається
відтворити
враження у рукоділлі. Ми
хочемо показати світ таким,
який його бачать живі люди
– не абстрактні елементи
тематик, а наші з вами колеги. Природно, навіть така
багатоманітність потребує
якогось впорядкування. З
цих міркувань ми виділили
5 рубрик, кожна з яких

об’єднує певний мистецький жанр, де вже містяться
різноманітні творчі роботи
наших
митців.
Сподіваємось, це лише допоможе у сприйманні того
багатограння
відбитків
студентського
мистецтва, яке представлено тут.
Звичайно, прискіпливі
критики можуть також закинути брак професійної
відшліфованості
деяким
авторам. Так, їхні доробки
поступаються пропіареним
зразкам мистецтва над нами.
Проте чи важливо це, коли
ми говоримо про мистецтво
серед нас? Лише в деякій мірі.
Набагато істотнішими тут є
різноманітність творчості
і особиста відвага нею займатись. Нехай такі критики самі спробують створити дещо, замість того, щоб
відтісняти у марґіналії особисте творче право людини
і таким чином відчужувати
його. Давайте бути серед, а не під мистецтвом.
Тому
запрошуємо
знайомитися з представленими мистецькими роботами і приєднуватися до
творчого потоку, не варто мовчати. Тільки разом
ми можемо робити життя на нашому факультеті
та одне одному наповненим та різноманітним.

Мені хочеться вітру звабного
І весни запашної, квітучої.
Мені хочеться, щоби щовечора
Не вмирали квіти пахучі.
Мені хочеться співу пташиного,
Шепіт лісу щоб линув у душі.
Мені хочеться, аби щовечора
Цілувалися яблуні й груші.
Мені хочеться крикнути голосно,
Щоб землі посміхнулися зорі.
Мені хочеться, аби щовечора
Не вщухала музика моря.

Фото: Александра Захарова

Мирослава Ободовська

Фото: Вікторія Беспалко

Весняні тексти

Весна в самому розпалі своїх потужних,
порівняно із іншими сезонами сил,
допомагала відроджуватися деревам та
рікам.
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Весняні тексти

У

весь пост-зимовий
бруд уже зійшов і
тепер все ставало
лише красивішим
та охайнішим. Навіть люди,
тварини, котрі насмілилися
ігнорувати пори року, виглядали добрішими та більш
красивими, аніж завжди.
Сьогодні вона пішла. А я
стою на закинутому мості
над Дніпром і споглядав
як перемішуються свіже та
затхле, стікаючи вниз, до
моря. Я просто дивлюся і
думаю. Дуже багато речей
вартує осмислити, хоча
думки не надто клеяться.
Не так уже й все у мене погано. Просто це відбулося
якось неочікувано, можна
було б сказати, що навіть не
помітно, якби не значущість
цієї події. Але аналізування
позитивних і негативних
сторін цієї ситуації нічого
корисного не приносить,
а лише ускладнює й без
того складну ситуацію.
Може потрібно щось зробити? Звісно! Не стояти
ж мені на місці. Якщо уже
така значна зміна — то
обов’язково потрібно зробити якусь наступну, іще
більшу. Змінити своє життя
до невпізнанності, влаштувати усе таким чином,
щоб не залишилося нічого

такого, що могло б повертати до минулого, тобто
до сьогодні, котре невпинно закінчувалося. Завтра, все розпочну завтра,
потрібно просто пережити першу ніч, пройти через цей поріг між минулим
та тим, що повинно бути.
Я сиджу в авто. Уже
прийшов глибокий вечір.
Повний місяць починав
повільно заливатися червоним кольором. Сьогодні
ж затемнення — я раніше
слідкував за такими речами. Як же ж усе змінилося.
Повз мене пропливають ліхтарі, відбиваючись
у вікнах машини, а тіні

Як багато цього кольору
сьогодні. Зранку вона мала
на собі червоне пальто. Ні,
не думати про неї, тепер усі
ці події, цей відрізок мого
життя повинні стати яскравим, точніше яскраво-червоним надбанням моєї
пам’яті. Завтра все буде
по-новому. Точно ж буде,
можливо навіть і у мене.
Я житиму далі(?) Раптом я
усвідомив, що мені іще дуже
хочеться чути чийсь сміх,
робити людям подарунки,
працювати і розважатися,
займатися чимось таким,
що можливо мені навіть
подобатиметься. Все-таки
ще ж є батьки, друзі, мої

Завтра все буде по-новому.
Точно ж буде,

можливо навіть і у мене.
меланхолічно
танцюють, ковзаючи на панелі
приладів. Дорога доволі
вільна — а отже сьогодні
вихідний. Місяць уже
майже цілком захлинувся кров’ю, залишаючи
лише дрібненьку смужку
сріблястого сяйва. Перехрестя. Червоне світло — є
час знову трохи подумати.

робота та квартира. Просто всі ці речі та цінності
тепер здаються інакшими.
Так, наче це не мініатюрна,
струнка дівчина з довгим
прямим волоссям та очима кольору сирої нафти
зникла і обіцяла більше не
з’являтися на моїй дорозі
— було відчуття, що з усіх
елементів мого буття зник2012 квітень SV • 7

Весняні тексти
ло щось важливе, ніби з
якогось кінофільму вилучили увесь червоний колір.
Я повернув біля
фунікулеру ліворуч. Під ко-

автівкою не вдавалося. Її
очі... я бачитиму їх завжди.
Навколо місця аварії
збиралися люди, миготіли
вогні міліцейської ма-

Що вона тут робить? Чому ти стоїш!? я кричав, хоча, звісно, мене почути

лесами зазвучала бруківка.
Назустріч їхали машини,
в яких зараз також тривав певний етап чийогось
життя. Закохані пари та
компанії друзів спускалися
в низ по тротуарах у сторону Сагайдачного. Місяць
безповоротно входив у
тінь нашої планети. Який
же ж чудовий вечір! Я ж
дійсно маю для чого жити!
А далі все було
як
у
хворобливому
маренні. Вона, не зважаючи на обіцянку, все-таки
з’явилася на моїй дорозі,
дівчина у кривавому пальто та з очима кольору сирої
нафти. Що вона тут робить?
Чому ти стоїш!? - я кричав,
хоча, звісно, мене почути було неможливо. Вона
подивилася на мене, її очі
зблиснули у світлі фар. Я з
усієї сили вивернув кермо.
Розминутися із зустрічною
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шини, чоловік із іншого
автомобілю намагався щось
пояснити
депеесникам.
Вона продовжувала стояти на місці. А я повільно
підносився над усім цим
видовищем. Спершись на
кермо мого знівеченого
автомобілю лежав хлопець,
поруч бовтався пасок безпеки, я про нього зовсім
забув, стікаючи по панелі
приладів на підлогу, а
звідти на асфальт повільно
набігала червона калюжка крові. Ліхтарі продовжували так само світити,
надаючи усьому навколо пастельних відтінків,
у тихому плині Дніпра
відбивався повністю зафарбований у червоне
місяць. Як же ж багато червоного сьогодні... Завтра
усе буде по-новому. Точно
ж буде, жаль, що не у мене.
Андрій Кришталь

Фото:Вікторія Беспалко

було неможливо.

Фотографіїя Роман Тишкевич

Тут-Зараз

Останнім часом на нашому факультеті відбувалося щось дивне: студенти
збиралися в придатних і не дуже для тренувань приміщеннях, і вдень, і
вночі, наполегливо відпрацьовуючи якісь дивні рухи. Інтрига розкрилася
лише 14 лютого, коли команда соціологів і кібернетиків вразила всіх своїм
оригінальним номером і здобула блискучу перемогу на університетському
конкурсі, присвяченому Дню Закоханих. Нам вдалося з’ясувати, що
ініціатором і організатором виступу була Ольга Бизуля - голова культурно-мистецького сектору Студпарламенту факультету соціології КНУ ім.
Т. Шевченка.
Олю, скажи, звідки
ти черпаєш натхнення?
(Замислилася) Перш
за все, я уявляю результат,
думаю, що все вийде круто
і від цього відштовхуюся.
Це відчуття з’являється
тоді, коли я бачу, що лю-

дям подобається те, що
ми робимо. Причому, як
глядачам, так і учасникам.
Реалізація ідеї – це ніби уявна точка на горизонті, певний виклик, який я кидаю
сама собі, орієнтуючись на
задоволення аудиторії під

час втілення задуманого.
Я чула, цим не
обмежується твоя творча
діяльність. А чим ще тобі
подобається займатись?
Я співаю. І це, напевно, найбільше, що мені
приносить
задоволення.
2012 квітень SV • 9

Тут-Зараз
Зараз я займаюсь вокалом
сама, намагаюсь не втратити здобуті колись навички.
А ще навчаю співати маленьких дітей,10-12 років.
Успіхів
тобі
у
вдосконаленні твого таланту! А що з задуманого вдалося втілити
щодо самоврядування на
факультеті?
Найбільш
масштабною роботою був
новорічний концерт і, судячи з відгуків, ще й вдалою. Мені було приємно
чути, що вперше все було
настільки продумано, чудово організовано, без незапланованих номерів чи
казусів. Здається, вийшло
дійсно непогано, а мої ідеї
почали сприйматися як
такі, що є вартими зусиль.
Цікавою була і «Посвята
першокурсників» у вигляді
«стиляга – party» спільно зі
студентами кібернетичного
факультету. Ну і, звичайно, наш останній виступ на концерті до Дня
Святого Валентина, який
приніс
нам
перемогу.
Так,
ви
дійсно
молодці! Які ідеї ще
плануєш реалізувати?
Планую
флеш-моб
на якусь соціологічну тему,
який би був цікавим для
студентів нашого факуль-
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тету і…ну, не буду ж я видавати всіх секретів (загадково посміхається). Що ще?
«Міс факультету соціології»
- в процесі розробки…Наступна подія – свято 8 Березня, під час якого хочу
провести аукціон – будемо «продавати» хлопців.
Класно. Досить незвична ідея!
Так,
думаю
її
підхоплять.
Сподіваюсь,
учасниками будуть студенти всіх курсів, а також маю
надію як на сприйняття з боку
викладачів, так і на ентузіазм
учасників. Знову ж таки, збережу деякі таємниці, щоб
було цікавіше під час проведення заходу. Тим більше,
поєднавши приємне з корисним, можна було б на виручені
кошти
придбати
щось
необхідне для культмасового департаменту факультету.
Я так розумію, ти
це все робиш не сама? Хто
допомагає?
Всі,
хто
не
відмовляються, ті і допомагають. Зазвичай все
починається із запитання типу «А чи не хочеш
ти
потанцювати?»
Експертом і помічником у
вигадуванні й організації
є Оля Веремійчук, а ще
вона безпосередній свідок
усіх моїх приступів «А да-

вай зробимо це…». Також
вже після святкування Нового Року на факультеті
більш-менш
сформувалася згуртована команда.
Що б тобі хотілось
покращити? Які є проблеми з організацією
самодіяльності?
Не вистачає грошей,
маленький факультет, проблему створює відсутність
необхідних речей, таких,
як, наприклад, мікрофон.
Всьому
культмасовому
сектору хотілося б побажати побільше легких на
підйом людей, які б вірили
у хороший результат, і не
переймалися
усілякими
дрібницями. Також мінімуму
різних «Якби…», «А чи
сподобаємося…», і максимуму відданості, так як наша
діяльність,
здебільшого
ґрунтується на «сирому»
ентузіазмі.
Позитивних
емоцій, веселого настрою.
Хотілося б, щоб те, що
ми робимо, було оцінено,
щоб кожен із учасників
організовуваного
нами
дійства міг почути від глядача «Знаєш, це було дійсно
класно!»
Ну що ж, дякую!
Творчого вам натхнення! Будемо чекати на нові
цікаві події!
Олександра Самойленко

Hand-made

Антоніна Гапонова
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Hand-made

Дарина Чернобривенко

12 • 2012 квітень SV

Hand-made
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Анастасія Голумбовська
МИ

Втопили мрії в алкоголі,
Розбиті вщент життям.
Ми переріжем вени,досить волі,
Щоб вдовольнитись забуттям.
Реаліями скинуті на дно,
Не в змозі встати ми на ноги,
Не бачим виходу,а лиш вікно,
А там за ним непройдені дороги.
Вот и все - прощай надежда,
Отпускаю в белый край.
Буду сильною и нежной,
Ему строки передай:
"Ты выйди, взгляни на зарю,
На зарю, что там, на востоке,
Я тебе, любимый мой,
Прошепчу молитвы строки...

Ми в очі розучилися дивитись,
Людину заміняєм штучним фото.
І заново ми жити маєм вчитись
Ми чуєм музику,але не ноти.

ОСТАННІЙ

Как ты там, как без меня
Ты рассвет встречаешь?
Иль другая у тебя?
Или ты скучаешь?

Останній крок і в нікуди,
Останні сльози найсолодші,
Ковток останньої води
Й у вазі квіти наймолодші.

Расскажи, поведай все,
Как живется тебе где-то.
Без тебя мне тесно так
На большой планете.

Останній доторк до душі
Останнім поцілунком.
Розбиті мрії вщент усі
Останнім винним трунком.

Приходи в мой дом прохладой
Ранней, утренней зари.
Будь хоть так со мною рядом,
Я устала без любви...

Останній подих перед сном
І найболючіші слова останні.
Й залишиться лише зерном
Останнєє моє кохання.

Дубровська Вікторія
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Євгенія Харченко

МЕНЕ НАМАЛЮВАЛИ НА
МОРОЗНОМУ СКЛІ…

Мене намалювали на морозному
склі.
Вишкребли нігтем по паморозі.
Розмитий мій образ, як у чудернацькому сні.
І ніс мій і щоки в росі.
А поряд сердечка, звірята і все.
Паморозь тане – вода зі скла тече.
З собою сніжинки вода донизу несе.
Крапає творцю на плече.
Ще пара хвилин – і я вже не я.
Ще пара хвилин – і я вже вода.
По краплинці стікає із мене життя.
І я лише пляма, що зникла зі скла.
Мене намалювали на морозному
склі.
Пустили в життя так бездумно.
Було страшно й боляче в холодній
імлі.
Я зникла… нікому навіть не стало
сумно.
Ніхто не чекав, не шукав і не плакав
за мною.

Творче, я шукала очі твої!
Він вже сидів до мене спиною.
Дав життя. Прирік. І втік на зорі.
Люди проходили повз.
Сиділи. Дивились. Сміялись.
Ще трохи – і мене остаточно
зруйнує мороз.
А щастя зі мною не сталось.
Останні секунди. Надвечір’я. Туман.
На вулиці лише дві людини.
І думала я, що життя – то біль і
обман.
Та хтось продовжив моє
існування ще на хвилину…

SV квітень 2012 • 21

СтудЛірика

Анастасія Лівшиць
ИНОГДА

НЕВОЗМОЖНОСТЬ
И не то, чтоб ломала границы и грани,
Прорывалась сквозь дебри страниц.
Превратится в тайфун эта буря в
стакане
И сотрутся все контуры лиц.
Рассыпаемся - серыми хлопьями
пыли
На миллиарды тоскливых частиц.
И кем стали - пустое, но главное были
Перелетными клиньями птиц.
Моя память вмещает такие глубины До чужих берегов не доплыть.
Мы уйдем и оставим огонь и руины,
Невозможность вернуть и забыть.
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Иногда не спасают дозы Страшно просто открыть глаза,
К черту нервы и розы-мимозы,
Жечь до тла, если трудно сказать.
Лишь решиться - и хлопьями сажи
Биться в стекла и прятать глаза.
Полно чаять - нет средства от блажи,
Пусть разрядом ударит гроза!
Так касаться, как чертятся знаки,
Как сквозь тлен прорастает трава.
Жадно впитывать капельки влаги,
И дышать через раз и едва.
Навсегда - прецедент осязанья,
Отпечатанный в памяти глаз.
Вся тоска и ночные метанья В строчках ровно отточенных фраз.
СТИХИЙНОЕ
В водных нитях особые страсти:
Жадно впитывать чувство грозы,
Растворяться, не рваться на части,
Не менять паруса на тазы.
Если жить, то на радость стихии
Погружаться в безумие струй,
Оживать в штормовой истерии,
В брызгах словно ловить поцелуй...
Пусть не кончится «пытка водою»
И впечатает капли в сердца
Тех, кто мокро встряхнет головою
И не глядя пойдет до конца.

СтудЛірика

Манекен
– Щось ви недобре виглядаєте, - він хотів
сказати сьогодні,
проте зрозумів, що це буде грубою брехнею,
адже недобре вона виглядає не лише сьогодні,
а й «останнім часом».
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Ї

й хотілося йому
плюнути в морду,
а ще краще, линути йому в очі кислоти, от би вона тоді подивилася, як він виглядає…
Проте сил не було
навіть, щоб на його каверзну муть відповісти нейтральним «доброго ранку».
Він важко розумів із
дитинства й не лише математику, цілком все. На
контрольних роботах із
української мови у першому класі він неодноразово псував аркуші, два-три,
коли й змінював їх, то псував знову. Далі так уже не
було, у молодшій і середній
школі він псував по одному аркушу, проте кількість
предметів зросла, в старшій
школі він не псував взагалі,
ні, вірніше він псував,
але не змінював, так здавав із надією, що вчитель
вирішить все сам, як там
слід літери складати, часто
він помилявся й сам це зробити у власних писаннях
не міг, тому, мабуть, що він
важко розумів все і важко переносив спеку, особливо коли була мінусова
температура. Саме тому
(жодної точності, тільки
універсальне «мабуть»…)
він і не міг зрозуміти, чому
така крива посмішка у цієї
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пані, ні, не тому що в неї
таке обличчя перекошене, воно таке часто в неї,
з перших фотографій від
народження, першого вересня, новорічної ялинки тощо, просто вона не
була рада його бачити.

ВІН ВАЖКО
РОЗУМІВ ІЗ
ДИТИНСТВА
Й НЕ ЛИШЕ
МАТЕМАТИКУ,
ЦІЛКОМ ВСЕ.
Коли він пішов, дама
поглянула на себе в дзеркало.
Так,
вигляд
був
кепський. Вона поглядом
простріляла відділ і, користуючись тим, що її ніхто
не бачить, руками почала
розправляти зморшки із
ентузіазмом вірячи, що це
допоможе, ні, це не допомагало, вона це зрозуміла,
проте робити не припинила, робила це автоматично,
від ненависті до самої себе.
«Зате в нього живіт
висить і він весь у…»,
- думала вона про минулого співбесідника й
відчувала, що прагнен-

ня забити йому у зап’ястя
цвяхи, в неї не зникало.
Вона згадала Венеру Мілоську й подумала, що була схожа на
неї, але не зараз, зараз,
скоріше, на товстух, що їх
зображували
голландці.
«Голландці завжди
були дивними людьми, подумала вона, - то товстух зображали й думали,
що це красиво, то почали
продавати галюциногенні
гриби, то одностатеві
шлюби узаконили».
Проте, вона навіть не
підходила голландцям, хоч
якими милими людьми й
поблажливими до пороків
інших, вони б не були.
Дзеркало полетіло до
шухляди.
День минув, як минали дні до цього. Вдома про свої турботи
вона згадала лише під
вечір,
коли
купалася.
Вона подивилася на
себе й зрозуміла, що світ
тлінний. Але ж до чого
ця тлінь потворна! Ви
собі й уявити не можете!
Вона могла. Проте,
це її особливо не тішило.
Бальзаківський вік минув і тепер надії на нове
життя
ставали
дедалі
ефемернішими й туманними. Ще, правда, до
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шістдесяти
дотягнути
можна, там, також, кажуть, буває… Але в це
важко повірити при всьому
повному
бажанні.
«Що ж робити?»
- думала вона.
Заплющила
очі,
коли лягала в ліжко, поряд
хропіло одоробло. На мить
їй здалося, що перебуває
в чужій квартирі. Потім їй
стало гидко, вона себе не
поважає, коли живе з таким, потім промайнула
думка: «Який він старий і
гидкий…», потім: «Я не краща», потім вона побачила
пузо, що лежало біля нього
й зрозуміла, що вона краща, потім їй захотілося його
вбити, потім їй захотілося
самій отруїтися газом,
потім – отруїти всіх інших,
а самій лишитися, потім…
Потім вона заснула…
Думки не давали спокою навіть на галявині її
дитинства, де вона мріяла
знайти воду життя й вічно
бути молодою. Проте, чорними хмарами літали думки.
УУУУУУУУ!!!
І дійсно: «УУУУУУУУУ!!!» і ще раз «УУУУУУУУУУУ!!!!!!»
Як їй з цим жити
чи ще й якось боротися?!
Думи
мої
думи,
вона зрозуміла сенс цих
слів безсмертного Тараса.

Думи мої думи, з
вами мені світить камера…
Або ж нічого не
світить.
Як би вона не любила цього дядька (Чуєте:
«Як ви сьогодні недобре
виглядаєте…»), але він досить непоганий індикатор
того, що про неї думає світ.
Проте, навіщо їй той
світ і його думка, а можливо послати це все псу під

ЗАПЛЮЩИЛА ОЧІ,
КОЛИ ЛЯГАЛА В
ЛІЖКО,
ПОРЯД ХРОПІЛО
ОДОРОБЛО.
НА МИТЬ ЇЙ ЗДАЛОСЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ
В ЧУЖІЙ КВАРТИРІ.
хвіст і кинути цього пузатого й кинутися кудись у
ліс, жити у халупі, мов син
землі зі своєю коханою, як
в Осипа Турянського, «Син
Землі», як романтично, вона
відчула подихи свіжого
соснового бору і відчула
шелест
навколишньої
зелені
й
почула,
як
ніжно співають птахи…
Вона відчула все й
в тому числі те, що туалет
буде на вулиці, ночами ку-

сатимуть комарі, зими – будуть страшенно холодними,
вона захворіє на пневмонію
й помре, а також ще те, що
в неї немає коханого сина
землі, вона не вміє будувати курені й ніколи не читала Турянського, бо проста представниця сфери
послуг, то ж дивно було
б вірити, що вона навіть
це ім’я генія українського
експресіонізму знає.
Голландка
важко
зітхнула. Сон наче рукою
зняло. Вона відчула, що
хоче в туалет і прекрасно
знала, що не хоче вставати,
вона крутилася з надією,
що там у кишках все розсмокчеться саме, проте…
На ранок вона подивилася на себе у дзеркало.
«Він скаже, що я виглядаю все гірше й гірше…»,
- подумала вона про свого приятеля на роботі.
І знала, що коли він
так подумає, то буде правий. Так, буде правий…
І все!
Запихаючи собі в писок зубну щітку, згадувала
про прекрасну лісову галявину й леґіня в горах, котрий
там її чекає, і вона вічно молода мавка, що біжить не
торкаючись шовкових трав
і все прекрасне, і все вічне…
Ах, але туалет на
вулиці. А вона стара жінка,
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жінкою, або ж намазюкатися екстрактом того, що жують коали й піти на роботу,
як завжди.
Вулиця не змінилася.
Лише цього ранку було
дещо прохолодніше, ніж
завжди. Проте це «завжди» було цілком незмінним,
воно було завжди.
Чомусь сьогодні зупинилася біля крамниці з
одягом, вітрина була розмальована повідомленнями

цей манекен і посміхнулася.
Чомусь вона подумала,
що після її смерті, її напхають тирсою, знімуть
скальп і виставлять тут
для реклами бейсболок.
Володимир Шелухін

... ПРОТЕ ЗАРАЗ, ЦЕ
БУВ МАНЕКЕН,
АЛЕ НЕСВІЖИЙ,
НАЧЕ…
НАЧЕ ПІСЛЯ
ЗҐВАЛТУВАННЯ.
про те, що розпродаж, про
те, що антикризові ціни,
про те, що нова колекція
на дурняк і тому подібні
речі, які часто там пишуть.
У вітрині стояв манекен.
Колись він був схожий на жінку, він мав волосся, нафарбовані губи
й навіть підведені очі,
проте зараз, це був манекен, але несвіжий, наче…
наче після зґвалтування.
Вона подивилася на
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чоловікам ще гірше, простатит може бути, а їй, їй дітей
не народжувати, проте цистит – все одно не бажано.
Вона пірнула у сіру
буденність.
«Господи, Господи, згадувала вона ім’я свого
Бога й ще питання чи даремно, - за що це все?»
Бог мовчав, вона,
мабуть, лукавила і знала відповідь, адже такі, як
вона, що в сімдесят перетворюються на підпід’їзних
репть, які цілими днями
сидять на лавках, ховають,
зазвичай, багато таємниць,
зокрема про свою бурхливу
юність, ох і було!
Ох…
І ох…
Отже, вона не була
готова тікати, втеча – це
не для неї, її лен – пузатий
чоловік, що хропе й не миє
ноги (а деякі й такого не мають), квартира й двоє дітей
(а дехто цього не має, змушений одружуватися не
за коханням, а за квартирою, змушений народжувати не за бажанням, а за
випадковістю, ось так!).
Вона ліниво виплюнула зубну пасту й перейшла до макіяжу.
Це
була
межова
ситуація. Вона могла плюнути й піти, мов Нора, Людина, Царівна – вільною
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