ч1 ТРИ РОКИ ДОВБОҐРАЙСТВА
24.02.2016 
середа
Щось ніхто ще не зателефонував.Мати щось нарила в неті:начеб то завтра урочистості в центрі міста у зв'язку з відбуттям контрактників!Цього ще не вистачало.Навіщо мені ця показуха?

26.02.2016
  п'ятниця
Сьогодні зранку приїхали в Десну.Цілий день сидимо особливо нічим не зайняті,особливо нікому не цікаві і на х@й нікому не потрібні. Гнила совдепівська система розгорнута перед нами в повній красі.Щойно проходили щось на кшталт медкоміссії і в мене виникає не надто добре передчуття стосовно огляду окуліста,що він там написав. Зустрів камерада Вовка-зари в Десні від воєнкомата служе водієм. Учора ми цілий день простирчали на збірному пункті в Запоріжжі-там хоч ліжка були і виходили кави попить,води купить. Сьогодні все-таки потрапив на розподілення і вже росташувався в касарні медроти.Шкода,що розділили з земляками.Взагалі то війна і справді провокує доволі позитивні явища як то виявилось,що в нашому місті є доволі нормальні хлопці.Війна висвітлює всі найгірші риси і людях і загострює найкращі наші риси і змушує нас ставати краще або згинути. В цій медроті наявний хоч і убитий,але з горячею водою душ.Багато бабів.Переважна більшість хлопців первоходки-повелись на заробітки і не уявляють,що це насправді.Один хлопець як я після ДМБ вертає:служив у 1-й танковій і пробув у полоні три місяці.Якось так. Учора Мишко теж їхав на учебку на Старичі-незрозуміло,чому одних артиллеристів відправляють на Львівщину,а частину в Десну.Схоже,що помилково сюди артилеристів відправили.Також в учебці присутній Вітаха Кучерявий з вісімки. Мені обіцяли десять днів навчання.Якесь дебільне кіно ретранслюють на екран.Спати хочу-не можу! Бл@дь!якесь бидло що гукало на перегавку перебило мені сон,а тепер мені не спиться! Кілька уйо@ків проситься аби їх на х@й заслали разом із їхнім статутом!

27.02.2016 
субота
 Роздивлявся на місцевості зранку.Вийшов пройшовся,зустрів земляків,зфотографував танк та відправив фото Павлові.Аншлаг в медроті:майже всі ліжка навколо мене сьогодні позанімали.Дівчет багацько.Щойно заселився хлопець який йде в 40-ку сан-інструктором можливо в наш дивізіон і сам хлопець з Первомайська і служив вже по мобілізації.Таке то. Зари на вулиці Сонце,а я виходив було свіжо.На обід вже піду у їдальню,бо зранку проковтнув останній шмат курятини,а яйця викинув бо вже почали запах видавати. Як я зрозумів цей вікенд можна ненапружувати мізки і м'язи і ненапружуватись відпочиваючи. Телефонував Юровичу:збирався на зустріч із Ярошем.Переписувався з Сергієм Сенкевичем.Також познайомився з земляком-військовим фельдшером з 'Берди':вже третій тиждень тут знаходиться і їде ні в який там госпиталь 61-й начмедувати,а в цю новоутворену гірсько-піхотну бригаду з Чернівців росташовану під Новомосковськом.Яким,доречі,начмедом якщо він має середню освіту?Якийсь він несер'йозний. Перед обідом вже трохи розслабився і задрімав коли мене погукали до нього.Пішов провів ревізію.Що сказати?Їсти можна. Потім розмовляв з Андрієм та бойовими побратимами сержантом Лавриненком та Ігорем Івановичем.Зари прийшов в касарню заліз на свій другий поверх і прийняв горизонтальне положення. Погано що ні шорти ні штанці не взяв.

28.02.2016 
неділя
Такої гідоти як на сніданок я ще в армійській їдальні не їв!На обід трошки краще було:борщ їстівний був,а узвар питний.На друге мене не вистачило,а на вечерю я не піду.Павло /землячок/розповів,що вже контракт підписали і він діє з дати прибуття.Пообіцяли "ветеранів" не чіпати до занять.Судячи з усього через тиждень можуть відправити вже до частини.Розлад травлення після цього обіду! Зловив себе на думці,що мене влаштовує перебування і тут аби не у старих.Якось переживу цей тиждень.Головне укласти контракт,отримати форму і з готовими паперами рушити до частини.Було б добре одразу рушити до місця дислокації дивізіону і вдомп не з'являтися  чим довше тим краще!Нормальної платні мені ще довго не бачити,але я цього і очікував.Потроху більш ближче знайомлюсь з оточуючими:багато молоді з медичною освітою,колишні мобілізовані і відверто мисливці за доброю платнею які потрапили на гачок.Бабів багато і мабуть переважна частина збирається нести службу в частинах.Обнадіює той факт,що багато толкових молодих хлопців з медичною освітою. Ш@рик несподівано відповів на моє повідомлення яке я йому надсилав кілька днів тому:Юля повинна приїхати в Марік на сессію. Зустрів сьогодні Андрюху-мента з "вісімки":теж прямує на контракт вчитись на ПЗРК. Такі то справи.Далі буде. Учора почав слухати 'Мігранта'Дяченків(авдіокнигу).Учора також передивився 'Дорогу на Січ',а сьогодні 'Секретный эшелон'.Відпочиваю.Надибав крамничку з заварною кавою.Життя налагоджується. Звичайно і тут присутні цікаві телички с пружніми сідницями,але я немаю ніякого бажання до них підлещуватись і принижуватись тим більше не збираюсь. Сьогодні начебто відбій о дев'ятій годині.Зранку була невелика пожежа в льосі-проводка диміла.Отой мій земляк по ходу хрон ще той.

29.02.2016
 понеділок
Високосний день та ще і понеділок.Неприємності почались із самого ранку коли в касарню вломилось якесь х@йло та вилучило гральні карти у хлопців.Це був якийсь там генерал-майор(згодом ми дізнались,що це і був той самий Мікац).Після обіду ми попіз@ували по форму-теж кілька годин там промаринували і отримали лише камуфляж та ці синтетичні берці.На 'зарядку'я забив болта,а сусід Олег(кремезний,вже немолодий чоловік) травмував коліно.Після складів ми попіз@ували на плац невідомо для чого після чого начебто відпустили до касарні.Там ці недоумки сержантсько-старшинського складу почали нахрапом давади на підпис контракт навіть не пояснюючи для чого вимагають підпис.Сусід Вадим(з Кривого Рогу) почав це фільмувати після чого ці недодєлки наклали в штани та наказали коптеру зачитати загальні положення контракту.Потім виявилось,що папери не на всіх готові і нам довелось ідти підписувати в стройову частину .Підписавши ми прямим ходом попіз@ували в їдальню вечеряти.Я хотів було спочатку полізти в зал@пу,але вирішив краще ненаживати собі опонентів до тогож трохи відпочили ноги коли очікували своєї черги на підпис.На диво з апетитом поїв,а вечеря виявилась на диво їстівною.Після цього ми вже важали,що наші неприємності закінчились ,але ці вибля@ки вирішили заї@ати нас перевірками-раза три ще перевіряли!Остання перевірка закінчилась хвилин десять тому:з нас,атовців,та инших чоловіків з армією за плечима зформували шостий взвод,а командиром його є ротний.Ротний на перше враження нормальний чоловік,а там хто його знає.. От такі справи сьогодні.З Богом.

01.03.2016 
вівторок
 З кожним днем довбоґрайство міцніє:сьогодні мав конфлікт із цим уйо@ищем яке зветься старшиною-дої@алось за бороду і нагавкало командиру взводу.Вибля@ок ї@аний,шмаркач сраний!Нічого -все єдно стоятиму на своєму! Щось чим далі я розглядаю це збіговисько тим більше воно видається мені жалюгідним... Всі ми не влаштовані в цьому неспокійному житті і від безробіття подалися в цю армію.Я відчуваю якийсь комплекс меншовартості із-за своєї профессії,хоча з короткозорістю мені було б важко проходити службу по иншій спеціальності на иншій посаді.Якось так. Нарешті отримав повний комплект форми простоявши не одну годину в черзі і зустрівши Павла який зі своєю ротою штурмувава склад з бушлатами. По обіді до нас завітав зампотил із замполітом,а до цього у нас намагались проводити щось на кшталт занять по анатомії.Здав свій наплечник з речами в ту каптьорку.Як все-таки ті блазні бояться своїх командирів і дуже часто шістки виявляються набагато гірше своїх керманичей! Речей зібралось на повен наплечник :комплект форми з берцями,а сьогодні отримав бушлат з накидкою ,зимові штани,підшоломник з кашкетом,рукавичками,шкарпетками та щось на кшталт ремінця.Також отримав два комплекта натільної білизни. Скоро на вечерю.Поки що не занепадаю духом,але є підозри,що я скоїв дурницю учора.Зрушилась справа мого землячка-заслуженого прапора медичної служби якого чогось нікуди не забирають і звідси не відпускають.Швидше за все це командування підрозділом щось прогавило і тому люди сидять.Таке то. Вечеря виявилась доволі їстівною.Зари нарешті прийняв горизонтальне положення.Хлопці ходили на Нову пошту-хрін знає де знаходиться.Все єдно туди пройтись доведеться,бо речей вже повен наплечник набрався,а тягати за собов усе теж непотрібно.Якось так.
02.03.2016
 середа
 Черговий дебільний армійський день добігає кінця.Сьогодні нас намагалися заї@ати стройовою,а перед цим водили на плац перед штабом.Там якийсь подполкан таки помітив мою бороду і нашампурив ротного за це.Довелось таки зістригти,а потім доголити бороду-мене якось неналякала погроза доганою,але не хочеться щоб той летьоха отримав по зарплаті за мене.Цей шмаркач,старшина,тільки по посаді старшина ,а по званію єфрейтор-був би толковим сином свого батька був би офіцером,а не єфрейтором і воював би на Сході.Тож трошки помарширували(сходили з Сергієм кави попили).По обіді нічим особливим зайняті не були.Заліз в душову сьогодні.Якби там не було в день не виходить полежати і часу та можливості внести нотатки не вистачає.Ніхто з нами тут особливо не займається-самі займаємось підвищенням рівня знань. Звичайно більша частина зібравшихся це або не прилаштована молодь,або такі ж невдахи як і я. Отримав на руки контракт.Таке то.
03.03.2016
 четвер
 Дебільне існування в лавах Збройних Сил Украіни і в стінах навчального центру "Десна"продовжується!Зранку нас,бувалих,особливо не чіпали-сиділи самопідготовкою займались,а от по обіді довелось дві години марширувати на плацу біля штабу-добре,що хоч Сергіїча(прапорщик зі Старобільська) поставили керувати.З прапора,Ілліча,злетіла уся його сер'йозність і тепер при першій же нагоді приймає дозу анальгетиків для покращення самопочуття.Цей уйо@ок/старшина-єфрейтор/ щось там лазив по тумбах у бабів.Мавпятник тут зібрався ще той! Доречі:увімкнув зранку мобілку і побачив,що пізно ввечері і рано-вранці хтось телефонував і перевіривши номери я виявив,що це були Руслан Дробот та прапорщик Іванич!-якого х@я цим двом п'яничкам від мене потрібно? Телефонував землякові,Павлу,каже,що ні на які заняття не ходить і його не чіпають.Угораздило ж мене отримати цю медичну освіту і опинитися серед цього невідбувшогося у житті кола невдах,що масово кинувся підписувати контракт зі Збройними Силами.Якось так. 
   Несподіваний хід:прапор/Ілліч/ мені каже"навіщо ти бороду сбрив?якщо у воєнному квитку на фото з бородою,то маєшь повне право носити бороду!"Непогано правда? 
  Цей Славко/зі Світловодська/ видається мені занадто розумним і тому йому важко знаходити з иншими людьми спільну мову,бо зневажає оточуючих.Якось так.
04.03.2016
 п'ятниця
 Черговий довгий день поневірянь і принижень продовжується! Сьогодні підірвали на сніданок ледь не пів на сьому,бо нашу їдальню чогось зачинили і усю банду повели в одну їдальню-витратили на це ні багато ні мало годину.Після цього перша половина дня пройшла начебто ноомально:в авдиторії за партою.На обід наче в свою їдальню попрем.Побачимо. Зранку дивився знову цей Руслан Дробот наче телефонував,а учора знімав слухавку так якісь незрозумілі розмови і таке враження що випадково увімкнулась мобілка. День продовжується наче непогано:по обіді нічого не робили і нікуди не ходили.Обідали в нашій їдальні яка видалася після сніданку такою рідною.Перед тим зателефонував Саня Дяченко та сказав:"Знаєшь хто завтра з відпускниками приїде?Ніколи не здогадаєшься!"Я на це відповів:"Тільки не кажи що прапорщик Цирроз!"-"Він самий!"Виявилось,що цей птеродактиль теж був тут на Десні і квартирував поруч з медротою-мабуть в автобаті.Грець з ним-приїду тож знов вивезу!  
 По обіді трохи посидів в авдиторії,а потім той товстенький сержант збирався відвести нас в лазню,але усі забили х@я на таке купання.Прапор пішов відмітив наче ми ходили.Доречі наш прапор,Ілліч,з Буковини-Сторожинець.Сам він мобілізований і збирається завтра у відпустку.Так все нормально поки що. Саньок з Волині відпросився до середи та Сергіїч теж з ним вшився,а зари виявляється,що його ніхто офіційно не відпускав-два брата-алконавта,один з Полісся,а інший зі Слобожанщини. В місто та на Нову пошту не пішов -психанув!Кожна піз@ота дринки в колеса намагається встромити!Я х@й забив на все це і лишився в роті ні х@я не робити.Хочеться залізти в труси до тієї чорненької пухкенької кобєти з Київського госпіталю.Якось так.
  Вже і прийшли з міста наші партизани. Повечеряли.Перед вечерею я встиг перекинутися кілька словами з Андрієм Ревякіним,а після розмовляв із сержантом Лавриненком.Розповідав,що розмовляв з Осипенком-той в шоці,що Цирроз! до нього в дивізіон прямує.Вітаха теж горить бажанням вернути в 55-ку тим більш ми вертаємо тудой. Голив чоло нерідною бритвою і порізав голову.Життя триває -точиться війна!З Богом.

05.03.2016
субота
 Сьогодні таки вивели нас на навчання:вчили як стріляти та виконувати правили техніки безпеки при навчальних стрільбах.Напруга в колективі поступово зростає:зранку Вадим почав наїзжати на Сергія звинувативши його в тому,що того жаба задавила бо він з бабою сидів розмовляв і заважав оточуючим спати;Славко теж щось таке заряджає і розумника ліпить і людей зневажає/особливо бабів/. Сьогодні субота і начебто напіввікенд,але розслаблятись не варто,бо можуть несподівано на шикуйку запросити.  
  Вкотре запевняюсь який все-таки непотріб та сміття зібралося в цій медичній роті!Субота пройшла більш-менш спокійно,але такого почуття обмеженості своєї свободи я не пригадаю.... Телефонував Андрій:виявляється дядько був в лічниці в Києві де ушивав пахові кили з двох сторін.Казав,що і батьку не завадить,але мені не по собі стало при думці ,що він на операцію піде з діабетом та тромбофлебітом.Це небезпечно. На вечірній перевірці усіх затримали з за однієї вівці,що кудись вийшла і запізнилась на шикуйку.Ще і відгавкується,курва! Таке то дурне існування в цих стінах.З Богом.

06.03.2016
неділя
 Ось і добігає до кінця єдиний день вікенда вільний /більш-менш/від армійського дебілізму.Ранок розпочався дуже обнадійливо:привели нас на сніданок до їдальні і повели назад до касарні,бо кухарі вирішили змінити свій график на сьогодні тож довелося топати назад,а за десять хвилин знов прямувати до трапезної.Ця пухкенька темноволоса дівчина Віка мені посміхалася коли помітила мій погляд...Нащо воно мені? 
  Та на то!Головне те,що скоро я спакую речі і вирушу до своєї частини і ми ніколи не побачимось!Ось і казочці кінець! До обіда сходив в містечко з двома жіночками:зайшов в аптеку де придбав собі краплі в ніс,аміцитрон,зірочку-на всяк випадок,бо хлопці навколо перехворіли. По обіді стався неприємний інцидент з якимось зассатим шмаркачем-строковиком,який хотів мені розповісти скільки він очків віддраїв ,а я на це зреагував тим,що на х@й його послав,не втримався.Мені сподобалось як наші хлопці повискакували і обступили мене:воно я і не проти був би переї@ати цього недоділка,але потім неприємностей необерешься ще і ротного нагнуть і всь медичну роту натягуватимуть і ти будешь виною цьому,а губою мене не налякаєшь. Перед обідом зустрівся із земляком:каже,що їм /атовцям/в їхній роті пообіцяли з середи відправляти до частин.Розповідав,що там у них аватарник ще той в казармі. По обіді з Дмитром з Кіровограда та Вадимом сходили провідали Олега  в госпіталі та хильнули по пляшці пива,в потім вернули до місця дислокації.Такі от події відбулися цього дня. Які ці баби дуркуваті!Справжнє збіговисько.
  Мав розмову з Андрієм-ментом:розповідає,що скоро почнуть товкти цю строкову шмаркачню,бо сильно борзі стали,а комбат привселюдно принизив курсантів /серед яких присутні учасники/заявивши,що вони тут 'ніхто'і навіть строковики мають більше прав ніж вони!З Андрюхою ще хлопці з нашої частини проходять 'КМБ'так зване.
   Молоді хлопці,Олег та Вадим,прийшли наклюкані і здається знов збігали за продовженням.Погано це ,що з самого початку хлопці починають з синьки.Здається вони не розуміють для чого їх набирають. З Богом.
PS:Знов ці думки захоплюють мій мозок:знов я уявляю своє майбутнє в армії і знов я розумію,що мене очікують роки самотності і скоро я втрачу навіть примарну надію на створення власної родини і повністю занурюсь в прірву самотнього існування та безвиході.Я втрачу фізичну можливість контакту з жінками хоч увесь вільний від армії час я ні разу не скористався цими можливостями...Так і згину самітником з мапи буття.

07.03.2016
понеділок
 Тиждень почався з напрягалова:вишикували після сніданку та почали дойо@уватись до всього до чого можна:чого головний убор не по статуту,чому обов'язки військовослужбовця не знаєшь,чому те чому се?Головним екзекутором виступав звичайно ж головний сержант медичної роти!Заї@ав.Мене правда ніхто не чіпав.Після зібрались,перевдягнулись та попрямували знову в ліс відпрацьовувати навчальну стрільбу-на х@й би вона мені всралась?Ото разок пострибав на грунт потренувався трохи аби зовсім не опозоритись на стрільбіщі.По обіді вже ніхто нас не зая@ував якимись навчаннями і тому подібними дурницями. Телефонував Саня:розповів,що Іванич вперший же день наклюкався і не вийшов на шикуйку.Його одразу штрафанули на 100відсотків премії!Думало чудовисько,що все буде як і було по мобілізації і ніякої відповідальності не буде йому за його нестатутні дії-х@я на рота!Може його швиденько позбавляться ще до того як я прибуду. Розмовляв з Вуйком Михайлом:він вже вдома,з'ї@ався зі Старичів ще у суботу;в росташування повинен був приїхати ще сьомого,але дозволили 9-го;на полігоні їх ніхто нічим не зая@ував-ніякими там стрільбами,ніякими шикуйками та иншою непотрібною х@йнею.Відношення до атовців там зовсім инше аніж в Десні ї@аній. З хорошого:на польовому виході до нас дійшла інформація,що наш шостий взвод витурять на війська начебто в п'ятницю.Цей неказистий сержант виявився доволі непоганим оповідачем та ерудованим медиком від якого хоч якусь корисну інформацію можна почути. Сашко Андрусик писав,що їхню 40-ку відправляють на ротацію,а їхній дивізіон щось не чіпають.Їхать на ротацію на порожнє місце/на якийсь Широкий Лан/це гірше аніж сидіти на насидженому місці. Здали гроші бабам  на 8 березня/Боже!які ці баби невиховані,бескультурні та пропиті!/Сходили з Сергієм у містечко:він придбав собі армійську сумку камуфльовану і ми це діло запили літрушкою пива.Прийшли до шостої хоч ніякої шикуйки не було.Тут поголос пішов,що начебто зграя аватарів збирається сьогодні ввечері прийти 'наших' бабів привітати-мені то нешкода,але не вистачало тутай прохідного двору та бедламу!Далі буде.
09.03.2016 
середа
 Нарешті цей ї@анутий день добігає до кінця! Такого 8-го березня яке було учора в мене ще ніколи не було,а починалось усе так добре!Як буду згадувати дні проведені в цьому пеклі і я з єхидною посмішкою згадуватиму як мене п'яного в дупу заносили в частину!Мені пощастило з чоловічим колективом,що не полишили в біді!Сьогодні зранку деснянський експресс відвіз нас на полігон де нас маринували пів-дня і видали 50 набоїв на АК та 5 на ПМ.Важкувато було після тієї пиятики,але я мужньо переніс усі труднощі.Усі неприємності не скінчились цього дня,бо головне нещастя цього дня-повернення командира-ї@анька.Зари вже наближається час вечірньої перевірки та відбою.Горілка учора була паленою,суки,Десна ї@аная!Ненавиджу! 
10.03.2016 
четвер 
 Ранок чергового дебільного деснянського дня!Сподіваюсь,що він внесе якусь зрозумілість в нашому становищі.Вечір був неспокійний і зашморг на шиї людей все більше затягується і все більше викликає у мене відразу та лють.Подивимось,що воно далі буде. 
  Черговий день дебільного армійського існування пройшов більш-менш нормально:до обіда сиділи в учбовому корпусі де нас ніхто не чіпав,а по обіді нас намагались напрягти стройовою,але вдалося і від неї сховатися.Андрюха-мент розповідав,що їх сильно задавбують і хвилини вільної немає.У нас на відміну від учорашнього дня сьогодні було лижне настроєніє.Павло каже,що їх запевнили в тому що відпустять в суботу після сніданку.Це мабуть в нашій ї@аній бабській бл@дській роті Муму ї@уть з нашим 'дємбєлєм'! Завтра буде видно коли ми поїдемо.Таке то.
11.03.2016 
п'ятниця
 Добігає кінця черговий дебільний армійський день.День був нелегкий,бо після обіду нас довбали стройовою куди по помилці потрапив і я.Завтра присяга на яку хочуть вигнати усю ї@учу медичну роту.Стосовно нашого 'дмб'то начебто листи щастя почали надходить в цей ї@учий навчальний центр,але ті що з ГШ,а наших ще не було.Один взвод 'старичків'вже звільнили і ті частково відправились по частинах.Частина ще ночує.
  Сьогодні наше 'навчання'закінчилося. Завтра в сестри день народження:нічого не змінюється в цьому ї@аному світі,а ми як були невідбувшимися невдахами так і лишилися ними! 
  Я дивлюся на цього чоловіка з Луганська і розумію в якому важкому становищі він знаходиться,що в 52 роки з хворими ногами пішов в армію бо нема куди діватись,а чоловік де чого добився і дечого побачив в житті.Якось так.Ми всі тут нереалізовані невдахи.
 Заї@ав цей мавпятник,заї@ала ця стройова,набридла їхня паршива їжа-дістала ця Десна срана!Сподіваюсь на днях цей дурдом скінчиться і я поїду далі поневірятись в лавах Збройних Сил.Павло каже,що теж накази прийшли на кількох чоловік,але до понеділка нас повинні відпустити ,бо намічається велике нашестя нової партії невдах.Таке то.
12.03.2016 
субота
Ніхто нічого неворушиться в цій ї@аній Десні. По обіді .Ходили в містечко перед обідом на чолі з лейтенантом.Після обіда разом з Сергієм провідали наших товаришів у госпіталі.Зари є можливість спокійно залізти на свій другий рівень і полежати. Павло/земляк/ дзвонив і повідомив,що начебто прийшли накази на усіх.Поки що все тихо і мабуть наврядше раніше понеділка щось зміниться. Молодь склала присягу на вірність українському народу,а зари розповзлись у пошуках пригод та вогнегної рідини.До Сяви/хлопець з Дніпра з яким ми знайшли пригод на 8 березня/ приїхав батько.Я сьогодні пригод не шукаю. Сьогодні день пройшов без пригод:ми з Сергієм по пляшці пива біля будинку офіцерів приговорили коли з'явився страшина який намагався нам щось розповісти,але це йому не надто вдалося. На вечерю народу зовсім мало було.Дуже хочеться жіночого тіла поласувати,а так день пройшов сіро та одноманітно.З Богом. 13.03.2016
 неділя
 Сьогодні ніхто не поспішає волати дебільним голосом 'рьота пад'йом!'хоч вже і шоста година-неділя все-таки.Що принесе цей день невідомо.Вже неспиться і підриватись бажання немає. Ї@ана Десна-з самого ранку неділі мене видра@ує все!Прийшли зі сніданку тут якесь х@йло/замполіт/вишикував усіх і почав розповідати,що в ларьок тепер строєм по п'ять чоловік ходить можна!Заліз в свій наплечник за милом,а там гель для душу розлився і залив усе що було в тому пакеті!Заї@ало усе!Плюс до усього написаного погода погіршилась. Дзвонив Павло і розповів,що їх за годину запрошують з речами на вихід.Це годину назад і було,тож може вже і прямують хлопці за своїми маршрутами хто куди.Наші ж пі@армоти ні х@я не роблять в цьому напрямку і ми досі сидимо в касарні цієї програної медичної роти і цей йо@аний замполіт якогось товстого приперся сьогодні і заховався замість того аби діяти для того щоб нас відпустити вже сьогодні.Лежу на своєму другому поверсі забивши на все болта. Як все таки не люблять люди цікавитись иншими людьми:за увесь цей час майже ніхто не поцікавився хто я і звідки,де працював де жив,що за людина.Людці завжди цікавляться тільки собов і люблять ласувати тільки власними проблемами,бо тільки навколо них світ крутиться.Якось так.Ніхто ніколи ніколи не питає ні про що.Окрім мене. Нудно на шконці валятись,а завтра про це мріятиму. Поголив нарешті чоло.На першому рівні п'янка.Все нормально.
14.03.2016
 Черговий дебільний понеділок дебільного існування за гратами в Десні. Зранку ніхто нас нікуди не відправляв сказали сидіти і чекати коли лейтенант сходить в стройову частину.Поки що глухо як у танку-ніяких наказів та пояснень ми сьогодні не отримали.Може,бл@дь,доведеться ще і сьогодні сидіти терпіти цей дебілізм.
14.11 Все ще стирчим в йо@аній касарні.
18.03 Заї@али ці аватари-вже і прапор Гном як зюзя,а Сашка лишили ще на місяць і Макса/хлопець з Прилук,що служив у 1й Т р а к т о р н і й  і був у полоні/ на два!Свого прізвища я не почув у списках на найближчу відкидку,але почув прізвища тих людей які не служили і не мають убд. Розмовляв з Толяном:теж збирається в армію/у Чернівцях базується батальон 80-ї бригади/у батарею Д-30.Начебто не вживає з грудня.Якось так. Щось не подобається мені цей новий штришок:одразу втерся в довіру до 'дідів'-алкоголиків;щось там про свої Суми та про 'панятія'розповідає.Такі люди мені ніколи не подобались і ніколи я немав бажання з такими мати справи-тілько з'явилося,а вже намагається щось із себе ставити.Немає довіри до таких персонажів. Сподіваюсь завтра всеж таки зникну звідси нарешті.З Богом.
16.03.2016
 середа
  Зари знахожусь в Києві у Андрія/двоюрідний брат/на квартирі.Вчора нарешті покинули цей так званий навчальний центр.Звісно,по-людські нічого не вийшло,а вийшло як зазвичай-через анус!Ми мабуть і далі б сиділи якби я зранку не виступив ініціатором походу в штаб до стройової частини де нам видали особові справи-якби самі не почали ворушитись то і далі б ніхто цим питанням не займався.Потім ми пішли покошмарили цього майора-він був трохи шокований що ми самі пішли в цей штаб.По обіді нам видали речовий та продовольчий атестат,а в фінчастині ми зустрілись з іще  одними труднощами!Ми всеж таки написали рапорт на отримання грошового забезпечення за березень на наші картки-це те що можна було зробити тиждень назад!Ще виявилось,що ті кілька сотень за лютий можна отримати тільки в касі і їх видаватимуть за кілька днів і що треба знайти людину яка їх отримає і вишле.Попросили Вадима.Добре що пішли по обіді,а не так як та мандовошка казала о п'ятій коли вони усі додому тікають!Виїхали ми з цього проклятого місця останньою маршруткою без десяти шість вечора.Вийшли біля станції Героїв Дніпра звідки рушили в двох напрямках:Сергій по прямій на Деміївську,а ми з Зеником перейшли на Хрещатик і поїхали на Вокзальну.Там нас чекав Андрій.Ціла історія вийшла з цими проїздними квитками:два рази бігали в комендатуру доки затвердили!Тож на ті два потяги я ніяк не встигав,а той що після 21-ї години приходить в Запоріжжя під кінець робочого дня коли вже в частині нікого нема тож я і взяв на 16-е хоч сьогодні я і повинен був з'явитись в частині-написана на папері,що повинен сьогодні з'явитися,але думаю мене за це не дуже лаятимуть.Довбана срана Десна,що ще можна мовети про неї?! 
 Роз'їхались з хлопцями своїми шляхами і це було насправді сумно!Саня з Волині лишився ще на місяць і разом з ним грізний прапор Гном;Макс біля своєї кобєти і в Десні себе добре почуває,а Олег  має сьогодні виїхати.Серьога з Добропілля теж сьогодні їхатиме бо не схотів на ніч їхать і мав рацію.Таке то. 
  Зробив телефонні дзвінки:розмовляв з Кучерявою, Вовком;Сергіц мені зателефонував-вже відмітився в частині і пішов додому.Таке то. Прийняв душ-то я такий задоволений. Трохи прикуняв під авдіокнигу-щось якийсь ніякий я сьогодні.Павло написав,що Юля Деменко приїде на сесію,а сам Ш@рик захворів на вітрянку дуже сильно.Артем влаштувався працювати в 'руський' магазин у відділ горілчаних виробів.Хай працює. Взагалі я так дивлюсь хлопці повтікали з країни і хоч зроблено це було не від хорошого життя,але все єдно це було схоже як щури втікають з тонучого човна і зари стикаються з труднощами вдалині від рідної землі на чужині де нікому вони не потрібні за великим рахунком. Розмовляв з Віталіком Чердаклієвим:заморився вже від такої служби і збирається звільнятися.
17.03.2016 
четвер
 Вже на Уралах:одразу з корабля на бал-не встиг приїхати та оселитися як вже одразу припрягли!Цілий день проваландались в цьому автопарку:цей йо@аний старшина одразу вільні руки побачив і давай різною х@йнею привантажувати-я вам що:водій-механік бехи чи як?Піз@ець якийсь-відчуваю,що заї@усь тут до середи!Швидше б на виїзд. Виявляється Танєчка зари начмедом бригади служить-можна було б і зайнятись нею якби я тут був стаціонарно. Я так дивлюсь,що тут ще той аватарник. Розмовляв з майором Рожненком.Сходив на вечерю.Прийняв душ. Подивимось що буде завтра.
 18.03.2016
  п'ятниця
  Другий день моїх поневірянь на Уральських касарнях.Вночі замерз як собака:вставав брав накидку вкриватись.Умови в цьому 'розвідбаті нормально тілько дошкуляє сморід від непраних шкарпеток і холод з відчиненої кватирки . П'ятниця добігає кінця і день пройшов більш-менш нормально:до обіда трохи повештались по автопарку,а після обіду я мав змогу побачити сержанта Лавриненка із родиною.Бачив також Вітю Боярського-приїхав подовбати штаб за досі неотримане УБД.Вечірнє шикування відмінили і зари чекаю на вечерю.
 19.03.2016
 субота
 Зари вдома:старшина зранку зробив мені приємність відмазавши у зампотеха на сьогодні і я зранку сів у маршрутку та відбув до батьків.
20.03.2016
 неділя
  За кілька годин відбуду до обласного центру і на цей раз надовго.Морозець на вулиці,а на Сонці доволі хороша погода.Все єдно ще прохолодно буде не один день.Ввечері був у Сашка:Давид піде у садочок,а Захар став вередливий та щось схуд сильно.Сходив в "Лотос" по станки для гоління/мати 200гривнів дала-вже заї@ався гроші брать!/.З Десни поки що ніхто гроші не шле і не нараховуєє.Розмовляв з Сявою:після нас вже двісті душ в медичній роті-чоловіків з них 60.Справжній бл@дський абтелунг.Люди на контракт бігуть аж бігом роблю я висновок. Дзвонив Аксентьєв:вже на "Атеку" в караулі сидить.Каже з їжею там набагато краще аніж у Збройних Силах.Там теж присутні наші хлопці з инших батарей.Поїм щось трохи і десь о другій попрямую на вокзал.Незручно ,що з порожніми руками доведеться їхати,але особливих коштів немає аби риби узяти.Такі справи. Людина це таке створіння яке завжди незадоволене:зранку хотів чим швидше з цього крейзятника їхать,а тепер пообідав пригрівся на Сонечці і вже нема бажання кудись їхати.Доведеться! 
21.03.2016 
 понеділок
 Щось чим ближче відправлення тим менше у мене бажання лишається.Отримав сьогодні спальний мішок,шолом,бронік,теплу білизну і т.і.Ходив в медчастину намагався з Вікторовни вибити ліки,але та відморозилась заявивши,що там все є.Подивимось чи все є чи не все.'Офіційно'представила мене т.в.о. начмеда...Зустрів того хлопця з Луначарського/Антона/-тілько зі Старичів приїхав разом з Комахою.Комаха йде до Рожненка в дивізіон.
   Мене непокоїть мій статус в дивізіоні-хочуть мене до якогось,бл@дь,такелажного взводу долучити.Який в дупу такелажний взвод?!Ще не вистачало аби мнов вантажники керували!Така ж х@йня як і була як не гірше... Тако ж зустрів того хлопця з Макіївки/Прокурора/:збирається переводитись в воєнкомат на Закарпаття.Якось так воно сумно все :одні вже речі здають инші отримують. Відчуваю якийсь впадок сил і ні нащо руки не стоять.Може трошки полежу стане краще. Бл@дь!Вже думав,що буду як той вимушений переселенець з речами шаромижнічать по частині!Минулося. Пригадую зацікавлений Танєчкін погляд яким вона мене розглядала...Вона навіть не уявляє якби мені хотілося провести ревізію та профілактику її статевої системи замість того щоб їхати в якийсь аватарник!
   22.03.2016
 вівторок 
  Черговий одноманітний армійський ранок.Понеділок пройшов без пригод. Учора надійшли гроші,але замість очікуваних 600 прийшло 500!Судячи з прізвища гроші надсилала ото молоденька піз@опротивна есесівка.Дзвонив Сергію то йому повністю надіслали суму,а Зенику взагалі нічого не прийшло і чи прийде...Негідні люди-якщо в малому вони так чинять то чого чекати від них в сер'йозних справах? Черговий етап моїх життєвих поневірянь та принижень.Сьогодні мені закріпили автомат-АКС таки всучив цей йо@аний зампотех. Погода почала покращуватись-сьогодні Сонечко сміливо визирає з за обрію.Пообідав.Обід непоганий,але все не в змозі в себе вперти. Поки вільний час.Я так прикинув,що можна нові гумачи з однією парою берців вислати додому.Подивлюсь.
23.03.2016 
середа
 Вже на місці.Везли як свиней в вантажівці.Поки що роздивляюсь.Поселили до такелажників.Аватарник ще той. Поспав пару годин і щось мені сон перебило в цьому аватарнику:то ввечері якийсь дебіл піз@ів по мобілці,то поруч якийсь аватар неміг спокійно заснути то ще щось.Сумніваюсь,що матиму змогу виспатись сьогодні бо ще і стрільби ,бл@дь!Сашка мєльком бачив,а після вечері ходив 'знайомитись 'з командиром.Дої@ались чого неодружений-ї@е?!
  24.03.2016 
четвер 
  Сьогодні я мав змогу увесь армійський дебілізм згадати на прикладі стрільб:дощ з ранку,багно,а нас в обов'язковому порядку відправили в кар'єр аби вистрелити 21 набой! Заліз в цей медичний намет і на своє здивування знайшов тут багацько цінних медикаментів які начебто непогано і збереглися недивлячись на негоду.Визиває обурення ставлення цих недоумків до дорогих волонтерських медикаментів! Недоумки-зла не вистачає. Бачив прапора:він вертався зі стрільбища коли ми тілько направлялись до вантажівок.З Саньком так ще і не виходило нормально сісти поговорити.Прапор хоче перевестись до Мелітополя:не хоче місити багнюку за 1200-а хто тебе заливав питається? Дістав з пакетика дощовик який виявився костюмом який хоч і ненадійно захищає від дощу,але всеж таки веселіше ніж було-виходить три комплекта форми видали!Різниця суттєва з обмундированням. Розмовляв з Сявою:ще досі у госпіталі відпочиває від довбоґрайства.Розповідав,що Вадим з прапором Гномом сильно розпились і знайшли собі неприємності,а того калдиря з Херсонщини наче взагалі вигнали з учебки і відповідно з армії. Погода не радує-зранку ішов дощ і трохи підсохлий ґрунт знов перетворився на багнюку.Небо не вселяє надію на гарну погоду. Щось не кортить мені мешкати з цим такелажним взводом. Розмовляв з Сергієм-айдарівцем:народу тьма-тьмуща в медичній роті та й в Десні. Черговий етап пристосування та адаптації.Черговий раз мене намагаються засунути в якусь дупу.Черговий раз я починаю із самого початку щось добиваватись та відвойовувати собі місце. А цей аватарник мені вже за добу остогид!Я вам тут що ,бл@дь,-вихователь або слухач?! Дістало!
25.03.2016 
п'ятниця
 Маю можливість відвідати 'славне' місто Дружківка ї@ать би його в гузно!Щось воно взагалі невесело,чесно кажучі.Нам,при всій загостреності ситуації,девчому було набагато легше ...Сьогодні цілий день на колесах доводиться проводити час і іще не всі справи зробили.Якось так. У повітрі відчувається неприязне ставлення до нас.Погода теж не дає приводів радіти-знов дощ пішов.Підписував  дорожні листи. Зампотех з'явився -зранку побачив його. Хрін його зна-настрой в мене не надто бадьорий,не надто бойовий.Зари і справді закрадається думка навіщо я в це вліз,але вголос жалітися не поспішаю. Дістали ці аватари з такелажного взводу:коли вже цю хвилю виженуть на дмб не можу дочекатись. Ходять і Дружківкою привабливі сєпарши.Я на службі,мені не можна. Дощ здається припинився,але тепліше від цього не стало. Все сумно насправді. Добре сидіти в теплому приміщенні-зари в лічниці на третьому поверсі чекаємо на УЗД. Невесело і сумно все якось. Нарешті зміг із Сашком хоч поговорити нормально-він сьогодні вихідний від караулів,тож підійшов.Довго сьогодні по цій ї@аній Дружковці їздили доки справи свої зробили.Втомився трохи.Зари ще і на нараду,бл@дь,ідти-чого я там забув?!Та схожуж-куди я дінусь ? 
 26.03.2016
 субота
   Вихідний день.Звичайний безбарвний армійський день нічим незафарбований і Слава Богу. Завтра підемо у пересувну лазню-змию гріхи!Дивився прогноз на найближчі дні:з вівторка вже 14 тепла і Сонце.Сьогодні-завтра вночі до минус одного.Намет такелажного взводу живе звичним життям дивлячись фільми,лежачи на нарах,чекаючи демобілізації та збираючись оформляти собі пільги та все що належить клянучі при цьому армію.Поки що нема того звичного аватарника,але ще не вечір. Зранку мені видали радіостанцію.Підрубав дрова-особливого ентузіазму з боку сослуживців не зустрів.
27.03.2016 
неділя
  Забігався із самого ранку-ходив по батареях хворих переписував які прої@ались по лікарняних та госпіталях.Щось маю підозри,що Петриненко видастся золотим у порівнянні із цим підстаркуватим вусатим командиром.Життя покаже. Сходив в лазню помився,а після отримав ліки волонтерські:імпортні антибіотики та мікстуру для бронхів. Тут в цьому такелажному взводі знов назріває чергова пиятика.На радощах про наближення демобілізації -наївні!Ще кілька тижнів як з куста сидіти.А там хай вже їдуть-набридли. Сергій/Свинар-колишній водій таблєтки,який уграв на ній двигун/ вже в звичному для себе стані:знов не розберу,що він там чеше і намагається мене життю вчити.Пора вже заільняти ці слабкі ланки,бо вони Збройним Силам непотрібні.Взагалі складається враження,що і справді зібралось збіговисько.
28.03.2016 
понеділок
 Початок тижня,але від цього менше багнюки не стало.Порубав дрова,але бажаючих їх занести до намета не видно. Підійшов чоловічок('санінструктор' якоїсь батареї)та запитав кому здавати сумку та ноші.Я сказав,що мабуть мені,Наївся борщу та лежу. Помітив,що вже краще сплю по ночах-адаптуюсь потихеньку. Наші 'дєдушкі'веселі в очікуванні звільнення:знов ці тупуваті жарти про слонів та дідів.Таке враження,що вони так і незрозуміли чого їх призвали.Поки що кленуть цю армію,а по поверненні додому отримавши першу ж платню зачухають потилиці.Це все за деякий час,а зари радощів повні штани! Щось цей замполіт із цим зампотехом мені категорично не подобаються!
29.03.2016 вівторок
Нічка була страшною:ці підори понадирались і майже усю ніч шуміли перебивши мені сон!Тільки під ранок якусь годину провалився в забуття,а тут вже і будильник заграв!Дибіли самі натуральні:цей старий вуйко ледь АКС непохєряв,а інші ідіоти не хотіли в караул ідти!Провозили лайно півночі.Поки що їх нікуди не повезли,бо грошей в кассі немає.Тож доведеться ще довго терпіти це збіговисько!Скоро на віче,а прапор/Дмитро-командир цього штрафного взводу/ запиз@ований усю ніч проваландався.Отримає піз@ов мабуть і ніхто нікуди не поїде найближчим часом. Щось Сонце не надто поспішає пробивати хмари і багнюка не поспішає підсихати. Сране життя!Починаю і справді по троху жаліти,що зв'язався з армією. День проходить нормально:трохи перепочив зранку після важкої ночі;східний вітерець потихеньку підсушив багна.Вже повечеряв і очікую нараду. 30.03.2016 
середа 
 Ще один нічим не виразний ранок у довгій сірій черзі армійських буднів.Єдине що заспокоює так це те,що погода наче на тепло пішла. Заї@ав цей аватарник і заї@али ці 'дєдушкі'-просиділи рік як х@й знає хто і тепер вони нів'є@енні воєнні! Завтра мушу рушати на Близнюки:це стало відомо сьогодні перед обідом.Завантажили санітарку медикаментами та склали намет.Дві батареї рушають туди,а одна поки що лишається поки що тутай.Такі справи. 
31.03.2016 
четвер
 Вже десь на пів дороги до ППД і якби не поганий стан техніки вже давно були б на Близнюках,а так тілько на Січеславщині.Вечір був напружений у зв'язку з тривалою нарадою,великою кількістю путьовок та черговою пиятикою в тому програному наметі.Я і радий,що звідти виїхав.Квітень я і на полігоні можу провести,а на фронт повернутись завжди встигну.

01.04.2016
п'ятниця
 Щось чим далі тим менше мені все це подобається і справді!
  З учорашнього дня я на Близнюках.Знов я разом з ВМТЗ живу.Познайомився з тутешнім начмедом:щось на кшталт Лазаренка.Втім порадив мені вибивати собі посаду начальника медичного пункту дивізіона,бо різниця по заробітній платі таки є.
  Сонечко потихеньку гріє грунт,а вітер сушить від вологи.Намети,що знаходяться біля дороги та класів вже електрифікують.
  Не знаю чи випаде на вікенд додому потрапити.Мабуть поки хлопців не звільнять нікуди не пустять.Доречі:на ВМТЗ доволі непогані хлопці.
  Вже з учорашнього вечора на полігоні.Погода тут сонячна та вітрена.Поки що не в захваті від навколишніх умов.Якось так. Подивився 'Зламані квіти'. Перша доба перебування на полігоні пройшла без пригод,Слава Ісу!Сподіваюсь суботній день також мине спокійно.Прийшла сьогодні третя батарея і завтра мають прибути усі инші.День був по весінньому сонячний і вітряний-весна вже відчувається більшвпевнено. Нормальні такі чоловіки в цьому МТЗ служать. Таке то.
02.04.2016 
субота
  За ніч погода змінилась не в кращий бік:ішов дощ і ми померзли як собаки під ранок.Вітер страшний і від цього холод.Знов ґрунт сирий. Не дуже весело. Ще один немолодий дядько прибув аби проходити службу за контрактом.Сам з Селідова родом,а зари проживає десь біля Кам'янки.Здається адекватний дядько.Подивимось. З'їхались вже всіх барбоси:може їх у четверг звільнять всіх.Та було б добре.
03.04.2016 
неділя
  Сьогодні хоч Сонце світить.Все єдно не тепло. Щось мені не подобається як Саня Дяченко поводить себе зари. Бл@дь,це піз@ець-хлопці ввечері понажирались,а зранку на все х@я поклали іще на мене тінь кинули!Як я це люблю:засунуть в якийсь загальний клозет спочатку і я ще співучасник виявляється!Заї@ало.Я тепер справді починаю жаліти,що зв'язався з усим цим багном і вліз на цю армійську службу їбать би її в гузно! Саме неприємне в цій ситуації це те,що Саня пішов та настучав командуванню.Я розумію,що хлопці були неправі,але він в свою бутність кухарем чинив іноді теж недобре. Цей дурний день все ніяк не добіжить до кінця:той старий мухомор приїхав і вже було 'совєщаніє';вже здав зброю з набоями разом з дембєлями;ще буде вечірня перевірка. Переїхав знов до такелажників-умов для виконання посадових обов'язків ніяких:мене загнали в дальній кут,а вхід зачинили!Як я вже жалкую,що зв'язав себе з цим лайном!Як я жалію! Учора прибув новий бензовозчик:немолодий дядько,професійний водій і родом із Селідова.Доволі адекватний дядько як на перший погляд;гідно себе поводить на відміну від більшості хлопців. 
04.04.2016 
понеділок 
  Сьогодні хоч день теплий і протікає більш-менш нормально.Поки що. Завтра маю їхати в госпіталь повезти кількох бійців до хірурга.Встановив намет сьогодні і передивився ліки-запас і справді вражаючий і якісний. Судячи з усього ,з лазнею на цьому тижні ми пролетіли.Погано.Добре що струм є. Дико хочеться спустити і немаю ніякої можливості,а дуже хочеться. Розмовляв з Сявою:вже в частині-на тому тижні їх таки відпустили з того пекла.Після учебки так швидко час сплив.Воєнна служба/черговий її етап/в самому початку,а я вже жалкую,що подався на Сашкові провокації та пов'язав себе з цією бригадою.Жалкувати вже пізно-доведеться лямку тягнути.Можливо було варто не поспішати і можливо пішов би в прикордонники або рознюхав би про відновлену частину і служив би поблизу дому,а так як тубілець змушений увесь час служби буду мешкати в наметі;митись по святах;втратити усі можливості вступити в статевий зв'язок із кобетами та навіть зайнятися мастурбацієй.Впряг себе в ярмо на три роки.Єдине корисне,що я можу зробити за цей час так це підзбирати гроші аби придбати яку небудь халупу в сільській місцевості.Таке то. Хлопці очікують дмб,а я невідомо чого і кого. Мда-а!!!Колись,років п'ять тому,хтось писав:чим далі править Ялинкович,тим більше мені подобається Степан Андрійович!Тепер я чим далі 'служу'під керівництвом цього старого таргана,тим більше розумію наскільки Петриненко був у нас охуєнний командир! Да-а,з таким відношенням до людей не зацікавлять вони бажаючих служити за контрактом.

05.04.2016
 вівторок
  Щось побачив цю біляву височеньку фельдшерку з Уральських і мій прутень ніяк неможе заспокоїтись та всістися на своє місце! Пів дня проїздив по цим госпіталям,Уральським,Сільпо. На вулиці справжня весна і на Сонці стає спекотно.Хлопці з батарей подвинули намети.Черговий день дебільної армійської служби назавжди викреслений з мого життя. Нарешті побував в цьому Запорізькому госпіталі.Якось так кволо воно все виглядає:цей заклад виглядає так якось забуто і в'яло.Війна стала буденністю.Все якось так нецікаво стало виглядати і втратило якусь справжність та драматичність.

06.04.2016
 середа
 Сьогодні був на Уральських здавав аптечки та іише майно медичне з батарей.Танєчки/начмеда/не було зате побачив Лазаренка-на лікарняний пєтляв.Потім тинявся з хлопцями з ВУДу які здавали речі та ставили підписи на обхідних листах.Тепло на Сонці-справжня весна!Якось веселіше на душі. Таня,яка займається майном,радила 'підлизатися'до начмеда аби лишили мене на Близнюках в медпункті де сидіти ні клятим ні мятим.Підлащуватись з цього приводу до Танєчки я хисту немаю-я б звичайно,лизнув їй,але з іншою ціллю.Доречі цікавий варіант стосовно полігона,але тут йобу можна датись від нудьги.З іншого боку вільного часу буде теж немало.

07.04.2016 
четвер
  Поїхали звільнятися наші хлопці:6 такелажників і 75 з дивізіону.На дворі справжня спека хоч зранку було прохолодно.Можна потроху засмагати.Сьогодні сиджу на полігоні відпочиваю:навели лад в наметі,поправ речі деякі. Треба не забути взяти накладні за здане майно/сумки,ноші/аби з дивізіону списати. Людей стало менше і одразу стало більше місця,тихіше та і взагалі на душі легше.Якось так.
  Пообідав і вже трохи подрімав після прийому їжи.Іванович з'явився:мабуть-таки їздив взяти відношення з тієї частини під Мелітополем і здається його таки відпустять.Сашка Дяченка повинні затвердити на посаду командира відділення тяги в батареї.Сонце вдень смалить немилосердно.
  Сьогодні день народження у колись улюбленої дівчини і зранку я не був певен чи сьогодні в неї день народження чи дев'ятого і я бачу в цьому добру тенденцію.Та все таки мені не вистачає зари її цицьок і стегон.
08.04.2016
п'ятниця
  Вже отримав розпорядження переїзжати до ВУД-не було печалі!Тільки,бл@дь,на нове місце речі перетягнув вже новий переїзд назріває!Скільки їх ще буде.
  Вдень спека немилосердна:я поправ свій шкляний тактичний камуфляж і він вже напівсухий.
  Полкан все намагається віднайти нові способи як заї@ати особовий склад,а виглядає,що в нього це не надто виходить.
  Розмовляв учора з Медведенком і сьогодні зі Горським:вони приїхали обходити коміссію у госпіталі/стало обов'язковим/,бо в 61-му не пройшли по тиску.Миколаїч з Бойчуком випили гіпотензивні препарати,а хлопцям/Андрію,Кашолоту та Горському/не сказали і ті не пройшли тож довелось їхати в наш обласний центр.
 Вчора довелось засвідчити сп'яніння двох кадрів з першої батареї зза яких не випустили хлопців додому.Я поки що мовчу за своє звільнення.
Спека страшна.

09.04.2016
 субота
  Сьогодні комбриг приїздив на Близнюки-можливо ще і не поїхав звідси.Презентував полкану якусь нагороду,той з такої нагоди навіть піксельку вдягнув.
  Бетмен прилетів з нашого приморського жлобуватого містечка:не в кращому гуморі був розстроєний різними дрібними неприємностями які чинить ця недолуга та нікчемна сіра бидломаса.Нічого.Прорвемось!
  Погода сьогодні трохи похмура та вітряна.
  Рома Уманській дивиться фільми он-лайн,але в нього life-київстар так добре не працює!Тре мабуть і собі пакет цього life узяти та забрати з дому той старий samsunq аби втулити туди київстар,а на смартфоні працюватиме дві малозадіяні sim-ки.
  Занурився зранку в нетрі своїх медикаментів-намагаюсь якийсь лад в них навести.Ліків багато і основні напрямки наявні.До обіда робочий час,а по обіді вже 'вихідний'-відбудеться концерт і повинні лазню розтопити.

10.04.2016
 неділя
 Хлопці вдягнулись,поголились,вмились та рушили до автобуса який повезе їх на острів Хортиця.Я не їду бо комусь потрібно бути в наметі,а я вже неодноразово бував на Хортиці.Хай хлопці з'їздять подивляться.
  Учора довго засинав.
  Сьогодні вночі вітер сильний здійнявся хоч трохи вже і затих.Все єдно весна повністю панує на цьому полігоні.
    Розмовляв із Сявою та Славком-зі-Світловодська:Сява після Десни ніяк вичухатись не може,а Славко у себе в частині потроху освоївся.Всі поболіли після цієї проклятої учебки важкими хронічними захворюваннями-Бермудський трикутник ,а не навчальний центр!Добре,що ми раніше звідти виїхали.

  Як не крути,а усе наше життя зі всіма нашими дурними думками кружляє навколо нашого прутня особливо якщо цей прутень нема куди встромити!Порнографія в цій ситуації не допомогає,а тілько ускладнює і без того не надто веселе становище.
   Передивляючись свій життєвий шлях я можу впевнено заявляти,що я статево нерозвинена і сексуально нереалізована людина.Це є факт.Єдине,що мене трохи втішає в цьому дурному становищі це те,що я не перетворився остаточно на повного лузера і дегенерата і в дечому я більш реалізований аніж багацько моїх знайомих.Не можу об'єктивно судити про себе,але мені здається я не виглядаю як повне чмо і мої акції не такі вже і низькі у ціні.Я менше всього хочу виглядати як пиз@острадалець і ні перед якою курвою не бажаю принижуватись в марній надії,що вона зжалиться і дасть мені встромити-ні!Краще лишитися самому ніж отримати тимчасову втіху ціною власного приниження!
  Взагалі,передивляючись уривки зі свого придуркуватого життя я бачу і розумію те ,що я робив правильні висновки і приймав правильні рішення коли покладався на власний розум і нівкого не йшов на поводу.Порівнюючи свій шлях зі шляхами своїх колишніх однокашників-невдах я розумію,що цей відрізок життя який Всевишній дозволив мені прожити я примудрився багато в чому ще і непогано прожити:я завжди орієнтувався в ситуації,ніколи не забирався в своїх думках занадто високо,ніколи ненамагався робити з себе розумника і когось вчити життю/життю завше вчать порожні місця які нічого в цьому житті не добились і не доб'ються/,я намагався знайти своє місце і матеріальний стимул для мене був не самим потужним.Чи є мені чимось гордитись?-Стверджувати не можу/і не хочу!/Всі ці розумники /такі як Ш@рик,Артем,Вітьок/колишній однокласник/,Вова /колишній одногрупник/ і багато-багато інших невдах,що колись намагались мене вчити життю чомусь вбачаючи в мені об'єкт повчань для свого неповноцінного інтелекту/не мали ніякого права повчати мене життю,про яке багато хто з них мав такеж уявлення як я про вищу математику.
Взагалі я помічаю,що Бог завжди карає за зарозумілість та гординю.Впершу чергу.

  Той старий гриб зовсім ї@анувся:хоче аби зранку шикувались на сніданок строєм крокували і на обід з вечерею так само!Пора його вивозить!
Сержант Лавриненко під'їзжав із родиною:постояли побалакали.
Назавтра отримали завдання помити санітарку.Помиємо.Таке то.Відчуття неволі нікуди не дінешь.

11.04.2016
понеділок
  Помили до обіда санітарний транспорт з Ромою:Свинар учора наклюкався і зранку упиз@ило і нічого не робило ледащо!Вже мене напрягають аби перебирався до ВУДу.Щось немає бажання поспішати до четверга.Зранку було наче свіжо,але потім Сонце почало так немилосердно пекти,що мама не горюй!
Зари лежу в наметі.Душно.Таке то.

12.04.2016
вівторок
  Сьогодні був на Уральських:переписав Дмитро на мене мій намет та трохи розібрались з барахлом в медсанчастині.
 Уманський каже,що Танєчка його землячка і в неї є йо@ар.Взагалі то помітні зміни в її поведінці не в кращий бік:чи то кар'єрний ріст так впливає чи Бог його знає.
 Хлопці вже на лижах готуються додому їхати.
 Саня зібрався у відпустку з 15-го.Я поки що не хочу .
 Є інформація що наш дивізіон прикриватиме 93-тю бригад під Пісками та летовищем.
 Такі от справи.

13.04.2016
середа
 Сьогодні просидів на полігоні:поправ труси,почистив берці.Андрю/з ДніпроДиму/ підігнав мені тельник-безрукавку,бо завелика для нього.
Я чув чутку,що мене разом з новим кухарем Русланом планують відправити у відпустку 30-го квітні,а щойно на нараді почув,що потрібно у відпустку сходити до кінця цього місяця до Великдня.З'їздив на велику воду називається,нагострив лижі,розкатав губу...Це потрібно перетерти з НШ:щоб тоді на вихідних і злиняти з полігону.Завтра вже доведеться переїхати до ВУДу,бл@дь!
 Їдуть завтра наші чоловічки,аж сум бере!
 Ну хоч на рибалку походжу якщо зари у 'відпустку'піду.
 Гроші поки що не прийшли.Як раз буде час нові окуляри замовити.
 Батько вже вдома і з дядьком Василем приїхав.
 Такі от справи на цю годину.

14.04.2016
четвер
  Поїхала і ця партія 'дєдушек'як це не сумно.Я вже зібрався у відпустку з 18-го квітня:роздрукували рапорт і командир його вже і підписав лишилось НШ віддати щоб оформив.Начеб то просувається справа з нашими під'йомними.Переїздити на ВУД буду мабуть завтра, бо у хлопців намет завалений різним непотрібним барахлом.Якщо все буде нормально то в суботу з'ї@усь додому.
 Погода зранку не дає приводів радіти:волого,похмуро і довелось навіть накидку вдягати.
 Не подобається мені,що цей пес на мене горчати починає!
 Допоміг Андрю перенести речі в намет ВМТЗ.
  Андрій пішов лазню розтоплювати тож піду змию гріхи з тіла.Сонечко почало потроху проглядати зза хмар.
    Щось чутка пішла,що на Уралах вже 44 чоловіки зібралось от тільки питання чи всі вони сюди приїдуть і чи сьогодні.

15.04.2016
п'ятниця
 Бл@дь!Цей пі@ор з самого ранку увесь настрій споганив!Х@й на нього!Пхає свій ніс куди його не просять!
  Погода зранку не надихає на досягнення:почався дощ після доволі сухої ночі і щось робити особливих умов немає.

16.04.2016
субота
 Я вже вдома у батьків.Відбув я таки сьогодні з полігону,а з понеділка офіційно вже у відпустці на десять днів.Учора нарешті переїхав до намета ВУД:там теж доволі непоганий колектив як на мене.Позавчора ввечері прибули нові контрактники і з одним я вже встиг пів дня по місту проваландатись по госпіталях та частинах.По приїзді взяв свій лежак,особисті речі та перебрався до вудовського намету.Сьогодні трохи розчистили місце в наметі і перенесли медикаменти,а свій намет розібрав та поклав у прицеп їхнього взводу.Полкан учора поїхав додому і замість нього лишився НШ керувати.
  Учора на Анголенко зустрів Серьожу Отщепєнцева та запропонував йому місце водія на таблєтку:він опирався,але якось в'яло.
  Сьогодні погода суха з вітром.Батько з дядьом Василем ходили на рибалку і трохи надьоргали бичків.
  До запорізького автовокзалу нас з Іваничем довіз Пенсне із Гришою Молодцовим.Я навіть трохи щиро зрадів Пенсне-всеж таки не такий він вже і поганий персонаж не дивлячись на усі особливості.Такі от справи.

17.04.2016
неділя
 Сиджу в квартирі.Дядько Василь вже помандрував до Січеслава.Я помив вікна на балконі,познімав жалюзі.Нікуди не виходив з квартири-в мене як завше карантин півтори доби.Нікого не хочу ні бачити ні чути.Лебединський телефонував якогось дива:чи так цікавився,чи може дізнався якось,що я приїхав і хоче випити на дармачка.Не знаю...Поки що не хочу нікого набирати і спілкуватись.
  БТ телефонувала матері та питала коли я поїду:мати відморозилась і не дала вичерпної відповіді.
  Я вже роздивлюсь варіанти активного відпочинку впродовж цієї коротенької відпустки,але все упирається не стілько в справи скільки в гроші які поки що не отримав і можливо отримаю або під кінець тижня,або під кінець відпустки.Можна таки поїхати на рафтинг на кілька днів і встигнути повернутись на службу вчасно.Потрібно замовети окуляри нові обов'язково.На вулиці сонячно.
 Старий провів Погорілого і зари дрихне на канапі.Мати сидить біля компа,а я потихеньку закидаю фільми на планшет та завантажую порнографію.Такі от справи.

 Хтось таки вже завантажив та прочитав мою книгу і навіть написав схвальний відгук!Тож якийсь маленький сенс в цьому був і вже мнов отримана маленька перемога.Я надіслав біографію автора на 'Чтиво'.Опублікують чи не опублікують невідомо ще.Такі от справи.
  Ще один день канув в нікуди:провештався квартирою і носа на вулицю не показував не дивлячись на гарну погоду.Бо Сашка теж не пішов і навіть не телефонував.Може завтра...

18.04.2016
понеділок
 Не так сталося як гадалося:судячі з усього я окрім цих березневих грошей нічого не отримаю в цьому місяці/триста гривнів атовських я на рахунок не беру/.Вже прийшла чарівна sms-ка яка виявилась не такою вже і чарівною,бо принесла усього три з половиною тисячи.Я вже кишеню готував ледь не до десяти тисяч і вже гострив лижі на рафтинг на кінець тижня,а виходить не так воно буде.
 Я ходив сьогодні в оптику:мене огледів офтальмолог,який підібрав мені лінзи та прописав лікування бо якесь запалення на оці та порадив вітаміни/тауфон/.Я замислився,що ніколи вітаміни для очей і не вживав,а потрібно було!
 Ні до кого учора не ходив,бо Сашко після роботи на ділянці пропадає.Иншим не телефонував нікому,бо і нема кому.

19.04.2016
вівторок
 Сьогодні день якось мляво протікає:сходив тілько на базарчик та в аптеку.Замовев на Нашому Форматі диски Жадана поки є в наявності-на 200 гривнів схудне мій гаманець,а ще за окуляри тисячу,ще ліхтарик новий потрібен і усяка дрібниця.
 Зранку було бажання замовети собі тактичний наплечник,але подумав,що їх мені якраз таки поки вистачає.Потрібно мультикамівський головний убір нормальний,але поки що не попішаю і це замовляти.Збирались з матір'ю до БТ піти:пофарбувати цоколь потрібно.
  Схуд я разюче в порівнянні з минулою весною:останні джинси явно стають завеликі для мене.Обмін речовин зі мнов грався впродовж минулих неспокійних півтора років,плюс нережимне харчування.
 В минулий приїзд зважувався і було 89,а на цей раз 87.Можливо і м'язова вага втрачається,бо здається який я жирний був таким і лишився,а вага впала.

20.04.2016
середа
 По прогнозу мав бути дощ,але дивлячись на небо не впевнений,що він піде тож слідуватиму свому плану і піду за кілька годин до БТ і пофарбую цоколь будинку.Учора ввечері таки відірвався від інтернету та порнографії і пішов за матір'ю та дістав фарбу,розчинник та росколотив.Був вже вечір і я вирішив не починати фарбувати,а на сьогодні фарба вже готова.,
 Ввечері надійшла ще одна чарівна sms-ка з такою ж примірно сумою.От зари сиджу і думаю чи таки проматнутись в Карпати на рафтинг:по часу я все встигаю от тільки витратитись доведеться,а зари ніяких запасів немає поки що.Мабуть таки посиджу вдома,ще на рибалку сходжу,тут пороблю ті дрібні справи.На наступну відпустку кудись обов'язково майну.
Сходив до БТ пофарбував цоколь навколо хати.Погода не завадила хоч і зривався легкий дощик.Після зайшов на рибний ринок та взяв два азовських оселедця і два літри пива світлого.
  Батечко побіг на море,а сестра збирається на фітнес;мати у другу зміну.Я хотів по дорозі від БТ зайти в наш сервісний центр та /можливо/придбати карту пам'яті,але сервіс виявився зачиненим:на дверях висіло оголошення "Поїхав за товаром тож буду в 14.30".Може за годину сходжу і подивлюсь,що в нього наявно і за яку ціну.Видно буде.
Підсумки дня:придбав таки картку пам'яті на 16 гіг за 170 гривнів,а після ходив до Сашка.Заатра зранку планую з'їздити в центр.
Батечко ходив на море і піймав 4,5 кіло бичка,але на завтра обіцяють вітер.Такі от справи.

21.04.2016
четвер
 Дослухав таки "Ворошиловград"сьогодні вранці.На вулиці свіжо хоч і нема того обіцяного вітра.Поки що.Збираюсь в центр з'їздити.Таке то.
 Їздив в центр:придбав налобний ліхтарик з з'йомним акумулятором та футболку-цифру.Бачив Аксентьєва-посиділи в пивбарі.Потім по обіді подзвонив казав,що візьме відношення з 37-го батальону і 27 поїде в учебку.Таке то.
Батько ходив на рибалку в обід і я збираюсь теж піти завтра бо все єдно робити нема чого вдома.Гроші як вода впливають з рук.Такі от справи.

22.04.2016
п'ятниця
 Ще один день псу під хвіст:ні на яку рибалу сьогодні не пішов/погода нельотна/,просидів в хаті цілий день...Відпустка протікає саме так,як я б не хотів щоб вона проходила.Вже пізно щось міняти,бо половину відпстки вже пройобано!Я так і думав:і нікуди не поїхав і на рибалку не ходив!
Тут йо@у можна датись у батьків!
 Павло телефонував-таки сам подзвонив!Я не став брехати і чесно відповів,що знаходжусь у відпустці.Павло розповів,що вже вийшов з відпустки;розповів,що Ш@рік повинен приїхати на початку травня/в Лугандон звичайно/,а пізніше Артем з Катрусею та малим прилетить.Був він і в Безіменному/'всьо нормально'/,бачив старих Артема.Довго балакали :з пів години.
На вулиці похмуро і вітер.Краще би просидів на полігоні це час аніж втратити час.Вже пізно.

23.04.2016
субота
 Знов безсоння.Тре пізніше лягати спати,а вдень не в квартирі сидіти ,а шаройо@итись на вулиці.На полігоні легше,бо цілий день фактично на вулиці знаходишься.Вже скоро і повертатись на Близнюки.
 Так і минула відпустка ніяк:ніяких тобі подорожей,ніякої тобі рибалки,ніяких тобі кобєт-тілько різниця,що можна знайти можливість подрочити і все!Порожньо час минув!
 Творчість не лізе зари.Щось крутиться в голові,якісь епізоди формуються,але поки що ясної картини я не бачу.
 Ще один день бесповоротньо відправився в Країну Пройо@аного Часу:знов просидів вдома цілий день і нікуди не ходив,нічого не робив.Почитував старі оповідання Василя Шкляра та спомини захисників терміналу.День був сьогодні соняшний,але зранку прохолодний.Я як сюди приїзжаю то неначе в якесь зачароване коло потрапляю і бажання до усього зникає,а на вулиці весна,погода гарна.Прокляті чотири стіни проклятої багатоповерхівки з інтернетом які я свого часу пішов боронити.
Це згаяна відпустка.

25.04.2016
понеділок
 Підсумуємо тиждень проведений у відпустці:даремно згаяний час який ніяким коштом не повернути назад!
 Який я був йолоп що не вшився в Карпати поки час був,а тепер хоч лікті кусай,але не дотягнусь!
 Учора хоч на рибалку пішов і сумніваюсь,що ще встигну вирватись,бо післязавтра вже і їхати назад.З оптики не телефонували-хоч би в середу встигнути отримати свої окуляри!З 'Нашого Формату'теж вже не встигну отримати замовлення:телилися весь тиждень не могли відправити раніше,мудозвони!
 Час проведений в стінах цієї програної квартири беззмістовно згаяний час!Вік живи-вік учись!Наступного разу я не буду робити таких помилок,а одразу поїду шукати пригоди!

26.04.2016
вівторок
 Учора пішли з матір'ю пропололи полуницю.Поки я полов мені нарешті зателефонували з оптики повідомили,що окуляри готові.Я тільки про це замислився-коли ж вони їх зроблять?Отже сьогодні поїду в центр міста:в оптику,а потім по залізячному ринку пройдусь теж.Погода на вулиці непривітна-був дощик і свіжо.
Відпустка нікуди негідна.
 БТ зібралась у шпиталь на Великом лузі так що може ще і мені на хвіст упаде завтра,якщо сьогодні Жежери не приїдуть то її з собов візьмуть,а звідти попрямує на Запоріжжя.
 Отримав свої окуляри:виглядають непогано і я в них теж непогано виглядаю.Розшифрувала мені та теличка лікареві ієрогліфи і зайшовши в аптеку я лишив там ще триста гривнів на краплі очні та вітаміни.Потім зайшов на залізячний риночок де теж кілька сотень лишив-що поробишь як все потрібно?Придбав універсальну викрутку,робочі перчатки,ланцюжок з карабінами,мішки тощо.Крім цього узяв нову футболку з кашкетом мультикамівські:кашкет вартує 55 гривнів,а якість набагато краще аніж купляв у Куйбишево минулого року.Двох тисяч майже немає.Ще потрібно зайти в Лотос щось пидбати/а що там придбати окрім вологих серветок?/,голки потрібно знайти,можливо рибу сьогодні візьму.
 Батечко вшивсь на море,але розповів по мобілці,що особливо нема ,що там робити.Подивимось.
 Жежери сьогодні не приїхали,бо з дядьком погано тож БТ завтра власним ходом рушить на Запоріжжя.

27.04.2016
середа
 Сьогодні останній день моєї відпустки.На вулиці трошки дощило,але думаю погода буде нормальна.Сходжу по рибу та поїду десь по обіді.
Учора старий охоту перебив до рибалки і я поки вагався вже і день закінчувався,а він ,старий пень,просидів цілий день та трішки надьоргав.Я сходив в отой господарський магазин біля Приватбанку:придбав цвяхи,саморєзи,плацкани.Потім зайшов в оту пивну крамничку де колись був гральний клуб і взяв пива кремінського.Сходив до БТ:вона сьогодні вранці їде в Запоріжжя лягати в той свій госпіталь на Великому лузі.Вирішила під'ї@нути тітку Нінку:знайшла номер телефону та зателефонувала повідомивши,що ми до неї в гості нагрянем!Нафіг воно надо.
 Сходжу по рибу:таранка/азовська/в цьому році дорога в ціні тож рибарі беруть каховську.Візьму трошки бичків,оселедця.
  Мати на роботу збирається.Я вже почав закрапувати очі левоміцетіном та окомістіном і щось в мене не дуже виходить.Нічого,вийде.
 На днях телефонував Славко зі Світловодська:розповідав про свою службу та цікавився чи не обрадували нас так як їх стосовно заробітної плати:виплатили 40 відсотків за березень ,а коли повністю розрахуються невідомо.Я відповів,що начебто таких заяв нечув і розказав як мені нарахували.Я непокоюсь про те що малувато я отримав як розраховував:мабуть за відпустку пізніше переведуть.Подивимось.Все єдно з підводного човна тікати нема куди.Похмуре небо мене непокоїть.

  Я вже на Близнюках чому невимовно радий якщо чесно.Єдине що псує настрій це погода:дощить сильно.Я встиг між дощами доїхати сухим.В нашому наметі людей мало лишилось:по відпустках,по лікарняних розпустили.Є в мене водій на санітарку:теж послужив по третій хвилі у четвертій батареї,тож свій чоловік місцевий.Нормально!Я себе зари почуваю в цьому товаристві набагато веселіше аніж в якому-небудь иншому.Є телевізор,є електрика і отаплюється намет;працює польова кухня-що ще потрібно?
 БТ теж вже в госпіталі.Телефонував Аксен:вже в Десні,в піхотній роті,8-й.До нас іще хтось з 3 ГАДН приєднається,хто втік з 40-ки.Це добре,що збираються хлопці наші,атовці.Судячі з усього збирається непогана компанія.Головне щоби дощ припинився,а то все налагодиться.З Богом.

28.04.2016
четвер
 Перший день служби після відпустки.Протікає наче нормально.Сьогодні були заняття по військовій медицини:приїхала якась Зіна та оповідала як правильно надавати екстрену допомогу.Багато чого в теорії,але добре що хоч якісь навчання проводяться.
 Сьогодні вже дощу немає і вітерець підсушує вологий грунт.Прийшла приголомшлива новина,що десятого травня рушаєм на Широкий Лан-я в захваті!В лапках.

29.04.2016
п'ятниця
 Сьогодні день/перша його частина принаймі/проходив активно:їздив в госпіталь з двома отими циркачами тож находився пішки.Повернулись о другій годині.Сьогодні вже Сонечко пригрівало землю.Багато народу відпустили на вікенд і прибуло трохи новачків вже ввечері.Хочеться дуже спати.Завтра черговий довбаний армійький день вихвачений в довгій бескінечній черзі таких самих однакових та сірих армійських буднів.Таке то.

30.04.2016
субота
 Нашого полку прибуло:двох чоловіків на ВУД добавили.Один з Приморського району,а другий з Токмака.Той що з Єлісеївки чоловік наче б то адекватний до того ж вже послужив по першій хвилі в Донецькому прикордонному загоні,а той що з Токмака якийсь бикуватий:в якомусь ментовському виші наче навчався і не воював ще!
 Погода не холодна,але вітряна.Ремонт санітарної автівки триває:хотів котелок віднести в таблєтер покласти,а тут палкан свої п'ять копійок та роспиз@івся навіщо ми його несем в автівку-тебе ї@е,тарган старий?!Сують свій ніс куди собака х@й не совала!Нічого цього теж завезем!
 Сьогодні працює лазня але сам в наметі лишився тож кинути не можу.
01.05.2016
неділя
 Сьогодні Великдень.Я їздив в місто,на Великий Луг до БТ в госпіталь.Там доволі непогане місце:ліс і Дніпро недалечко.Погода сьогодні нестабільна:мінлива хмарність і вітер.
 По приїзді я дізнався,що за цей час кілька тіл встигло наклюкатись і инших підставити-повели на губу усіх кагалом!
 Тілько що іще одне тіло приїхало запиз@оване це ще не кінець.
02.05.2016
понеділок
 Щось знов почав Віку згадувати...Згадую її пишні сідниці та стегна і пружні двоєчки.Як все таки по дурному в моєму житті складається і звинувачувати окрім себе нема кого.А як все-таки хочеться перед тим як віддатись в обійми Морфея встромити свого голодного прутня в теплу та вологу Вікіну піхву,а потім заснути засунувши ногу між її пухких сексапільних стегон!Мріяти мені ніхто не забороне,але жорстока правда в тому,що дехто инший це проробляє з нею кожного вечора і це та потвора яка кілька років псувала мені життя і атмосферу в кімнаті своєю кислою пикою!Я тоді не розумів чому він такий відморожений останнім часом/останній рік/ходив постійно-ревнував мене до неї розуміючи,що в мене доволі непогані шанси на її серце і піхву були!Але вся прикрість нашого дурного життя в тому,що врешті-решт Вікуля обрала цього егоістичного жирного зарозумілого тюленя в свої супутники і тепер він має на неї усі права і спокійнесенько собі грає кожен вечір,а я натомість пішов захищати їхнє в'ялотікуще мирне жлобське існування і позбавлений будь якого спілкування з жінками.
 Все таки не усе так погано як може здатися на перший погляд і я думаю,що все таки перемога буде за нами.
 Я зари в наметі сиджу,а усі хлопці порозбігались по нарядах.Погода поки що сонячна.Вован /радіст/ вже отримав оте кемпінгове ліжко і щойно разом із командиром та начальником штабу роздивлялись його:непоганий варіант звичайно.
 З Торчином учора розмовляв:на роботі утискають,набрав господарства,діти жили тягнуть;як вип'є то потім хворіє чотири дні.

03.05.2016
вівторок
 Сьогодні їздив в госпіталь,а потім в обласну інфекційну лічницю:возив одного чоловічка з ГКІ.Все так зі скрипом і так якось по-дебільному виходить:поки знайшли транспорт,оки дістались до шпиталю,а зі шпиталю до тієї лічниці-там ледь впіхнув цього дядька(сам написав напралення).Під кінець виявилось,що контрактників ніхто лікувати в цивільній лічниці за держаний рахунок не збирається!Таке то-добре,що хоч власним ходом не довелось їхати ,а на тій газельці,що колись нашою була.Все добре,але іноді спливають такі факти,що нанівець зводять усю мотивацію.
 Санітарна автівка ще не готова до виїзду,тож наврядше завтра кудись повезу усю кагалу.Вдень добре,але під вечір стало свіжо.

04.05.2016
середа
 Сьогодні день пройшов активно т дуркувато:знов довелось їхати в госпіталь перекладними і знов вийшло не зовсім добре.Знов запевнився,що треба бути вимогливіше і жорсткіше і взагалі нема чого добреньким бути з цими барбосами!Не вистачало аби мене жучили потім за когось!
 Завтра стрільби-Слава Ісу,що мені не тре' з санітарною сумкою чергувати.Сподіваюсь,що нічого не зміниться.Тут ще хворі просяться до шпиталю,але вже і часу в обмаль лишилось і вивезти потрібно.Задовбує це довбограйство і таке відношення до людей!Все добре,але інколи розумієшь,що нічого несправді доброго немає!
 Ще доведеться в п'ятницю їхать отримувати за Ігора бронік та спальник-наче Стопочкін не може отримати і на нього!
 Такі от справи.Погода сьогодні вітряна і непривітна.
 Черговий день дебільнуватого армійського існування підходить до кінця.

05.05.2016
четвер
 Сьогодняшній день теж пройшов активно:знов їздив в госпіталь з бандою барбосів,а потім вертали власним ходом на полігон.Поклали Андрюху з 3-ї батареї в хірургію:рецидив варикозу мабуть-якісь затвердіння що потрібно терміново прочищати.Ще двом товаришам надали довідку на звільнення від виконання військових обов'язків і обидва з 2-ї.Їхній комбат,Якубовський,робив з цього таку проблему і не хотів Холопова відпускати,але ми його наставили на вірний шлях і їх відпустять завтра.За попередньою інформацією наш дивізіон повинен прибути на ШирЛан 14-го і на цих навчаннях буде присутній верховний головнокамандувач/тобто президент/ .
 Дали ці армійські роскладачки,бо на ШирЛані прискіпливо придивлятимуться до умов проживання на цьому програному полігоні/хто там буде!/Ігор каже,що не здаватиме їх і з ними ж і поїдемо воювати.Завтра предстоїть їхати в частину та отримати на Борисюка бронік,шолом,спальник,кашкет то що.Хоч би частково щось отримати з цього!
 В цілому день закінчується на позитивній ноті,бо здається якісь позитивні зрушення в моєму напрямку з'явились.
 Доречі:зустрів того хлопця з Лунаарського,Руслана,з яким познайомились на тестах і з яким потім їхали в збірний пункт.Вчився на танкіста,а опинився в артилерії.Логічно.
Якось так.

06.05.2016
п'ятниця
 Сьогодні півдня провів на Уралах:отримав нарешті медикаменти.Командири батарей та взводів отримали індивідуальні аптечки,а я поки що ні.Отримували сьогодні броники та речі-я так і не отримав нормальної тактичної сорочки хоч і вказав нормальний розмір.Одвічно усе через дупу в нашому війську,особливо що стосується медицини!
 Злива з грозою сьогодні і по прогнозу завтра теж.10-го травня вирушають перші посланці до Широкого Лану:частково ВМТЗ і частина взводу управління.Ми після них попрем.Отаке моє життя кочове зари,позбавлене комфорту,постійного місця проживання і жінок.

07.05.2016
субота
 Сьогодні день проходить в облегшеному варіанті,але все ще попереду маю підозру!
 Приїздив сьогодні якийсь дядько з облради разом з Пенсне та Молодцовим і вручав грамоти Осипенку,Роману Петровичу/Зеленому Змію/який прибув на Близнюки заради цього і тутешньому замполіту.Навіщо ця показуха?
 Нічим ообливим сьогодні не займався.Погода дощова і незатишна.Нікуди сьогодні/додому/не поїхав,а хочу завтра виїхати в місто дещо прикупити по господарці.Подивимось.
 Знов іде дощ,що і на вулицю носа не випхнеш сидимо немов кроти в наметах.Добре,що в наметах сидим,а не на вулиці чимось незрозумілим та непотрібним займаємось.

08.05.2016
неділя
 Черговий день дебільнуватого армійського буття:зранку поїхав на авторинок та придбав балонний ключ,ведешку,автомобільні саморези і витратив при цьому 250 гривнів.Потім наводив лад в своїх ліках встигнувши при цьому сходити в лазню помитися.Зайо@ують ці аватарчики вудівські-і самі попаляться і ще я за них піз@ов отримаю.Іван Іванич десь по бл@дях завіявся і ще досі не вернувся.Треба буде і самому якось з хлопцями піти до повій,бо мені ,невдасі,иншого вибору мабуть немає в цьому житті і доведеться платити за приборкання хіті.
  Я дивлюсь як Олег/з Мирнограда/ї@е мізки своїм бабам-дружині,хорям і як вони залюбки дозволяють йому це робити і розумію,що маю і сам так і з цими створінняи чинити-ні вощо не ставити і принижувати їх постійно і мені це буде прощатись,рахуватись як належне.Нема чого до них нормально ставитись,а мені вже все одно не світе знайти собі незаплямовану порядну дівчину яка б схтіла народити мені дитину.Знайдуться тільки ті,що захочуть повісити мені на шию вже готових нащадків нажитих від таких от засранців по яким будуть втихаря горювати,а мене намагатимуться принижувати та привити мені комплекс неповноцінності запевнити,що найбільша щастя в моєму житті це те,що злигався з цією хвойдою!Дзуськи!Смокчить зал@пу,шановні!Краще вже час від часу зняти повію ненавидячи та зневажаючі себе за це,але це буде безпечніше та врешті дешевше аніж накинути собі на шию таке ярмо...
 Якось воно усе сумно в моєму житті.
 Ввечері смажили нутрію біля прицепу.Все б добре як би не синька яка вже дістала.По обіді спекотно стало дуже.
Таке то.З Богом.

09.05.2016
понеділок
 Черговий день армійського буття та по сумісництву так званий "День перемоги"підходить до завершення.Живемо майбутньою подорожжю на Широкий Лан і завтра вже перші ластівки полетять в той бік.
 Вивезли сьогодні Іванича і добре,що оперативно відреагували на симптоми бо справа пахла керосином:облітеруючий ендартериіт.Ні багато ні мало.З зампотехом на позашляховику відвезли в госпіталь.Який би Іванич екземпляр не був,але шлангувати так по-тупому він би теж не став.Добре що зари відвезли.
 Сьогодні вже частково вантажили санітарку і на ніч лишили її біля намету.Спекотно і сьогодні вдень було.Взагалі день почався ненадто обнадійливо і позитивно!Взагалі мене не влаштовує,що ми приєднані до якогось лівого взводу.
 Все добре,але вкотре розумієшь,що тебе не беруть до уваги:"в медпункті командира нема!"-А я що?Х@й собачий?Так і буду 'тво',виконувати обов'язки начмеда дивізіону,а отримувати буду платню звичайного сан/інструктора.Бл@дське життя.
 Іноді руки опускаються від цього дебільнуватого життя і инших шляхів для себе не бачу.

10.05.2016
вівторок
 Не полетіли сьогодні перші ластівки в бік Широкого Лану,а полетять завтра вранці рано.Ми ж поїдемо післязавтра вранці.Погода дощова була,а завтра обіцяють стовідсотково грози з блискавицями.Таке то.
 Дещо мене непокоїть і відчуваю свою провину,що раніше не поворушився.
11.05.2016
 середа
  Сьогодні зранку нарешті рушили наші першопроходці і вже повинні були приїхати до місця прибуття.Наш виїзд перенесли спочатку на добу,а потім на 14 травня.Цілий день гарна весняна погода псувалась дощами з грозами.Якось так. Отримав від командира:питав коли ти наршті працювати почнешь?Ями копать чи що я повинен робити? Ну їх нахуй усіх!Незнаю кому здається,що ми тут немов коти у маслі,але я відчуваю себе в повному лайні,бо з тебе щось вимагають і в той де час дають зрозуміти що ти порожнє місце!І ні про які привілеї мова не йдеться.Щось таке. 
12.05.2016
 четвер
  Сьогодні продовжували підготовчи роботи до відбуття в бік Широкого Лану.Знову цілий день дощило і навколо нас багнюка хоч і не холодно.Очікування відбуття гірше ніж саме відбуття.Довелось таки робити ці трапи для нашого наметика,але маю підозри що не ми в ньому житимо-я вам що,блядь,столяр чи шо ? Такі от справи.Буденні одноманітні армійські дні.З Богом. Читаю зари "Останню любов Асури Махараджа"і згадав про своє побачення/принаймі я так це сприймав/з Оксаною влітку 10-го року.Ми завжди акцентуємо увагу на чомусь невеселому і надто швидко забуваємо щось приємно.Як не дивно,я той вечір дуже швидко забув напротивагу вікендам проведеним в Луганську,тим швидкоплинними годинам проведенним у Тернополі з двома кобєтами/то був останній виразний вечор який мені надовго врізався у пам'ять до речі/.Той вечор з Оксаною запам'ятався мені внутрішніми муками які розривали мене увесь вечор і та невизначеність котра лишилась.Лишились вечори з Вікою,які лишили набагато тепліші і приємніші спогади...Де ви всі і що з вами зари? 
13.05.2016 
п'ятниця
 Остання неспокійна ніч на полігоні Близнюки:рано вранці мене розбудить будильник і ми вишикуємся в колону і рушимо в бік Миколаївщини.День був як звичайно дуркуватий та нервовий.Ввечері мене Стопочкін добив вигнавши на вулицю підписувати путівки водіям:в мене то є ліхтарик ,но сам факт відношення до медичної служби як якоїсь нав'язаної дурниці мене аж ніяк не влаштовує!А якби зари не весна була-теж на вулицю б вигнав?!В піз@у!-приїдемо,розставимо намет і в ньому ночуватимо!Ї@ав я всі ці ліві взвода!Дістало таке відношення свинське! Добре,що хоч машину на ніч лишили біля намета бо вудівську скриню зі зброєю в неї вклали.Переважна частина наших речей вже вкладена в автівку.Головне зранку добряче в вбиральню сходити і їхати зі спокіною душею.Такі от справи.З Богом.
 14.05.2016
 субота 
 Стоїмо десь під Цурюпинськом що на Херсонщині.Пів шляху вже пройдено і до пів восьмої тайм-аут.Без пригод не обійшлось:є один епілептик у нас. 
15.05.2016
 неділя
 "Вікенд"пройшов активно:учора цілий день та півночі пробули у дорозі,загубились/відстали від колони/в Миколаєві;дістались нарешті місця дислокації.Сьогодні були зайняті цілий день встаноаленням медичного намет,що перетекло в пвдшивання нижньої частини наметика мішками-надовго не вистачить,але ж все таки краще аніж нічого.Нормально доштопати та втановити нам не дали,бо один дядько з МТЗ примудрився травмувати ногу тож довелось все кдати та везти в Миколаївський воєнний шпиталь.Посадили місцевого хлопця,Ігора,тож оперативненько знайшли цей лазарет де без зайвих проблем прийняли цього невезучого дядька/до цього з ГЕК вивозив в Запорізьку обласну інфекційну лічницю,де йому прийшлось купувати ліки за власні кошти/. Таке то .Минулу ніч майже не спав,бо сидів в машині слідкував за тим аватарчиком/навіть трошки вирубався/.Зари сьорбнув корвалолчика і намагатимусь добре відпочити наскільки це можливо в загальному наметі до п'ятої години ранку. 
16.05.2016
 понеділок
 Сьогодні вже спека на ШирЛані,а завтра по прогнозу дощі і грози.Сподіваюсь,що прогноз не справдиться бо немає бажання багнюку знов місити.Встановили нарешті наш намет медичного пункту та вивісили білий прапор з червоним хрестом.Всередині виявилось не так вже і мало місця і вистачить на два ліжка запросто і столик де записувати хворих та міряти тиск.З таблетером проблеми -як не одне так інше:Ігор заліз розбиратися з коробкою,а довелось з кермовим механізмом ще роз'йо@уватись,а з сціпленням так нічого і не зробив.Чим далі тим складніше знаходити з ним спільну мову:не дарма я ніколи не поспішаю робити стосовно людини швидких висновків.Аксентьєв вже прямує в Запоріжжя з Києва потягом і серед ночі їх заберуть на Урали.Треба було одразу не вийо@уватися,а йти в 55-ку.Мабуть до нас таки і потрапить,бо командир казав,що привезуть нове поповнення прям сюди.Такі от справи.Далі буде. 
17.05.2016 
вівторок
 Сьогодні похмура погода і зривається на дощ,але мабуть така погода і триматиметься впродовж дня.Хай тримається,бо спека і дощ нам не потрібні.Ночував в наметику і спав як вбитий.Хоч і було прохолодно вночі і я спав не в ліжку,але вдягнувши натільну білизну,залізши в спальник та вмостившись на каримат та матрац я почував себе доволі комфортно.Я трохи подивився кіно"Мрії про Каліфорнію",але передивившись з пів години цілком та повністю здався в полон бога сновидінь Морфея.Спав міцно і прокинувся як завше на початку тшостої години ранку.Поки що все нормально.Сиджу в наметі та слухаю радіо-рокс.Переслав матері тисячу гривнів,а вчора відкрив ще один депозит на п'ять тисяч гривнів/учора платню нарахували/.Так виходить,що десь таки не провели мені ті два тижні в березні чи я чогось не розумію.Хоча 'атовських'копійки нарахували.Щось нічого не розумію.Такі от справи. Додивився тее кіно і збираюсь спати.Сьогодні знов їздив в Миколаївський шпиталь разом з замполітом та зампотехом.Завтра теж повезу хворих.Такі от справи. 
18.05.2016 
середа
  Минув ще один невиразний армійський день.Нікуди нікого сьогодні не возив,бо таблетка в неробочому стані.Вірніше сцеплення бажає кращого:Ігор сьогодні з самого ранку цілий день провалявся під машиною,але результат не виправдав ці муки.Під ніч свіжо.Я вже третю ніч насолоджуюсь спокійним відпочинком на самоті в окремому наметі як царьок-тільки командир має окремі палати!Такі от справи. 
19.05.2016 
четвер
 Сьогодні пів-дня проваландався по цьому,бл@дь,воєнному госпіталю,провоював з цим воєнним постсовковим дибілізмом і головне,що марно!Дістали ці щури тилові-гірше сепарів відносятся скоти йо@ані!Втім,мабуть,сепарасти приховані вони і є.Хрін із ними!Відправлять того хлопця врешті-решт в Запоріжжя.У другого барбоса герпетичний висип виявився Слава Ісу,а не сифіліс.По приїзді,стандартно,отримав внушеніє від командира-виявляється,що як приїхав в госпіталь тільки,потрібно було віддзвонитися!Старий мухомор. Головне,що таблетку начебто відремонтував ІГор-поміняв прокладку на головному циліндрі сціплення.Їздили Кразом водій якого виявився мешканцем Донеччини,що торгував м'ясом на Соловках!Світ тісний!Завтра наче стрільби всеж таки відбудуться.Таке то.З Богом.
 20.05.2016
 п'ятниця
  Ми сьогодні таки їдемо разом з батареями на вогневі навчання.Дізнався про це після наради.Таблетка наче бігає тож все нормалізується.Сподіваюсь,що не станеться ніяких надзвичайних ситуацій.Погода сонячна,але свіжа.Ввечері внесу нові відомості. 
 Щойно зампотех попалив нас із Ігорем коли ми розливали по п'ять крапель на брата!Здавати думаю не повинен,але компромат на нас вже має.Взагалі то нєхер Ігору починати возити горілку своїм старим друзям,бо це все єдно піде по колу що медики можуть привести!Дзуськи! Сьогодні пів-дня стирчав з батареями в полі,але наказу стріляти сьогодні знов не віддавали.Завтра-невідомо.Діємо по сьогодняшньому плану.Такі от справи. 
22.05.2016 
неділя
 Бл@дь!це піз@ець-Ігор таки нах@ярився і вже лежить спить,а ліжко якраз напроти штабного намета поставив/ це добре що маскувальну сітку повісив перед входом в наш медичний намет/,а до вечірньої перевірки лишилось пів години!Ще піз@и за нього отримаю не вистачало.Одже мабуть НШ був правий,що з недовірою до нього одразу віднісся. Вчора були бойові стрільби нарешті,а по приїзді в табір ми зустріли новоприбувших серед яких був Сашко та мене очікував сюрприз у вигляді санітара:дядько років п'ятидесять,що не один рік працює на швидкій санітаром тож виконувати нашу міссію буде легше набагато.Це добре.Сьогодні вже спека смажила наші тіла своїми променями,але підступна мла підкрадаючись принесла з собою вологу.Завтра знов відбудуться тактичні навчання без стрілів,а вже післязавтра знов повинні бути бойові стрільби.Таке то. 
23.05.2016 
понеділок
  Ох і день сьогодні видався!Добре що хоч закінчився нормально/принаймі поки що!/.Зранку був розбір польотів з учорашніми аватарами на чолі з Серьогой Кавуном,а потім з цим ведмідьом мені довелось у госпіталь їхати,бо у нього назрів флюс.Все б було добре якби він замість обіцяних ста грамів не прийняв більш ніж пів літри вогненної рідини і не заставив мене згоряти від сорому за нього коли він спав п'яний в дупу на плиті біля шкільного смітника!По приїзді я стандарино отримав 'внушеніє'від командира,а під вечір довелось знов їхати в госпіталь вести хлопця з високою температурою.Одразу не повезли бо видався підозрілим і темперетура коливалась.Тим не менш госпіталізували-добре,що черговий ескулап адекватний попався.Гармаші поїхали на вечірні тактичні навчання-хоч би все нормально було! Поміняв номер umc на новий,бо судячі з усього йому прийшов кірдик тож я його замінив.Шкода той номер втрачати-можливо ще відновлю тож потрібно оператору зателефонувати,бо зари кажуть не так легко відновити свій номер як було колись.Подивлюсь. Так все нормально.З Богом. 
25.05.2016
 середа
  Учорашній та сьогодняшній дні видались насиченими клопотами:учора були вечірні стрільби які зза чийогось довбоґрайства почались після дев'ятої години вечора і в табір майже опівночі вернули.Підйом як завше відбувся о шостій годині о котрій я мужньо прокинувся.Зранку мене почали атакувати зубнікі до яких приєднались різноманітні хронікі тож я цілий день проваландався в цьому Миколаївському воєнному госпіталі.Одного поклали з гайморітом,двом дали звільнення/п'ять та п'ятнадцять діб/;Аксентьєва так і не поклали тільки промаринували цілий день і по приїзді знов робили цефтріаксон.Подивимось.В разі чого вивеземо в кінці дня-тоді вони,чергові лікарі,не так мізки морочать вирішуючи класти чи не класти.Повернулись майже о шостій і тільки що сходили повечеряли.Командир вшився додому до кінця тижня і за головного лишився НШ.Судячі з усього на цьому тижні вогневих навчань вже не буде.Взагалі то дивізіонні навчання вже і закінчилися,а лишилися тільки об'єднані навчання з 93-ю бригадою.Сьогодні цілий день простирчав в цьому непривітному та занедбаному Миколаєві. Завтра мабуть теж предстоїть поїздка і на Ульянівку і в шпиталь знов.В Ульянівці наче знаходиться стоматолог якого зіслли тудой спеціально аби лагодити зуби зіслним на ШирЛан.Подивимось.З Богом.
 26.05.2016 
четвер
  Їздили на до цього учбового центру,що росташований в Улянівці до цього,бл@дь,стоматолога і не дивно,що подорож була марною!Ніяк він цілодобово там не знаходиться,ніяких елементарних знеболюючих у нього нема та і взагалі:нікому він зуби лікувать не збирався!Усіх вдправив по знімки щелепи.Відфутболив одним словом та і все!Через одного пі@араси ці працівники цього Миколаївського воєнного госпіталю.Відношеня до військових скотське в цьому ,бл@дь, програному Миколаєві. Сама частина має якийсь футуристичний вигляд:безлюдна територія якою пересуваються нечисленні службовці;огороджені парканом спортмайданчики;безлюдні намети та якась незрозуміла техніка та каркання ворон в повітрі яке таким чином дає зрозуміти,що не варто шукати тут чогось доброго!Коротше кажучі,я мав можливість побувати в цьому,безумовно,легендарному учбовому центрі Сухопутних військ,що за такий нетривалий термін після свої реінкарнації встиг зажити такої недоброї слави! По дорозі до табору Ігору ледь вдалось вмикнути другий міст і з горем навпіл дочургикати до росташування.До госпіталю я відправив Якова Романича з одним хлопцем у якого гострий зубний біль і потрібно робити знимок.Сашка вже не відправляв,бо існувала ймовірність все єдно не встигнути отримати результат рентгена.Ще з'їздимо в цей госпіталь.Був би сенс з цих подорожей. 
  Дочитав "Останню любов Асури Махараджа"-є про де що замислитись,але досить рівний твір в порівнянні з ранніми творами Дереша. Сьогодні ллє дощ і під ногами багно.Сумно те що така погода затримається на тиждень.Такі от справи. Сьогодні день народження у Ш@рка.Надіслав повідомлення по viber,а подзвонити не випадало тим більш,що він був поза зоною. Приїхали мої товариі близько сьомої години:знімок зробили тому хлопцеві,а зуба вирвати та курва відмовилась вимагаючи направлення(!) від того лікаря!Як вони всі дістали!Ще і ці шакали починають мізки трахати щоб возили тільки з гострим болем і не хочуть вірити,що не може у такої кількості народу посипатись та боліти зуби!Заї@е мене все це!Чую,що не тільки за ці три роки в мене сивини збільшиться,а ще і серце угране буде. Люди почали потихеньку роптати на склад їжі,а Чуприна(командир ВМТЗ ІВАНИЧ також) починає розповідати,що сгущенка не положена не в зоні-хай не пиз@ить!З боку кухарів були спроби підкупити мене коньяком,але на це не повівся,бо на фіг панібатство розводити з ВМТЗ ,бо я не збираюсь мовчати та пвдтримувати бік шакалів. Ігор знов надерся і наклюканий на шикування приперся і Стопочкін це попалив :кажешь йому,але як об стіну горохом!Сутність людини не змінишь як ненамагайся.А я ще про подяку мову з НШ заводив.Невистачало підставитись іще.Такі от справи.
 27.05.2016
 п'ятниця
  Сьогодні день видався напруженим:спочатку поїхали в медсанчастину учбового центру відвезли одного хлопця з зубним болем/якому учора знімок зробили/,а потім вертаючись у росташування через Кринички у нас забрали техталон ваїшники!Тож зампотешному трохи довелось таки напружитись сьогодні.По приїзді в табір нас чекала звістка,що когось придавило на навчаннях!Я схопив сумку і Якова Романовича і ми на своєму всюдиході ринулись за "кразом" третьої батареї.По приїзді виявилось,що всі живі,а хлопця якого ї@ануло домкратом врятував бронежилет і на спині була невелика припухлість.Я повіз його в госпіталь де його поверхнево оглянули хірурги і відправили робити рентген хребта.Там нічого страшного не виявили і для госпіталізації показань не було;назначили ін'єкції диклофенаку та місцево втирати. Ми приїхали в табір близько п'ятої і я встиг трохи помитись коли близько шостої години нас погукали знов таки в третю батарею,бо у їхнього старшини Кота стало погано із серцем:вкололи дібазол,дали бісопролол,але за деякий час все почало вертатись назад.Такі от справи.Предінфарктний стан.Я відправив Яшу з Ігорем-добре,що той не встиг наклюкатись,бо він і без того учора мене зганьбив/а міг би і підставити!/ і все ще мабуть не відчуває яке ж все ж таки непросте це діло бути водієм санітарної машини.Мені не смішно.Зберігаю зовнішній спокій,але серце періодично ниє і мозок кипить.Це добре,що в мене з'явився такий помічник досвідчений як Яшп! Дасть Бог зі старшиною буде все нормально.Такі от справи.
 28.05.2016 
субота
  Сьогодні із самого ранку зарядив дощ і судячи з похмурого неба це на цілий день!Добре,що грози поки що нема.У зв'язку з дощем ранкове шикування не відбулося і ми усі залягли в своєму наметі і перечикуємо негоду ,що встановилася надовго.Хлопці дремлять,а мені як завше не спиться вдень тож слухаю плеєр і пишу свої мемуари.Гарні мемуари-для прокурорів такі нотатки гарні докази! 
 Довезли учора старшину Котп без зайвих пригод і госпіталізували без зайвих проблем також.Повернулись хлопці близько десятої години вечора.Вночі наче теж дощ ішов,але я міцно куняв.Завтра знов караван їде на ППД-непогано прилаштувашись ці двоє х@йликів,що кожен тиждень додому їздять! Сьогодні відпустили миколаївських по домівках,а повернутись необхідно до понеділка рано-вранці при цьому ніхто не збирається виїзжати та зустрічать на трасі,а до росташування необхідто добиратись не один километр від трасси! Взагалі НШ мене розчаровує останнім часом традиційним офіцерським скотським відношенням до особового складу.Втім,я не з тих людей,що вірять у хороших командирів або хороших начальників.Ніколи не вірив. 
 Учора вдень все так швидко підсихало,а сьогодні знову грунт перетворюється на багнюку.Завтра по прогнозу знов Сонце тож за день підсохне,а на наступний знов роскисне. Не вдається встановити знов приват24 на телефон,а без нього теж ніяк/взагалі без додатків та андройда не дуже/.Потрібно Сергію оту тисячу переслати щоб не затягувати в довгий кошик,ато відтягуючі борги легше не буде,бо борги все єдно треба вертати. З водієм таки доведеться розпрощатися:білий день,а він вже готовий лежить,а невідомо,що може статися в будь-яку мить і треба буде їхати!Кажи-некажи,а все єдно до одного місця тож і казати нічого не буду.Господь сам усе розставить на свої місця,тож далі буде видно як діять,но такі варіанти мене ніяк не влаштовують.Він постійно десь никає бухло і потихеньку потягує і постійно під кайфом ходить і починає в цьому малому наметі аватарник влаштовувати,а це не є гаразд!Доречі-якийсь підозрілий в нього кашель і їсть в два рази більше мого,а худий як був так і є.Вже Яша завів мову про те щоб по приїзі додому покласти нашого товариша в обласну психіатрію покапатися аби вивести з цього стану-а стан то х@йовий!
  День сьогодні видався напружений завдяки нашому аватару:на вечірній перевірці я поговорив з Стопочкіним аби відмітив,що присутній і на очі нікому з офіцерів не потрапив.Коли Яків Романич повідомив,що той виглушив півтори(!)літри,бо найшлось три по ноль п'ять баклашки і коли від кухаря Андрюхи дізнався,що судячи з усього вони з Іваничем докладали в селі бо видно було неозброєним оком неадекватний стан я впевнився відсотків на 90 що доведеться все-таки міняти шофера-довіряти цій людині я не можу!Тож не попався на цей раз не означє,що наступного разу не буде подібних ситуацій,а люди не змінюються і возиться нізким я не збираюсь.Такі от підсумки сьогодняшньої суботи. 
29.05.2016 
неділя
  Сьогодні не краще аніж учора:до обіда було Сонце,а тепер знов дощить.Ігор знов вирішив продовжити учорашній банкет і десь никає втихаря і дудлить.КомДив приїхав і без скандалу це діло мабуть не обійдеться,бо таблетка знов поламана і те аватарище в уматі і не збирається виправлятися!Поїхав з Стопочкіним в Кринички,а назад заглохли біля лазні-дьорнули шишариком.Знов псується погода і те одоробло п'яне і засмерділо перегаром увесь намет-непросихає і все по х@ю! 
  Таки пішов і здав НШ і КД Ігора,бо немає сенсу зволікати хоч мене Стопочкін і відмовляв,бо боявся сам піз@ов отримати-ох і понтовиті ці молоді офіцери!Я не понтовитий і вмію приймати непопулярні рішення і не боюсь,що хтось ображатись на мене буде,або отримати "внушеніє"від командування.Підстегнуло мене те,що двох хлопів з другої батареї спіймали на гарячому це при тому,що хлопці стояли на своїх двох і більш-менш адекватно поводили себе.Під вечір знов улупив дощ і знов я не митий лишився,а завтра дощ по прогнозу.Автівка знов поламана-мабуть не витримала синього водія.Зари спить не підозрюючи,що вже його посікли і все пропало.Я цього терпіти не збираюсь:я не вихователь і нізким возитись не збираюсь,а Ігор увійшов у ступор і загалі мало що розуміє,що навколо нього діється,а те що в машині знайшли командир вилив нафіг!Мене випередив.Такі от справи-ну його в дупу такі вікенди!
  30.05.2016 
понеділок
 Черговий дебільний понеділок такого ж самого дебільного армійського тижня!Сьогодні поки що все нормально за виключенням того що стартер на нашому уазику накрився,але вже начебто знайшли для нас новий і завтра повинні привести і поміняти.На ранковому шикуванні для учорашніх калдирів було влаштовано п'ять хвилин ганьби перед строєм(або слави!).Ігору було важко з самого ранку,але хоч якусь подобу людську прийняв,а тож піз@ець повний був!Звичайно,що і нічка була як і попередня:прокидався,возив лайно,верз казнащо!Я спокійний до часу,але вирішив для себе ні з ким не панькаться!Дощі наче трошки і дощили сьогодні,але великого лиха не наробили.Поки що.Небо наче не надто захмарене тож може дощі і не сильно нас зачипатимуть. Сьогодняшній ранок почав з водних процедур і так добре день почався!Подивився сьогодні третю частину "Скаженого Макса"-такий бутор чесно кажучі!Ледь додивився і видалив нафіг. По обіді їздив з Тарасиком на командирській "ниві"забрали з лічниці одного хлопця,Куницького,з госпіталю.
 Зари вже кінець робочого дня і Сонце світить яскраво і Ігор спить хворобливим сном,а ми збираємось на вечерю. Я згадав,що у 2011 році 30травня теж було в понеділок і з нього в мене починалась відпустка,а фактично я був вільний з 28-го,з суботи.Кінець відпустки припадав на друге липня,а це субота,тож вийшов я на копальню аж 4-го липня-майже сорок днів відгуляв!Так жити можна було.Ех! День закінчився більш-менш позитивно тож надобраніч! 
31.05.2016
 вівторок 
 Останній день весни Сонцем не дуже балує:небо обклало темними хмарами і знов падає Божа роса на нашу грішну землю.Не дає погода чимось корисним зайнятись тож доведеться знов кіно дивитись. Щойно позанімався з півгодини гірокулею і відчуваю в руках спортивне напруження.Я так прикинув,що є можливість і віджиманнями займатись і хочу будучі в місті придбати обруч в "СпортМастері".Часу вільного ніколи не буде,а за фізичною формою все єдно дивитись треба. Поки що ніхто не привіз нам новий стартер і Ігор варений впав спочивати.Я і сам після шикування приліг трохи на ліжко і зрозумів,що так діла не буде і побіг на камбуз за окропом аби зробити міцний чай.Тож зробивши виліз на вулицю і почав просушувати наплечники та тренувати руки слухаючі попутно музику на своїй колонці.Он зари небо розвиднілось і знов світить Сонце.Тож піду знов на вулицю зари. Вже встановили новий стартер і Ігор разом з Михаличем рушають по хліб в Кринички.
 З поганого:все таки відповідальні особи не забувають про гріхи недільних героїв і мені довелось писати рапорт на позбавлення Ігора премії за травень!То думав,хоча б на натупний місяць позбавлять,але мабуть вже у червні Ігор буде з порожньою кишенею ходити.Недобре це діло,але я нізакого в такій справі мазу тягнути не збираюсь і самого себе виставляти дурнем.Спека страшна встановилась. 
01.06.2016 
середа
  Перший день літа і День захисту дітей.Зранку спека випарила майже усю вологу з грунту,а по обіді здійнявся вітер і стало трохи свіжо.Дощ поки що не нагнало,але недалеко гримить і видно блискавиці вдаличині.Мої товариші по зброї повезли зранку хворих з зубами і всім иншим в Миколаїв і досі не вернулись.Я сьогодні відпочивав морально.На таблетці почав радіатор кипіти-цього ще не вистачало!Сьогодні усі сидять в таборі,миються в лазні.Я прокинувся вранці та приймав водні процедури,але остаточно прокинувся десь о восьмій годині.Додивився учорашнє кіно"Загублене місто" та зробив ревізію медикаментів.Стосовно намету то поки що нічого не вирішено і це треба буде переробляти на Уральських.Якщо ще і перепишуть.Такі от справи.
 02.06.2016 
четвер
  Сьогодні з'їздили в госпіталь і оперативненько вже і повернулись перед самим денним шикуванням.Погода похмура і свіжа,але Славу Ісу доща немає і вітер сушить грунт.Зустрів в госпіталі отих двох братів вуйків-морпіхів:вже чекають дембєля.Взагалі то відношення тут набагато байдужіше і гірше аніж у нашому російськомовному Запоріжжі як це не дико звучить! Купили в автокрамниці нову релєшку,хомутики,трубки і двохсот гривнів як не було,а чекати нема звідки!Такі от справи. 
 За годину чи дві з'являться наші мандрівники з поповненням серед яких будуть колишні вояки з 8-ї батареї:Кришталь якийсь(пам'ятаю,що перетинався,але не згадаю конкретно хто це)і ставший вже легендарним старшина Македонець-нарешті побачу хто це!
 Погода насправді гарна тілько без Сонця та дощу.Може ще когось знайомого зустріну.Якийсь сан/інструктор ,колишній мєнт-майор,приїде ,але начебто на батарею іде.Такі от справи.Головне не дати цьому колишньому сміттяру посунити мене зі своєї не такої вже і козирної посади.Побачим як воно буде. 
  Прибуло вже нове поповнення і одразу до мене звернувся хворий з високою температурою який виявився бердянцем.Прибув і старшина Македонець-як завше обличчя знайоме,але не те яке очікував побачити.Тілько що почув приголомшливу новину-Сашко Гіщук попав в полон і вже місць в ньому знаходиться!Треба буде розпитати чи це правда. Познайомили також і з новим сан/інструктором 1-ї батареї,але толком ще не спілкувались бо зайняті були хворим. Погода поки що суха і сподіваюсь,що такою і буде наступні дні.
 03.06.2016 
п'ятниця 
  Бл@дь це піз@ець-усю ніч проїздили з-за одного аватара з 1-ї батареї,а зранку з-за іншого упіз@ня невиспався! Відправив Яшу з хворими,а сам намагався вникнути в дорожні листи як їх розписувати. Щось Ігор знов почав запивати-ніхто нізким не буде на цей раз возитись!
 04.06.2016 
субота
 Літня спека з лихвою відновила свої втрачені позиції і вже з самого ранку Сонце гнітить немилосрдно!Сьогодні ввечер повинні бути бойові стрільби,а ввечері на наш табір ледь не наїхали самохідки-вийшовши пізнім вечором поссяти почув гуркіт потужних двиунів та вогні ліхтарів та прожекторів встановлених на цих пекельних машинах несучіх вогонь. Потрібно а електронці внести анкети на себе та своїх підлеглих.Такі от справи. На сьому годину заплановані навчання,а вечеря відбудеться о пів на шосту. Того пришалепкуватого Богдана звільняють зі Збройних Сил.Отже якщо захочешь достроково звільнитись то потрібно влаштувати подібний кіпіш.Зари з'явились хмарки на небі трошки легше на луші та всередині намету.Прийняв водні процедури і так добре себе почуваєшь після цього.
 05.06.2016
неділя
 Учора були нічні стрільби і повернулись в росташування приблизно о першій годині ночі.Прокинувся наче пес побитий.Сьогодні якась піз@ота повинна приїхати.Учора троє барбосів надудлилось перед стрільбами,а командир дізнавшись тілько на вранішній нараді був сильно розгніваний і вимагав на шикуванні аби писали рапорт на росторгнення контракту за невиконання умов оного. З санітарною автівкою знов негаразди:можлива аварійна ситуація і я пішов до командира аби подати рапорт з попередженням про можливі наслідки,але врешті-решт ніхто нічого не прийняв і після "експертизи" було виявлено,що автівка їздить нормально!Малому взагалі втулили догану за те що сходив в офіцерську парашу!Таке то.
  Сьогодні сидимо цілий день у таборі і від нема чого робити до кінця прочитав "Місто уповільненої дії"Анатолія Дністрового.Доволі апокаліптичне зображення Тернополя змушує доволі скептично ставитися до тих вражень які отримав під час подорожей.Зрештою розумієшь,що за великим рахунком там правдиво описано звичаї тернопільських вулиць і таке насправді присутнє і майже в усіх инших містах:є зовнішній бік міста,а є темна сторона не для всіх доступна. 
06.06.2016 
понеділок
 Таки відправив експедицію в Миколаївський госпіталь.Щойно пообідав і почався дощ і здається припускає по сер'йозному.Оті розрекламовані навчання починаються післязавтра,а сьогодні до нас "завітали" БМП які заблукали на цьому широкому полігоні.Додивився учорашнє кіно про Франкенштейна-така мура. День пройшов без екшна,а на нічь глядя розпочався дощ хоч ніщо непередбачало такої халепи.Коли на ті навчання потягнуть невідомо-можуть і серед ночі підняти бо навіть командир нічого не знає.
 07.06.2016 
вівторок
  Сьогодні хрін зна скільки проїздили по цьому Миколаїву бл@дському! Зранку стало зрозуміло,що природа до нас неприязна бо повіяло прохолодним повітрям невзираючи на сонячне небо.Сьогодні мав можливість більш обширно роздивитися місто,бо їздили на инший бік міста на авторинок,а потім мав змогу побачити де знаходиться цей довбаний ремполк.Морально виснажився за цю поїздку.Взагалі в цьому програному місті якось все повільно протікає! Широкий лан зустрів нас вітряною ,похмурою та непривітною погодою.Мабуть завтра нарешті почнуться ці довбані навчання,а десь числа 11-го будемо збирати речі та перти на Близнюки.
  Подивився цей фільм з Ольгою Куриленко:"Земля забуття"про чорнобильську аварію та життя після цього.Все-таки європейські кіномитці вміють цікаво змалювати всю сірість та непроглядність справжнього життя.
  Такі  новини на цей час. Отже такі відомості маємо на сьогодні:перший гарматний стріл має пролунати завтра/восьмого червня/о 16.00,а наступні відбудуться 10-го о четвертій годині ранку і закінчитись о десятій ранку.Після цього збори до перїзду і орієнтовно в ніч на 11/12 червня проїзжаємо Миколаїв.Знову ж таки все це попередньо,а як воно буде то дізнаємося невдовзі перед виїздом. Сьогодні стався неприємний інцидент:приблудився аватарчик з 93-ї і коли зі зв'язаними руками сидів на лавці і багато поздів отой придурок з 3-ї батареї підійшов і перегавкуючись спочатку вдарив кулаком,а потім і з ноги що той впав і перевернувся.Добре,що не сильно забився.За аватарчиком невдовзі прийшли сослуживці,що недалеко розбивають табір,а того ідіота заставили пояснювальну писати і можливо справу в прокуратуру передадуть.Герой,бл@дь!
   Під вечір прохолодно як восени,але післязавтра наче температура вирівняється і за кілька днів на пекло погода піде. Зв'язувався з Сергієм Сенкевичем ,поцікавився стосовно наших відпусток і він надіслав мені вичерпну відповідь по пунктах,по параграфах з яких виходить,що наші керманичи мабуть таки мають рацію,а нашому,третьому,дивізіону дуже поезло,що Петриненко сам полюбляв у відпустку їздити,а частина виділяла кошти на це.Отакі от справи.
  Мати в Дніпрі і збираються невдовзі рушати знов на Захід,але що тепер в том Львові робити якщо там сталася така екологічна катастрофа.Старий з тією мавпою сидять в Бердянську і Лєнка казала,що і наш Гондурас недалеко од Львова пішов:на пляжах брудно-пляшки,морська трава,зате на Косі порегородили прохід до моря,бо будуються нові понамарьовські бази!Це піз@ець,що робиться!Те саме,що і робилося. Вудівці рушають завтра рано-вранці на КСП і мабуть на усі три доби.Такі от новини на сьогодні.З Богом.
 08.06.2016 
середа
  Сьогодні вже роспочались і перший стріл о 16.00 за графіком,а там невідомо.Зранку відправив Рому на чергування а сам трошки пізніше відправлюсь пішки якщо на ті самі позиції упиздили.Ще і невідомо чи з ночівлею чи без навчання відбуватимуться.Такі то діла на ці годину. Сиджу у кунзі і чекаю коли нарешті усі снаряди вистрілять і ми поїдемо у табір ночувати.Я після обіда з Ігорем під'їхав на ті позиції де хлопця вдарило по спині.Там стрілили і поїхали на звичну позицію.Поки там сиділи у одного хлопця третьої батареї стався напад:пішов,вколов магнезію і все нормально.Готуємось до нічних стрільбищ,але кілька годин вже мовчим і ніч насувається.Під вечір прохолодно стає. Розмовляв з Шурком по вайберу/він сам додзвонився/-сьогодні мав рушити разом з Юлєчкою в бік України і після Садового збирається приїхати в Маріуполь.Артему,Павлу та дівчатам нічого не казав -збирається впасти як сніг на голову.Я їм теж нічого не розповів.Розійшлися наші стежки два роки назад внаслідок усіх цих "революцій"та утворення всіх цих недореспублік.Як є так і є тепер.
 09.06.2016 
четвер
  Мало того що учора пізно ввечері повернулись не вистріливши і половини БК так і сьогодні з самого рання відправили в поля сидіти незрозуміло чого очікуючи,Оце біля п'ятої години тілько повернулись.ВМТЗ вже розібрало намет-їдальню і столи збираються в вантажівку кидати-справа йде на передислокацію в бік Близнюків.Щось маю підозри,що ми і в Запоріжжі надовго не залишимось,а швиденько в отой садок відправлять.Краще б до зони більш активних бойових дій відправили аніж скніти біля цієї сепарської Дружківки!Ось де мені не сподобалось знаходитись так це в тому болоті!Від мене мало що залежить.Одже зранку повинні стрілити,а з десятої години ранку почнемо всі дружньо намети і речі збирати.Такі от справи. 10.06.2016 
п'ятниця
  Сьогодні начебто і останній день "навчань"і начебто вже вс снаряди вистрелили і можна було б вже збирати по-тихеньку речі та знімати намети готуючись до повернення на Близнюки,але ми якогось дідька і досі в полі пасемось і невідомо коли вже в росташування відпустять і маю підозри,о ще і завтра виженуть!Сьогодні я хоч санітарку з собою узяв,бо набридло немов потаскуха по цим собовкам присмикатись,а різні хуйли моїм транспортом керують!Хоч є де сховатись і від спеки і від холоду. Ігор кашляє немов легені виблювати хоче,а все тому що роздягнутий постійно вештається,а в степу погода непевна і потрібно постійно стежити аби не продуло. Замполіт і ці зелені летьохи такі щоб і сьогодні рушили на Запоріжжя,але командир учора на вечірній нараді дав усім зрозуміти,що потрібно людям спочатку відпочити від цих нічних виїздів,а вже потім робити маршкидок на Близнюки. Непоганий варіант для зарядки у Ігора із соняшною батареєю.Купляв,доречі,в Володарському у "Спутніку".Я замислився над тим аби придбати газову горілку для кави та чаю,бо в армію я потрапив не на один рік і від заварної кави не збираюсь відмовлятись.Тре' буде в моторівській крамниці подивитись скільки вона коштує. Відходить у вічність день сьогодняшній,а разом із ним всі радощі і прикрощі,що довлось пережити впродовж нього!Відпустили таки під вечір наші батареї в росташування і навіть лазню запалили.Мені ж як завжди до лазні часу немає тож завтра вже змию гріхи під власним літнім душем холодною водою.За попередніми данними завтра об одинадцятій вечора ми рушимо у бік Запоріжжя і виїхавши з Миколаєва за деякий час станемо перепочити під ранок,аби зі свіжими силами рушити далі.Тож під вечір неділі маємо прибути на Близнюки. Сьогодні я зрозумів,що ми брали участь в навчаннях з задіянням авіації-пролітали над нашими головами два винищувачи і навіть стріляли трохи.Ранкові стрільби почались близько четвертої ранку з залпів САУ та РСЗВ,а трошки пізніше до них приєднались і наші гармати,тож вогню сьогодні вистачало.Якось так. 
11.06.2016 
субота
  Левова частина речей вже складена у таблетці,лишився лише намет і деякі речі.Сидимо в очікуванні відправки в бік ППД.Погода непривітна до нас як і місто Миколаїв:Сонце сховалось із самого ранку і стрімкий непривітний вітер наче виштовхує нас з цього полігону,з цього міста і взагалі з цього півдня.Їде нас тепер не двоє,а троє до того ж ще хочуть нам на хвіст людину посадити.Мене що більш за все дратує так це коли вирішують як користуватись ввіреним мені транспортом без мого відома навіть непопередивши і я про якісь їхні "рішення"повинен по чутках дізнаватись!Щось у мене захвата нема ніякого від такого їхнього відношення і чесно кажучі зважуючи на усі особливості нефакт,що я навіть увесь визначений термін захочу відслужити.Учора коли привезли отой "сніданок" і я ледь зміг в себе трохи запхати цього лайно я ще раз упевнився,що щось таки забзділо в першом гарматному дивізіоні. Щось чим далі тим менше мені починає подобатись мій "заступник":як і усі чоловіки,що знали кращі часи і опинившись в подібному становищі він намагається зтиха керувати ,щоб усе було по його,а самому лишатися у тіні і нізащо не відповідати.Зі мнов так не вийде.Взагалі треба буде його кудись на батарею відправити якщо не всі в купі будемо знаходитись.Життя покаже,а Бог накаже-далі буде видно як краще зробити.Такі от справи.Отже о десятій вечора рушаємо,а зари ще не одну годину доведеться чекати. Знов з'явилось Сонце і не дивлячись на вітер в наметі стає душно.Краще сонце аніж дощ!Але вітер зовсім до нас нетолерантний.А ще не один километр вночі доведеться проїхати. 
12.06.2016 
неділя
  Вже на Близнюках сиджу в наметі перечікую дощ.Приїхали ми близько третьої години.Що надихає це те,що командир дозволив нам розгорнути свій намет;що не надихає так це те що намет доволі сильно протікає під краплями дощу і це засвідчує те,що жити йому лишилось недовго!Невідомо чи дадуть нам інший намет,а цей довго не прослуже.Хлопці,Роман з Ігорем,повезли одного переляканого мобіка в лічницю з нагноєнням на пальці-які ці хуйлики з шостої хвилі всежтаки недороблені!Де їх надьоргали?! Одже по дощу,по багнюці від'їзжали по дощу і повертаємось.Мабуть тижні два тут будемо знаходитись,а далі швидше за все в той сраний садочок під ту срану Дружковку з сепарастськими лікарями та багнюкою!Сподіваюсь,що щось зміниться за цей термін.Треба ще купу справ зробити і встигнути в Бердянськ з'їздити.Побачим як воно буде. 
13.06.2016 
понеділок
  Закінчився перший день нашого квартирування на Близнюках в Запоріжжі і день був трошки дуркуватий хоч і приніс позитивні зрушення.Планував сьогодні залишитись в таборі порозписувати путьовки в спокійній обстановці,але мені не надали такої можливості як завше!Головне,що дьоргають зза якої-небудь дурниці і час в невідомому напрямку зникає.Так і сьогодні вийшло:поїхав в шпиталь перекладними,а потім на Урали і прибув десь о п'ятій годині.Ночую мьогодні сам і завтра-післязавтра теж бо хлопці поїхали ремонтувати таблєтку на станції швидкої допомоги де Роман і працює.Це добре :і справу корисну зроблять і вдома побувають і я трохи відпочину від них,а вони від мене.Хвилин 15 назад сидів розмовляв з Володєю Слісаренком і від нього дізнався,що начеб то Серьога Кавун вдень якогось офіцера йо@нув і його повезли на Уральські!Мабуть звільнять зі Збройних Сил. Взагалі то багато тут всіляких гнилих течій і людського непотріба і дай Боже не зхлинутись в цьому всьому лайні! Знов дощик мілкий та затяжний б'є по даху старого намету.Доречі той намет нам таки передають і що дуже радує!Такі от справи. Нарешті вдалося зробити те що невдавалось кілька тижнів. Мені всеж таки цікаво:що керує цими одвічно незадоволеними усім индивідумами-власні наполонівські комплекси чи це я чогось не помічаю?Мабуть істина десь по середині.У кожної плітки є якесь підгрунтя.
 14.06.2016 
вівторок
  Ох і день сьогодні видався!Зранку як упіз@ив перекладними в госпіталь через Уральські де пролазив пів дня поклавши за цей час одного пацієнта в відділення,а иншого відправивши на реабілітацію.По поверненні на полігон мене чекало продовження пригод у вигляді полкана який сьогодні був в ударі і роздавав піз@юля наліво та й направо і хоч мені наче і неперепало,але через мене перепало ВУДівцям яким дав завдання зранку замінити мій старий намет на новий і що вони незробили через мою відсутність.Тож довелось покарячитись після наради і наспіх ставити намет тож тепер маю можливість лежати під новим 'дахом'.Це звичайно добре,але нащо навечір людей зайо@увати-більш за все мене непокїть,що Олег за мене піз@юлєй вигріб хоч я і казав,що це я призупинив цей процес-ну хто буде цим займатись якщо господаря немає вдома?! Останнім часом приходжу до висновку,що мені просто нема куди приткнутись окрім війська,а так їбав би я цю армію! Головне за день:Ш@рик вже в Маріуполь приїхав учора ввечері і вже із ним розмовляв сьогодні по мобілці.На вікенді повинен приїхати в Бердянськ тож потрібно їхати,бо невідомо коли наступного разу буде можливість.Незнаю,що з його мізками за цей час сталось,але я нізким вже миритись не збираюсь і ніпідкого підлаштовуватись не буду це однозначно!Але зустрітись потрібно. Мої барбоси займаються ремонтом,але відчуваю що ще пізди за все це діло отримаєм. Такі от справи. 
15.06.2016
 середа
  Сьогодні був відпочивальний день і нікуди сьогодні не їздив,а просидів увесь день на полігоні-і Слава Богу!Яша приїздив,вибив з командира консерви для алкоголіків з гаражу і хутко зник в потрібному напрямку.Обіцяв в п'ятницю вже буде на базі. Аксєнтьєв щось знов почав хворіти-то тиск трохи підвищився,то температура по троху підіймається.Каже,що в наметі всі аватарять.Я так подивився цей Едік-"десантник"теж ще той любитель лизнути та і Сашко казав,що і в Десні полюбляв залити очі.От тобі і добровольці. Потрібно відпроситись на вікенд додому,бо коли ще зі Ш@риком побачусь невідомо.
  Як все-таки життя з ног на голову стало за останні два роки,а я просто хотів жити ,працювати на копальні,побратися з Вікою та зустрічатися з друзями.У Головного Керманича на це інші плани і мені неможна тут щось протиставити.Насправді все це дуже невесело і це наже принижене становище і це скотське ставлення збоку офіцерів мене не може не бісити.Мабуть Юрович мав рацію кажучи,що скоро почнуть офіцерів як в 17-му році різати!Мабуть вже потрібно,але хто це буде робити-ці бесхребетні бовдури та хронічні аватари яких понабирали заманивши сіма тисячами зарплатні?А офіцерів це і влаштовує! Мати вже в обід прибула до Львова і вже встигла потрапити на екскурсію.Я попросив її придбати кавомолку в копальні кави.Запланована екскурсія до Кам'янця та Бакоти з Чернівцями не відбудеться,бо група не набралась тож самотужки вирушать на Буковину. Отримав сьогодні платню і одразу гроші вислав Мігаю 3 700 та матері штуку.7177 гривень коштує моя свобода!Якось так. 
16.06.2016 
четвер
  Вже середина червня і знов екватор тижня!Сьогодні потрібно в госпиталь з'їздити відвезти страдників.Нема бажання звісно,бо заї@ався власним ходом тут по Запоріжжю як непришийпиздірукав шаройобитись,але доведеться!Сподіваюсь,що завтра ті барбоси таблетку таки приженуть щоб самому не їздити. Як все-таки я встряг з цією армією та цією воєнною службою-поховав своє життя на цьому полігоні в цій бригаді!Найстрашніше те,що все єдно особливих варіантів немаю,бо і в Бердянську я наврядше зміг би кудись влаштуватись на більш-менш підходяче для мене підприємство.Єдине,якщо б частина вдома була то хоча б додому приїздив на вечір,а чи це потрібно мені то ще одне риторичне питання.А так сидишь як бобиль в цьому наметі на цьому полігоні і тут вже точно ніяких жінок немає!Страшно те,що і вдома б ніяких варіацій все єдно не було б! Така вже моя доля бути самому і хоч я звикся до цього,але хотілося б кращого. Сьогодні з'їздив в шпиталь з малим та ще одним чоловічком:Аксьону дали звільнення до 21-го та купу медикаментів,а второму чоловічку призначили обстеження і завтра поїде УЗД зробить та аналізи здасть.Аксьон вже здається і додому попер.Аватари ці задовбали:кожен день вражай і одні й тіж самі.Мене більше непокоїть наш 'власний 'аватар:Рома розповів що сьогодні цілий день пролежав хворий і відправив його раніше додому аби оклигав,але я сумніваюсь,що він зупинився на досягненнях і припинив.Однозначно,авто повинно бути на полігоні завтра в обід,а якщо Ігор запиздований прийде і завтра то я відмовлюсь від нього-нізким з п'яничок я возитися не збираюся і терпіти п'яні балачки і смердючий перегар біля себе не буду.Побачим як воно складеться. Мати сьогодні побувала на екскурсії по Золотій підкові Львівщини,але з наступною не зростається і поки незнають як будуть далі діяти і кудой їхати чи лишатись.Придбала вже кавомолку і каву.Зря я восени не придбав кавомолку бо то був найдешевший варіант-260 гривнів.Тепер вже 300. Чесно кажучі для мене Львів вже якось втратив усю загадковість та містичність як до цього.Вже мені і нецікаво кудись їхать.Єдине що хотілося б Когось привезти з собов і показати ті місця вже колись бував,але невідомо чи виповняться колись мої мрії.Маю сумніви,а десь там в Бандерштадті живе тентідна чорнява дівчина,що грає на акардеоні і ім'я якої я не спитав. Командир дав згоду аби я проїбався на вікенд,тож маю змогу зустрітися з друзями.Програми ще ніякої не складав,але підлаштовуватись під Шурика не збираюсь,а хай він під мене підлаштовує свій графік. 
17.06.2016 
п'ятниця
  Кінець чергового робочого тижня-в обід вже повинні і хлопці прибути на таблетці,але відчуваю,що можливо без пригод і скандалу не обійдеться,бо щось Борисюка набрав мене,а в слухавці я почув мовчання.Це є підозріла ознака! Зари мене з'їдають сумніви:чи запропонувати Артему щоб вони у моїх зупинились вдома чи ні?Командир начеб то згоден аби я поїхав на кілька днів,але я пам'ятаю,що якщо хочеш зробити комусь добре то ти автоматично зробиш собі погано.Втім зустрітися хотілося б,бо невідомо чи взагалі така можливість буде в майбутньому.Проблема в тому,що соромно до своїх і привозить когось аби на ту мавпу дивились:цеж і місцем в кімнаті не поступиться і почне як завжди на батька гиркати і тому подібне.Ех!Бл@дське життя! Невідомо чим взагалі уся ця афера з ремонтом закінчиться:командир так прискіпливо до усього цього ставиться хоч і дав сам особисто добро.Нема чого поспішати. 
  Бл@дь!Дістали ці автарчики!-цей кухар,Андрюха,впродовж тижня видудлив цілу торбу якихось настоянок,а тепер із серцем у нього не дуже!А ще і спека стоіть страшенна!Бл@дь ,дратують ці недоумки які важають,що кудись на свято потрапили і взагалі незрозуміло чого вони зари прийшли якщо по мобілізації чогось не попали до війська?!Вирішили грошей заробити?Заробите.Блазні, бл@дь ,вашу мать,ідіоти! Вже початок четвертої години,а ще ніякої таблетки не видно-відчуваю якийсь подвох!Ну то вже їхні проблеми в разі чого:обіцяли о другій(!)вже з'явитись,а не запізнились на півтор години після заявленого терміну.Підозрюю,що Ігор таки надудлився і Яків Романич намагається його до тями привести,а нічого не виходить. 
  Ох і опозорився я з цим Андрієм-ї@аньком!-видудлило ще і водяри хрін зна скільки,а мені потім з ним возись!Як тільки почули,що 'лікувався' настоянкою елеутерокока так ще і до пляшки приклався добряче і вмирає і не хоче,ані до лікаря їхати,ані в лічниці лишатись!Ніпрощо згаяний час за великим рахунком!Здається мій таблетер їде.Ні -це щось громіздке. Дістали ці аватари!
  Сонце смажить немилосердно. Вечір.Темно.Як і слід було очікувати ніхто сьогодні неприїхав:дурнуваті відмазки від самого ранку поступово перейшли в тупе ігнорування моїх викликів і неявкою у табір.Зранку думаю,що приїдуть якщо в яку-небудь халепу не встрягнуть/або вже встрягли/.Поки що у будь-якому випадку ніхто невернувся,а що хтось серед ночі приїде маю великі сумніви! Сьогодні під вечір знов якесь поповнення прибуло,але таке враження складається,що тепер і на контракт почали набирати як по мобілізації-аби-кого!Дивлюсь на ці фейси і немаю до них довіри. Наближається повнолуння і веселощі ще попереду.Ігор Іванович той взагалі каже,що попереду чорний тиждень-чудитимуть абищо тілько б "в АТО"не їхать!Хай не їдуть,а що хтось їх тут тримати буде я теж сумніваюсь!Такі от справи на сьогодні.Головне щоб Яша зранку явився,а я злиняв на вікенд.З Богом. 
18.06.2016
 субота
  Який всеж таки пі@ор цей Стєкольщиков!Із самого ранку,сволота,настрій споганив!І ті два ідіота проїбались на тиждень ще і брешуть постійно:Ігор о шостій брав слухавку наче в адекваті був,а півгодини тому наче вже похмелився.Рома теж якусь хуйню несе ще і починає спорити з командиром.Піз@ець!Мабуть психану і нікуди не поїду!Два гондона невідомо чим прозанімались,а тепер нічого у них не виходить і полкан зі своїми зайобами теж починає х@йню заганяти!І той підор довольний руки потирає бо йому,пі@ору,кількість довідок позитивно впливає на зарплатню!
  Піз@ець-тиждень до відправлення в зону бойових дій,а я вже вичавлений як цитрина і немаю ніякого бажання з цим колективом кудись їхати!Зари тільки розумієшь як невистачає зари Ігора Івановича,сержанта Лавриненка,того ж самого Медмідя,Андрюхи та інших наших хлопців!Ех! З самого ранку пекло,а я в кращому випадку в обід відправлюсь в бік автовокзалу.Якщо відправлюсь,бо ці х@йловани можуть і сьогодні не приїхати.Замполіт з задоволеним ї@лом повідомив мені,що якщо мій заступник не явиться то мене не пустять. За ці півтори доби я більше вичавився аніж за попередні дні.Я вже і не розраховую сьогодні кудись їхати і не роблю ніяких планів бо це неблагодарна справа. Учора передивився Memento. Ш@рко збирається сьогодні по обіді приїхати як я зрозумів з Юлєчкою та ще якоюсь куркою,але здається не з Юліною молодшою сестрою,а здається з подругою.Про це подумав і дійшло як мені всежтаки жіночого тіла хочеться-може оту подругу вдастся нашампурити?Ти ще поїдь кудись для початку. 
 11.49 Як я зрозумів нікуди я сьогодні і взагалі не поїду!Ізза цих двох пі@арів я не побачу старого друга і не окунусь у хвилі Озівського моря,бо їм бач з'ї@атись було потрібніше аніж мені.В мене навіть особливих питань немає до Ігора,бо він водій і я думаю,що і справді під машиною провів цей час,а от Яша взагалі на мороз випав і наврядше він був поруч із Ігорем зранку.Командири вимагають аби мені була заміна на вікенд і за великим рахунком їхні вимоги адекватні,бо в медпункті начебто є люди,а фактично я один і лишився і більше того позбавлений транспорту!Як би там не було,а серце ниє з самого ранку.Втрачені вихідні.Треба збагрити цього Яшу в батарею щоб тут мені води не каламутив,бо занадто розумний:хоче залишатися в тіні і тихенько собі усім керувати-дзуськи!З Ігорем теж рано чи пізно доведеться прощатися,бо хоч він чоловік і працьовитий,але як понюхає випари то зупинитися не зможе! Щойно телефонував Командир(десь на виїзді зари)і повідомив,що о 14.00 подасть рапорт на СЗЧ.Хай подає! Кавун теж мені чудовисько:ввечері хильнув,та і нормально себе вів але зранку замполіт попалив з бодуна,щей на шикування не явився і знову пояснювальна і мабуть звільнять-от тобі і заробив воєнний стаж,блядь!Шкода бовдура хоч і сам винен. НШ разом з кб поїхав роздивлятись майбутнє місце дислокації біля Димитрова.Втішає,що не в той чарівний садок біля тієї сраної Дружківки поближче до шпиталю у Красноармійську.Єдиний плюс.
 Олег нарешті відпросився на блядки і ВУДівців лишилась х@єва душа:КулькаПокатун та Андрюха.А мене це х@йло/замполіт/не відпустить-сиділо з задоволеним ї@альником!Пі@армота шмат! 
20.06.2016
 понеділок
  От я і знову на своєму польовому ліжку лежу поверх свого спальника.Вікенд видався напруженим та динамічним,причому він таким був починаючи з полігона,бо пів суботи незнав точно чи рушу додому,бо Яків Романич з Ігорем Васильовичем з'явились перед обідом:Яшп в нормальному стані,а от Ігор таки надерся перед приїздом і зганьбив першого своїм виглядом поки той його тягнув до табору.Авто лишилось на базі і завтра його мають доробити і привезти.Ігора в неділю потягнули на освідоцтво.Щож стосується мене,то я таки рушив по обіді в бік Бердянська кудой прибув на початку сьомої години вечора.Я одразу зайшов в аптеку за атоксилом та аміаком зазделегіть готуючись до важкої ночі та пиятики,але нічого із цього не відбулось того вечора і ночі.Тож сходив до Бабічевих,а наступного дня поїхавши в центр зустрівся з Ш@рком та Юлєчкой й поїхав з ними на Косу.Туди ж підтягнулись і їхні родичі.
  Що сказати про Ш@рка можна?-Фінансово,матеріально тримаються добре на плаву,але постійно зайнятий зранку до вечора кожен день ,що навіть поїсти нормально можливості не випадає,а то навіть у вбиральню сходити.Здоров'я в Ш@рка теж не в дугу пішло:мало того,що спина підвела так ще простата дає про себе знати і все інше.Я навіть не чекав,що Ш@рко так швидко посиплеться.Юлєчка розмовляє з кацапським акцентом і постійно дьоргає чоловіка.Вони приїхали спочатку додому в ЛуганДон,а вже потім в Марік та Бердянськ.Має продати машину.Розповідали,що утворилось якесь непорозуміння з матір'ю та Павлом-Паша як страждав дурнею так і продовжує!За словами Ш@рка приїхав і не відчув,що він вдома-не стало батька і пропало розуміння з родиною...
  Вночі ми сиділи в якомусь солідному ресторанчику в парку Шмідта,а після посідали на таксі та відбули за зазначеними адресами.Як завжди мене про мої справи ніхто нічого не питав,бо як і завше і всюди людей цікавлять лише власні проблеми та здобутки. Сьогодні вже не бачились.Я сходив окунувся в залив,зайшов в крамниці та поїхав на вокзал.Дістався не без перешкод і автобус довелось чекати півтори години і їхати через Мелітополь.Нічого.Дістався.Завтра знов з головою поринути в цей буденне долбограйство.Таке то хочу спати. 
21.06.2016
 вівторок
 Черговий невиразний день прибарвлений черговою дозою постсовкового долбойо@ізму!Відправили Ігореву справу до суду і тепер мало того що без зарплатні лишився так ще із власної кишені винен півтори тисячи!На хріна було відправляти в суд?!Цей пі@ор свої показники підвищує за рахунок особливого складу-поки він в неті задротствував та в рот солдатам заглядав Ігор під автівкою пролазив! З самого ранку почали задра@увати і ще і відправили разом з Борисюком хоч я там і сто років непотрібен був.Якова Романича разом з якимсь новим водієм відправили в той гараж і знов у них щось не виходить.Вже повинні були і приїхати за великим рахунком.Зари вечеря буде. Назавтра командир відправляє мене з Ігорем та Яшою в той гараж,хоч я там і не потрібен із вимогою в будь-якому разі доставити машину в табір:"Хоч вручну пхайте! ".Нормальна заявка на перемогу.Нічого нехочу-ані служби,ані грошей тих нещасних,ані чого від цих пі@орів не хочу!Зі своїм скотським відношенням до людини вони дочекаються,що самим доведеться воювати ,або від своїх кулю чи снаряд отримають!Давно пора! Ще і ці вудівці-х@йловани щось мені розповідати намагаються ще і наряди мені намагаються роздавати!Дзуськи вам-шаройобл@тьця цілими днями,сраколізи дідькові! Час вечері і апетиту аніскілечки немає!Спека стоїть страшенна.Мати гуляє по Чернівцях. 
22.06.2016 
середа
  Сьогодні цілий день просиділи на цій станцї швидкої допомоги,Ігор з під таблетера і не вилазив,а по приїзді полкан ще й пригрузив аби коробку з корзиною знімав.Прислав Тарасика слідкувати за процесом.Наніч глядя знімай!Мабуть таки я склав помилкову умку про нашого керманича!Це добре що хоч в Яши товариш приїхав нас витягнув бусом до Близнюків,а ці пі@ори відмовились навіть тягача виділити сказав таракан хоч вручну пхайте!Такі вони гаспада ахвіцери шаровики і сволочі!Ігора на ранковій шикуйці ще вивев командир поздоровив з притягненням.Треба йому було надертися замполіту показники підіймати.Хрінова вся ця возня,товариші!День цілий внікуди пішов.Спека стояла сильна.Станція знаходиться хрін зна де і поблизу навіть нормальної крамниці немає.Треба вже їхати медичні наплечники отримати і їхать нема чим.Я підозрюю щоб ці командирські підказки не вилились в чергову є@лю і неготовністю авта до маршу.Це буде піз@ець! Мати гуляє по Чернівцях і завтра ввечері вже їде.В неї до середини липня ще відпустка тож додому не поспішає. Такі от справи.З Богом. 
23.06.2016 
четвер
  Ще один дебільний армійський день триває і поки що мені невідомо чим він для мене закінчиться.Той пі@ор вже з самого ранку зіпсував мені настрій і я вже на все болт поклав.Зрозуміло,що ні в яку частину сьогодні не їздив бо усі швиденько,а у нас швиденько не вийшлоб.Взагалі незнаю чи щось встигну до понеділка отримати.Чхати хтів на вс це!В мене взагалі немає ніякого бажання нести службу в одному дивізіоні з такими пі@орами.Хай звільняють хай,що хочуть роблять,але мені уся ця їхня х@йня і на х@й непотрібна!Хай інших набирають побачимо хто до вас,пі@арасів,прийде!Гондони йо@ані!Недочекаюсь коли вже пугачі із маслятами видадуть! 
 Яша психує,а за великим рахунком якби не його "ініціативи" то б зари цих усих проблем не булоб:їздило авто по тихеньку,а гавкнулось би і хрін з ним-то вже потім наші 'керманичи'розбирались! Спека стоїть неімовірна.Старенька гуляє по Чернівцях і чекає на вечірній потяг до Хмельницького де пересядуть на дніпровський.Якось воно усе сумно чомусь.Завжди сумно покидати досі невідомі міста розуміючи,що ти там нікого не знаєшь і за великим рахунком нікому там непотрібний. У Ігора скоро вже нервовий тік почнеться від усього цього дурдому,що ніяк неприпиняється. Якова Романича таки відпустили додому з умовою,що все ж таки притягне ті залізяки в табір. 
 Телефонував Артему:ледь не росплакався під час розмови.Провели сьогодні Ш@рика в столицю Донбабве.Як все таки починаєшь цінувати те,що колись втратив.Так і ми...Як в сраних фільмах про Другу Світову. Вже нарешті добігає до кінця цей черговий дебільний армійський день і вечір приніс хоч якусь полегкість і Сонце не так пекельно смажить своїм хворобливим випроміненням наші тіла.Лишилась вечірня перевірка і треба змити з себе гріхи і чекати новий день. Старенька вже повинна у потязі їхати на Хмельницький.Чомусь сумно,що так швидко усе добре закінчується. Щось така атмосфера встановлюється як в сраній учебці-тільки спати одна радість,а так ніхуя доброго!Мати вже з вагона телефонувала-серед ночі прибудуть на вокзал в Хмельницький. 
24.06.2016
 п'ятниця
  Почався черговий день поневірянь в лавах армії-ще невідомо яких прикрощів доведеться зазнати сьогодні!Відомо тілько одне,що потрібно їхати в частину отримати усе барахло,а їхати нема чим!Я вважаю,що в цій ситуації винен Яша зі своїм ентузіазмом,бл@дь! Левова частина п'ятниці завершилась і можна заявити,що сьогодняшній день набагато кращий аніж попередній тиждень хоча б тому,що нарешті діло з ремонтом автівки вийшло на завершальну стадію(тьфу-тьфу!).Цілий день провів на Уралах:до обіда отримав медикаменти та сумки,також отримав індивідуальні аптечки та шини.Життя налагоджується,здається. Мати вже скоро повинна приїхати в Січеслав де затримається на деякий час.У батька зустріч випускників на завтра-вже і Погорілі прибули в Бердянськ. Тут Стопочкін намагався носа пхати куди не слід за що і отримав від командира по носу.Здається палкан лишився задоволений запчастинами,що привіз Яша-навіть дозволив додому поїхати.Таке то. 
25.06.2016
 субота
  Спека стоїть страшенна-хоч би на мить Сонечко заховалось та подув легкий вітер!Усі відпускники поприїзжали і почали активно хворіти-вдома ж часу не було до лікаря зайти!Блазні ще ті! 
 19.33 Вже частково спакував медикаменти в авто.Спека і в цей час стоїть страшна в наметі і на вулиці.Яків Романич поїхав додому,а ми з Ігорем лишились і частково вже завантажили машину.Одже скоро в зону.Хлопець з Луначарського,Руслан,розповідав що у відпустці розмовляв з реактивщиками/В НовоПетрівці стоять/,так виявляється наш Бердянськ ло третьої лінії оборони відноситься-ще тисячу двісті 'атовських' отримують!Непогано ім:стоять на тому полігоні біля моря,дівок трахають,відпочивають,служба іде!Зато я завжди попадатиму туди де ніяких бабів немає,замкнені як у буцегарні і ніякого тобі світла в кінці тоннелю!Як завжди усюди було так і зари.Єдина радість в усій цій службі лягти поспати.І все. У батечка зустріч випускників сьогодні була:сидить зари з Земельком та Погорілими чай п'є.Мати на дачі. Вже і світло провели в намет,а тут вже і збиратись треба-Романич навіть тєлік притащив.Таке наше життя як у цирка шапіто.Добре хоч сцеплення зробили все-таки. 
26.06.2016
 неділя
  Хоч і неділя,але сьогодні був зовсім не вихідний:зранку по лічницях і госпіталях понеслись як навіжені двох довбнів поклали одного з алкоголізмом,другого з фімозом + дурна голова.Приїхавши зібрали усі речі і вже стоїм і затишку очікуєм вечірнього шикування,потів ранкового і відмашки на марш. Щось НШ мені зовсім не подобається-справжню свою сутність не боїться показувати постійно знаходячись в оточенні таких самих гондонів-офіцерів.Якщо чесно я себе тут ані людиною,ані тим більше,чоловіком не відчуваю. Гори воно усе синім полум'ям ця армія з цією війною! До всіх неприємностей цього дня ще додолася пропажа картки і що цікаво,якимсь дивом вона випала з тієї кишеньки гаманця.Хоч можливо ще і знайду десь в своїх речах,а там хто зна! 
27.06.2016 
понеділок
 Ми вже на місці,розложили намета та лягли відпочивати.Приїхали в цю Миролюбівку близько другої години дня-дорогу важко переносив,бо прокинувся серед ночі від легкого холоду який приносив вітерець.Відправились о п'ятій ранку і якби не велика колона то приїхали б ще зранку.Приїхаши ми кілька годин простирчали на місці дислокації тієї батареї,що вже на Близнюках.Потім нас разом з вудівцями перетягнули в інше місце яке більше мені подобається(нагадує галявину біля озера ВОРОЖЕСКУ в Карпатах!),але комашні тут забагацько.Тут знизу є водойма швидше схожа на болото,але вже деякі хлопці і на рибалку ходили і раків вже спіймали.Я ще не спускався.На саме цьом місці ми надовго не затримаємось,але ч скомандував намет розбити аби як волоцюги не спати на вулиці.Можна було і маленький намет поставити,але тут поблизу командир свою кунгу поставив і може запитати чому ми її не здали.Тож розкинули повноцінний на швидкоруч.Втім Ігор ліг спати в машині:може образився чи що?На ображених воду возять в разі чого.Місце тут прикольне,але багато комашні. Сьогодні дізнався що є таке місто на Донбасі Мирноград-колишній Димитров!Доречі виявилось не таким задроченим/на перший погляд принаймі/як я очікував.Красноармійськ тепер теж називається Покровськ.Проїзжали повз шахти Стаханова на якій працює(принаймі працював)Сашко Смольніков-цікаво як у нього життя склалось і де він зари і на чиєму боці?Багато питань у мене стосовно доль багатьох людей з минулого життя,але не все хочеться і дізнаватися. До усіх неприємностей минулого дня додається пропажа зарядного пристрою єдиного як для мобілки так і для планшета.Такі от справи.З Богом. 
28.06.2016
 вівторок
  Сьогодні вже трохи життя налагоджується:виспались в наметі де нас не зачипала комашня,провели вже струм у намет,скупались у цій водоймі і вже пообідавши дивимось сєпар-тв.Сонечко сховалось і десь недалеко йде дощ і гримить грім-можливо і до нас дойде.Тож трошки обжились в цій лісосмузі і чекаємо,що буде далі. Керманичи наші поїхали по штабах,по вогневих позиціях і так далі.Частина особового складу готує сховища для БК. Такі от справи на цю годину. Тут чуйка пішла,що наче нас/медиків/разом з командуванням в село запруть.Село воно з одного боку непогано,але тоді до кого люди звертатимуться по допомогу?В селі воно і в крамницю сходити можна і якусь бабу можливо завести,але з цим кондомами не надто хочеться стирчати на виду.Поживем -побачим:в найближчи дні все вималюється.
 29.06.2016
 середа
  Кіпіш у таборі:перша вже збирається їхати на позиції і в штабному наметі вже двоє радистів чергує,бо один не встигає відгавкуватись.Учора/чи сьогодні-не знаю я правильно і сказати!/була Варфоломеївська нічка:ввечері повезли хлопця з другої у госпіталь і так по-дурному втратили вірний курс,що дві години тільки госіиталь шукали,а він зовсім недалеко від в'їзду у Красік знаходиться,тож марно не один десяток километрів проїхали.Ще і Ігор зі своєю припіз@ю-йому кажешь як потрібно,а він ,бл@дь,незрозуміло що виконує!Заї@ав,треба буде все єдно його міняти з часом,бо як не п'є,то в нього дах погано працює-і без бухалова щось таке виконує,що ну його в дупу.Ночувати довелось на другій,бо ввечері ішов дощ з блискавицями і грунтова дорога розкисла.Зранку ледь заїхали на свою галявину:грунт сирий,а галявина на похилі знаходиться. Сьогодні теж вже з'їздили в шпиталь і якраз на обід і повернулись.Сьогодні вже швиденько знайшли потрібний пункт і зрозуміли як ми учора лоханулись!Приватбанк поки що не шукав-витрачати та знімати нема чого.Тож і не поспішаю.Грози на ці кілька діб обіцяють у прогнозах.Поки що на валізах сидимо. Після учорашніх опадів погода хмарна і від цього трошки легше,але вологість і спеку ніхто не відмінив.Такі то справи на цей час. 
  17.16 Знов іде дощик і вже не чутно грому блискавиць який змінив замінив звуки від вибухів снарядів,що було ледь чутно кілька годин тому.Таки хочуть нас запроторити в село біля ахвіцерів і це мені не до вподоби-особовий склад буде в лісосмузі паритись,а уся медицина біля командування буде!Не хотілося б чесно кажучи в холуях біля цих пі@арасів вештатись. 
  21.58 Щойно ледь не застрелив один переляканий коли від водойми повертався-де їх,бл@дь,таких прибацаних набираюь?! Пішов з Сашком та Серьогой-матросом до води,а тут Ігор Іванович телефонує:за хвилину розмови стало зрозумілим,що він хряпнувший тож я довго слухав про життя-буття свого бойового товариша.Гукав в гості до себе в ГуляйПоле.Прикро помічати як хлопці з якими довелось служити не в змозі знайти себе вдома і плотно сідають на гранчак:і Вася дзвонив на тому тижні хряпнувший і Ігор невперший раз п'яненький по мобілці балакає.Сержант Лавриненко навпаки майже завжди в адекватному стані розмовляє.Якось так.
  Як стало відомо,то знаходитись наш медпункт буде таки на тому 'березі'з другою та третьою/батареями/-в селі для нас місця не знайшлося бачте.Втім воно і добре,але не хочеться аби мене зая@ували цими нарадами якщо вони в селі відбуватимуться-що мені по два рази на день в Миролюбівку бігати?На воно на!Погано,що там далеченько від ставу. Дізнався трохи більше про всі ці догани і іншу х@йню і чим більше дізнаєшься тим менше хочеться в усьому цьому довбограйстві приймати участь!Дивлячись на копри та терікони,що знаходяться навколо і сам повертаєшься до думки як би було добре влаштуватися десь на копльню оселишись в невеликому місті,а заробивши пенсію вшитись куди-небудь поближче до моря,або великої річки в сільську місцевість.Доля інакше керує моїм життям.З Богом. 
30.06.2016 
четвер
 Знов в очікуванні чергового переїзду:усі збирають речі для того аби пересунутись до остаточного місця росташування.Я своїх відправив у госпіталь,а сам принишк у наметі і потихеньку готую речі для перевезення. Не дивлячись на прогноз з самого ранку встановилась спека і Сонце пече немилосердно.Одже ми повинні переїхати на той бік і стояти поруч з ВМТЗ та батареями.Поки що сиджу і чекаю коли хлопці повернуться. 
 19.47 Вже на іншому місці по той бік водосховища.Вже виставили намет;забрали ліжка в вудівців;відбулася денна нарада на новому місці;вже хлопці намагаються електрику провести до намета.Тут буде простіше,бо командування дивізіону тепер в селі житиме і буватиме наїздами.Встановили намета скраєчку дороги біля складу БК та недалеко фитілів .Місце тут неспокійне єдине,що добре так це те що на асфальті і електрика поруч-в лісі хлопці як індєйці зари сидять,бо колишні господарі свій кабель вирили.Зранку самого стояла спека,а під вечір навколо нас гриміли грози та сверкали блискавиці,але дощ пройшов повз нас лишивши тільки тонізуючу свіжість.До водойми тут також недалеко-вмтзешніки ходили купою купались.Знов на новому місті,хоч мені і напопередньому подобалось-травка замість килима,дикі груші наповнюють повітря легким ароматом,водойма теж недалеко-стояв би і там поки тепло!Ну у командування голови більше ім видніше.Хлопці гримлять КРАЗами з причепленими гарматами-пішли на бойове чергування.Хоч би все без х@йових пригод обійшлось!
 01.07.2016 
п'ятниця 
 Як це не дивно сьогодні вже розпочався новий місяць червень.Ранок сьогодні розпочався активно з динамічної подорожі на першу батарею ,а згодом поїздкою в госпіталь.Добре,що знайшов відділення ПриватБанку/єдине в Мирнограді/де без зайвих проблем зробив нову картку/до тогож золоту/.Трохи простуджений сьогодні.По обіді ходив з Михаличем та Терещенком на дамбу трохи поплавати-наші хлопці там постійно пасуться.Світло є в наметі,ліжко з матрацем стоїть,інтернет по троху працює-жити можна!Невдовзі хлопці пострибають в "крази" та рушать кудись в бік Авдіївки,а ми сидітимо в своїх наметах та пинатимо груші .
 02.07.2016 
субота
 Початок п'ятої,а ми вже не спимо:хвилин зо двадцять назад прийшов той припиз@нутий капітан з другої та повдомив,що їхньому хлопцю погано.Ми прийшли зробили спазмолгон та повезли до госпіталю-Яшу відправив.Яша хоче і Ігора перевірити бо вже дістав своїм кашлем.В мене взагалі є підозри,що він від нас сухоти утаює.Втім,хто там його перевірятиме з такого рання.Командиру повідомив,Романича проінструктував.Таке то.Чекаю на новий день.
 03.07.2016 
неділя
 Начебто вихідний день,але для нас усі дні однакові.Хлопці поїхали у госпіталь повезли Македонця та того аватарчика з третьої до зубниці.Щось прокинувся наче не з тієї ноги:міряю температуру -нормальна,голова наче не болить,а таке враження наче цебро на голову вдягнули і трохи луснули.Спека стоїть липнева. Ввечері довго спілкувався з Славком-зі-Світловодська:оповідав він про свої пригоди,а я заразом дещо в нього проконсультувався стосовно лікування РВІ та інших інфекційних респіраторних захворювань.Виявляється,що нічого зверх такого там не приміняється:крапельниця з тим самим цефтріаксоном+протиалергічні+можна омепразол по капсулі для профілактики диспепсії.Вітаміни та протисимптомна терапія по ситуації. 
 Зв'язувався по viber з Ольгою,а та якраз в цей час була в Донику з Іркою.Була в Бердянську,а Ірка була у Києві. Маю підозри,що коли усе скінчиться я буду з ними обома жити!А коли ж воно скінчиться?-Коли мені сорок виповниться? 
 Також учора ввечері переписувався з Дмитром Білим,запитав у нього чиє відомости про Ігора Жеребного.Відповів,що відомостей немає,бо не засвітився ні серед рашистів,ні серед наших.А ота подорож з Жаданом відбувалась насправді хоч деякі епізоди Сергій залишив. Такі от справи на цю годину. 
 /ЧАСТИНА НОТАТОК ВТРАЧЕНА/
..... той хлопець який живе там просив аби ми його відтягнули,але ми звісно відмовились,а потім відправили таблетку за ним і привезли бездиханне тіло в росташування.Все-таки мене інтуїція не підвела коли в Яшиних рисах я побачив схожість з отим барбосом,фастівським тітушкою,тілько старшим років на двадцять.Казав же йому щоб не банячив,а він вирішив на мої слова болт забити і намагається мені щось там розповідати,а тепер п'яний лежить.Сьогодняшній день заставив мене засумніватися в його здібностях:підняв тривогу,що у хворого з серцем погано,а я,дурний,на віру узяв,що він має рацію до того ж симптоми неадекватно вказав.Мабуть він хтів сам поїхати,але я сам поїхав і перевірив,що ніякого екстреного сенсу не було у виїзді окрім як йому цигарки придбати.Одже можу впевнено заявити,що він навмисне вигадує приводи,аби набити собі ціну і ледь не професора намагається із себе ставити.Віри вже не йму йому і їздити в госпіталь тепер буду сам.Стосовно тих барбосів то в них не такі вже і погані справи:Єрмолаєву таки поставили чмт,а у Сергієнка нормальний діагноз,а не те що Яша пиз@ів!Я щось не розумію:на фіга створювати проблеми собі/навіть не собі,а мені!/,якщо они тягнуть за собов непотрібні складнощі?Що мене бісить так це те що піддакує,а робить усе наперекір і намагається керувати там де я маю повноваження командувати.Мабуть я поганий командир,бо дуже добрий. 
 Завтра у Насті день народження:десять років виповнюєтьсч нашій малій. Такі от справи.
 01.08.2016 
понеділок
  Початок чергового робочого тижня і початок останнього місяця літа,після якого починається осінь з усіма налідками.Взагалі наче б то недавно зима починалась,а вже середина літа минула і я знов у війську і в мене добавилось сивого волосся на скронях і знов я такий нудний та самотній і позбавлений жадних перспектив.Час після тридцяти доволі швидко минає і не збирається знижувати оберти. У Насті сьогодні днюха. Учорашні алкаші лежать як мішки з лайном.Парить зранку. Добігає кінця цей понеділок забираючи усі дурниці та неприємності пов'язані з цим днем.Сьогодні не збирались,але таки виїхали і в госпіталь і в місто.
 Ввечері повернулимь наші відпускники і ми бачили як замполіт шниряє по валізах відпочивальників і це було так принизливо!Як пацанів шмонають!Третя батарея знов відрізнилась-найбільша кількість запиз@ованих.Чому ж в першій та другій такої кількості немає?-Може тому,що там комбати лишились,а на третій цей не надто розумний сержант якому скоро піз@юлів насиплять?
 Ввечері телефонував прикалував "покажи дорогу до всп,до наркології!"-та іди ж ти в дупу я і сам хрін знайду в такий час! Телефонував в село,розмовляв з Оленкою,потім з малою трошки.Мабуть-таки не скоро до них потраплю.Я замислився аби піти в цьому місяці у відпустку,але ще не визначився.Такі от справи.З Богом. 
02.08.2016 
вівторок
 Сьогодні день ВДВ-слава Ісу що ми не в ВДВ служимо!Згадую як ми з відпустки їхали рік назад,з останніьї армійської відпустки під час мобілізації.Вже рік минув.А пам'ятаю на початку минулого літа коли ми з Льохою Полтавцем чекали автобус в Куйбишево нам здавалось,що це останній наш приїзд до війська,а виявилось що не останній.Час спливає швидко,але дивишься що на Східному фронті без змін. За відтинок часу від 2 серпня минулого року я встиг дослужити ще два місяці за мобілізацією,звільнитися з армії,здійснити свою велику подорож,з'їздити в санаторій,провідати родичів,написати книгу,повернутися до Збройних Сил.Вже майже пів-року як повернувся.І майже пів-року у мене відчуття,що я приймаю участь в якомусь фарсі.Якось так. Дратує таке кволе та тупувате існування:просинаєшься і нічим особливим не зайнятий і чекаєшь то сніданок,то обід то вечерю,то зарплатню,то відпустку. 
 Ігор мене сьогодні дратує!Увалився як мішок з лайном увімкнув цей бл@дський телевізор,дивиться якусь фігню,розшторив занавіски,щоб було як у чулані!Бл@дь,як усе дратує!Романис вже вшився у відпустку тож хоч трохи відпочину від цього баламута.Палкан теж у відпустку з'ї@ався-тихе життя ненадовго встановилось.
 Розмірковував про можливу відпустку в цьомк місяці,але подивившись як зустрічають відпускників/як ворогів народу!/в мене усіляке бажання минуло.До того ж прикидую по грошах,щоб було не накладно:потрібно щоб нз був і гроші на відпустку,аби вільно себе почувати і необмеженим у фінансах.Ті гроші,що нам зари платить міністерство оборони вже знецінені і я розглядаю це як дешева замануха-продай власну свободу і можливо життя за копійки!Дешево нас купили.
  Ще один день в ледачому байдикуванні минув.Нікуди не їздили нікуди не ходив.Відпускники відплили зранку,а ми лишилися далі служити.Сьогодні день десантури:дзвонив Славку з Дніпра-збирається з парашютом стрибати,чекав гелікоптер.Все нормально у нього служить в медичній роті,поїздив по навчаннях по полігонах.Такі от справи.
 03.08.2016 
середа 
 Невиразний ранок чергового невиразного армійського дня.Сьогодні наче виїзд повинен у нас бути. Ззовні ллє дощ і стало трохи легше дихати,але на серці важко бо маю погані новини.Телефонував матері:на УЗД виявили пухлину і на вівторок назначили аналізи і тре' з'явитись у лікаря.Це сестра мені накрапала,що стара не хоче лікуватись.Я рознервувався та передзвонив запитати,що сталося,а це може з годину тому матері дзвонив і вона розкололась,що до чого.Отже,що ми маємо:маємо те,що мене очікують непередбачувані витрати,це добре,що якісь заощадження наявні;на фоні цієї невизначеної ситуації з матір'ю у батька теж може підскочити тиск і невідомо чим усе закінчиться;невідомо яка пухлина і які наслідки вже є отже невідомий результат цієї катавасії.Які проблеми слід очікувати?-Очікувати слід,що виникнуть проблеми,з цим ї@аним собесом,бо доведеться переоформлювати пільги,а також проблеми з цим сраним "спадком".Можливо що і з батьком будуть проблеми,бо його теж без нагляду надовго лишати не можна.Саме страшне,що мої передчуття мають властивість справжнюватись. Грошей трохи зібрати в мене мабуть не вийде в цьому житті тож маємо,що маємо.Сумні наші справи,а на вулиці йде злива. Злива скінчилась і на землю спустилась темрява.Я ходив на вечерю вдягнувши той армійський дощовик,а потім сидів в наметі намагаючись розвивати свої письменницькі екзерциси.Вдягнув синтетичні труси і відчуваю дискомфорт.В наметі волого і неприємно торкатися тілом сирих речей. Телефонував Василь-вже на Уральських лишився і оселився в розвіддизелі. Такі от справи.Намагаюсь тримати себе в руках та налаштовуватись на гірше.
 04.08.2016 
четвер 
 Сьогодні в госпіталь не їздили,Слава Ісу,але Антона Антонича дьоргали зранку: відвозив Стопочкіна в Мирноград.А так нікуди сьогодні.Щось в мене і кс не тягне нет ні хріна.На небі Сонце і таке враження наче ніякого дощу і не було.
 Яша забанячив днів на п'ять у відпустці,а вже потім почне приходити в свідомість-і як тут встигнешь усе зробити,що збирався зробити?То його проблеми.Моя проблема це він,бо він полюбляє проблеми створювати,а роз'йо@уватись доводиться мені.Одне стало мені зрозуміло,що не варто його слухати і в жодному разі не можна давати йому волю для зловживань,бо він і сам підставиться і мене підставить.В жодному разі.Не варто. 
  Таке дивне відчуття коли твоя мати сер'йозно хвора і навіть не знаєшь як з нею тепер розмовляти.Не знаєшь,що далі робити і як жити з цим усим.Телефонував сестрі:та зовсім не непокоїться,що з матір'ю робиться і клянчила гроші на орхідеї-які в дупу орхідеї коли усе лікування на мене падає і тих моїх грошей мабуть не вистачить за великим рахунком?!А їй горя нема тільки про свої бл@дські квіти та свого кастрованого кота думає!
 05.08.2016 
п'ятниця
  Кінець чергового 'робочого' тижня.Ранки тепер свіжі та вологі,але літо ще не скінчилось і лишилось трохи часу перед осінньою сирістю та нудьгою.А поки що осінь не почалась є трохи часу насолоджуватись літом скільки би його там не лишилось. Вечір учора був динамічним:мало того,що довелось на ВСП їхати з першої батареї двох пасажирів відввезти на освідоцтво,а після цього ще довелось Македонця вести хоч я трохи і поспішив укол робити.Трохи тупонув,але тепер знатиму як діяти.Такі то справи. 
06.08.2016 
субота
  Сьогодні почався "вік-енд".Учора пів дня простирчали в госпіталі з одним хворим-довго ендоскопіста чекали.Поклали цього нещасного.Сьогодні теж наче потрібно їхати,але в росташуванні почались проблеми з бензином і невідомо коли з'явиться.Тож мабуть сьогодні не варто поспішати їхати,бо може пального не лишитись на крайній випадок.
  Спека з рання. Ще не знаю як діяти стосовно відпустки,а потрібно їхати додому в будь-якому разі,бо потрібно депозит преривати і це можна зробити тільки не раніше 25-го вересня,а в цей день у мене відпустка закінчується.Сумніваюсь,що і тих грошей вистачить на лікування тож часи наближаються нелегкі! Сьогодні мали їхати в госпіталь,але зза бензина неможемо з однією людиною кататись.Тож поки що пришвартовані стоїмо. Ігор мабуть-таки хоче щоб його по статті звільнили з війська:сьогодні під вечір десь надибав пляшечку шмурдяка і вже лежить в стані абстрактної свідомості потрохи врнякає.Це якщо хильнув то почне і далі ніс макать в чарку тож знов розженеться і не припинить.Ї@ав я таке терпіти.Тож доведеться із ним прощатись. Подивлюсь на поведінку.
 Сьогодні трохи встромив пістона кухарям за ті помиї,що останні дні варили. Нікуди не їздили сьогодні. Сьогодні довели,що відпустки у серпні скасовуються,бо очікується "наступ":невистачає людей,немає чим возити-нема проблем,не треба відпускати і не буде проблем!В 93-й така сама ситуація.Якось так. 
 Додому телефонував мати каже:все нормально.Знаю я ваше 'все нормально'!Може доведеться брати за сімейними обставинами.Треба ж буде гроші знімати з депозиту і віддати матері,бо сумніваюсь,що тих 10 тисяч які я можу через приват24 зняти вистачить на лікування.Ще невідомо що нас чекає.Такі от справи.
 07.08.2016 
неділя
  Ось і закінчується вік-енд-завтра важкий день,понеділок. Сидимо невідомо чим займаємось.Учора й сьогодні я скасував виїзди бо гострої необхідності немає,а даремно палити бензин і їхати в неділю по обіді сенсу немає.Завтра з'їздимо до обіду.
  Антон Антонич(в подальшому-А.А.) виявив нові несправності які можуть призвести до аварійної ситуації під час руху.Треба тому рахіту зателефонувати хоч сумніваюсь,що з цього щось вийде.Свої гроші я вкладати не збираюсь і иншим хлопцям цього теж не дозволю.Бензину в таборі обмаль. Сьогодні прочитав чергову книгу Білого "Чорне крило".Непогано,але початок мені більше сподобався аніж кінцівка.Майже увесь день і просидів очі ламав.
   Не буде людей з наших 'людей',бо не каїться і все єдно до пляшки тягнеться:що учора,що сьогодні попивав чарівну рідину з чарівної чорної пляшечки і вважає,що все це наче нормально.Це його вибір в житті,а аватарізма в своєму підрозділі я не потерплю.Це стосується і  Якова Романича(в подальшому Я.Р.),бо надто він діяльний-лізе тудой куди собака х@й не совала і створює мені зайві проблеми.Їздити як король він не буде і робити вигляд,що тльки він може вирішити якісь неіснуючи проблеми.Зась!Не вистачало щоб мене підставили і я не дозволю аби хтось сидів своєю дупою там де вже я сиджу!Дзуськи!Надто добрий я і люди цього не цінують,а намагаються сісти мені на голову. 
 Сьогодні в Приазов'ї стався землетрус і наче б то в Донику теж люди відчували поштовхи.Тут ми нічого не почули.Високосний рік як ніяк.Хмари зсуваються над взводом МТЗ,над кухарями.Ігор хильнув і знов сам з собов розмовляє увісні. Відпустки відпадають в цьому місяці і мабуть в цьому році.Нелегка наша доля!Шакали затягнули зашморг на нашій шиї і такого дебілізма як в цьому першому гарматному мабуть по всій бригаді немає!Всюди воно добре насправді. 
 Машинка погано стриже-не встиг придбати,а ніж вже затуплений нах@й!І проблема головна ніж нагострити.Так би стару машинку вдома узяв би як би знав,що так вийде!Бл@дство. Щось Слово не надто з мене йде останнім часом.Потрібні комфортні умови і спокій хоча б відносний.Також потрібно пережити якісь емоції відчути власним серцем і мати матеріал із життєвих історій і володіти темою.Поки що немає такого потенціалу для наступної книги.Можливо матеріал можна булоб віднайти звернувшись до моїх старих щоденників донецького періоду життя,але вони усі поза зоною досжності і здається більшість з них втрачена або знищена.Тож небагато можу почерпнути матеріалів про довоєнне життя бо вже погано пам'ятаю ті емоції,що колись пережив.
 08.08.2016 
понеділок
  Понеділок день важкий-саме сьогодні вісім років тому рашистська авіація почала бомбити маленьку Грузію! Сьогодні ранок теж видався активний:п'ятьох чоловік возив і тілько о другій годині приїхав!Кухарі таки довийо@увались і сьогодні їх командування в особі НШ та замполіт вз'йо@увало,бо зовсім сором втратили-зранку їжі не вистачило навіть на батареї,в обід зробили зупу схожу на помиї і кашу пригорілу.Зовсім ох@єлі хлопці і відмовляються вечерю робити.Кожному терпцю рано чи пізно приходить пиз@ець.Треба їх міняти нах. 
 Ігор підозріло спить на кушетці:перевірив чорну пляшечку с під енергетика-порожня,але це здається учорашня.Мабуть ховає десь.А те що хильнув є підозри. Провештались по цьому шпиталю:аби списати того аватара не обов'язково тут в госпіталі яйця морочити,а легше відправити в ППЖ і нехай там це аватарище відправляють на хєр на ВЛК.
   Ох кухарів сьогодні впродовж дня подрюкували:і в обід за поганий обід і після вечері нш роз'йо@ував.Зовсім хлопці страх і совість втратили. Ввечері добре:вже немає вечірньої та нічної спеки і дихається зари легше набагато аніж було вдень.Денна ж спека нікуди не дівається і багато людей скаржаться на погане самопочуття яке виражається головним болем,підвищеним тиском та тахикардією.Непокоїть мене той хлопець з третьої з болями у животі.Думаю все єдно повезем його найближчим часом перевірим таки в цьому госпіталі з горем-навпіл.
 09.08.2016 
вівторок
  Сьогодні-завтра начеб то останні дні сильної спеки,а по обіді вже і Сонечко сховалось,і дощик зривався,і вітер піднявся.Сьогодні до нас приїздив Миколаїч-особіст:я думав він на пенсії давно,а він ще досі служить.Наче на 1 ГАДн особіст-спочатку з хлопцями бухане,а потім він же ж і закладає замполітові.Так дивлюсь він і з нашими кондомом в добрих стосунках. Знов поклали в шпиталь цього довгов'язого хлопця Сергієнка.Йому,виявляється,рекомендоване ВЛК.Серце почало підводити-от тобі і пішов Вітчизну боронити!Батькам поки не телефонував. Кухарів ї@уть другий день поспіль:Вітя-Коняча голова ходить дупу чухає,бо мабуть добрячого пістона встромили! Такі от справи. 
10.08.2016 
середа
 Черговий день армійської служби почався зі свіжості та сирісті,бо ввечері дощило трохи.Видалив фейсбук нахєр,бо в мене мізки трищать від цього інформаційного лайна! 
11.08.2016 
   Учорашній день проходив у спеці та сонячності.Ввечері знов завантажив фейсбук.Знов зранку сиджу задротствую.Об'явився той рахіт і одразу знайшов чим нагрузити нашу таблетку,пі@ор.
  Сьогодняшній день слід за попереднім канув в нікуди-нічого корисного не зробив!Бездіяльність виснажує,а інтернет відволікає від корисних занять. Намагався сьогодні зранку примусити себе робити віджимання,але так нічого в мене і не вийшло.Бл@дський інтернет відволік і власна лінь,а часу завалом!Тіко він минає швидко і без будь-якої користі. 
12.08.2016
 п'ятниця
  Початок чергового дебільного армійського дня!Все ближче до дати X,але маю сумніви,що щось суттєво зміниться після 17-го:я увійду у вік Христа.І все.І що після цього?Можна помирати чи почнеться недовгий період звершень?Я позбудусь своєї яловості?Та мабуть нічого не зміниться!
  Всі проблеми в мені самому.А я тільки хочу створити власну родину,знайти жінку яка б чекала мене додому і хвилювалась би за мене/а я за неї/;явити на світ хоча б одну дитину;жити звичайним людським життям нехай і сірим.Але щось підказує мені,що для мене ці двері зачинені. Це піз@ець!Знов втратив левову частку своїх нотатків за цілий місяць!Це піз@ець якийсь! Спека стоїть страшенна.Тре'сьогодні поїхати забрати одного нашого хворого та і самому на Нову пошту зайти-малому конверт з копіями паспорту прийшов.До 16-го бескоштовно,а потім ще й оплачувать потрібно.Два дні не по фаху транспорт використовували,а як самому потрібно хрін куди вирулишь!Заїали. По обіді їздили в шпиталь:виписали отого хлопця з третьої і двох чоловік возили:малого і отого мєнта-шланга.Малому дали рекомендацію їхати обстежуватись Дніпро.Повинні відпустити на днях разом з дємбєлями. Завтра вже повернуться відпускники:чесно кажучи,так добре коли Я.Р. немає!Ніхто ніяких проблем не створює і не робить вигляд,що їх вирішує!Нічого!Відстороню його від виїздів-буду сам їздити,а його зрідка відправляти.Ібо нефіг. Мати завтра повинна піти на прийом до лікаря і консультація платна.Що поробишь-17-го зніму гроші з депозиту,ще і зарплату в цьому місяці отримаю і віддам на лікування швидше за все. 
13.08.2016 
субота
  Сьогодні знов субота.Вже сьогодні легше дихати,бо спека потихеньку почала поступатись місцем осінній прохолоді.Вечірнє повітря було наповнене смогом від палаючих полів і вже звичайним відчуттям небезпеки,що підтвердилось нічними стрілами важкої артилерії та поштовхами грунту. Що очікувати сьогодні поки що невідомо. Приходив молодий Сергій з ВУДа:в шоці від такої служби.Оповідав як те опудало намагається їх гнобити. Сьогодні вернуться відпускники і заступник командира по роботі з особовим складом вже мабуть потирає ратиці в очікуванні улову.Це повинен і палкан приїхати-так добре було ці півтора тижня!
 Якіж все ж таки ці шакали нелюди! Ігор оповідав,що саме цей розвідник х@єв,Миколаїч,його гнобив на КП бригади.Фашисти йо@ані! Це якийсь нонсенс:в армії України служать нащадки тих хто цю країну з її народом увесь шлях гноїв! Літо намагається хоч трошки повернути свої позиції перед приходом осіні і Сонце якось сумно позирає на нас,даючи змогу зрозуміти,що так як було два роки тому служба протікати не буде,хоч і тоді було не солодко! Вже скоро під'їдуть наші відпускники і прощавай мій спокій!Хоч би не надудлилось по дорозі,бо почне мозок мені виносити коли гроші знімуть,а він такий,що не втримається алкаш хєров.Завтра чергові дмб відправляться вже на Запоріжжя.Куделя серед них,а Іван з Олегом ще продовжили на пів року. 
14.08.2016 
неділя
  Ну що оповісти?Одже нічка була ще та:те аватарище наклюкалось вночі і почало тут фестивалити-обіссялось,ледь не обісралось,варнякало само собов.А тепер здогадайся хто всіх споїв?Правильно-Я.Р. спирт привіз і всіх напоїв! Сьогодні буду зливати цього чоловічка,бо він мене заїбав! А з Яшою я вже незнаю,що робити-йому,бл@дь,кажешь-кажешь,а йому як об стінку горохом. 
  Зари на вулиці волого і холодно.Зранку поїхали піврічники через ВСП на Запоріжжя.З ними поїхав Аксьониш на шпиталь на Дніпро аби потрапити. Треба розганяти цю шарашку,бо мене це все вже заї@ало! Такі от справи на цю годину. Неділя гарною сонячною погодою нас не пестить.Скоро дах поїде:те аватарище лежить готове стогне;той алкаш підпив спирту і починає вільні вуха шукати,а МТЗ примудрились привести бл@дь із якою прапор зачинився в лазні коли приїхав зампотил що вирішив хлопцям пред'яви і отримав відповідь та ледь піз@ов не відхватив.
16.08.2016
 вівторок
  Я так морально заморився учора що навіть нотаток не вносив.Сьогодні перерахували платню і у людей усіх психоз почався.Хтось отримав,а дехто звичайно нічого. Щось Ігор підозріло почав вести себе-може якась падла вже налила?То ходив два дні як людина,а це почав знов кліна ловити.Ображається,що грошей не платять за п'янку,а матері вже років під сраку і навіть на поховання не буде в разі чого-а хто йому лікар?Хтось заливав насильно?
 Бл@дь,заї@али ці піз@аболи:всі пруться попиз@іти охота!Дістали-ніякого спокою від них усіх! Ще скинули на мене ці дорожні листи за Бог зна які мвсяці коли я навіть незнаходився на службі.Мабуть завтра доведеться з цим усим ї@аться! Бл@дь!В мене скоро самого психоз почнеться:прийшов цей Ігор з МРС і так його балаканина дратує!Як воно усе дратує!Не згадаю вже і вчора що було.Нерви все ж таки не залізні і все це дає про себе знати.Щось Ігор починає бузіть і це починає харити мене.Швидко втомлююсь і ходжу як варений постійно.
 17.08.2016
 середа 
 В цей день останніми роками в мене не буває гарного настрою-а чому,власне,радіти?Тому що став старше на один рік,що молодість незворотньо від тебе віддаляється і чергове літо добігає кінця?Все єдно ніякого дива не станеться і нічого особлиого не відбудеться в цей день і ніхто не зглянеться і не намагатиметься не псувати тобі день. Ніч сьогодні була важкою:Ігор пів ночі проаватарив,але під ранок дія токсинів припинила свій вплив і вже прокинувся в нормальному стані.Це МТЗ зробило послугу.Я вже Іваничу сказав,що наступного разу до них його приводу. 
18.08.2016
 четвер 
  Що я може мовети?-Цей день був бесповоротньо та безнадійно пересраний нашим командуванням із самого ранку,бо учора цілий день провів на штабі росписуючи дорожні листи.Як би тілько свої,з якими особливих складнощів немає,так мені ще накинули листи за січень,лютий та березень коли я взагалі стосунку до автівки немав,а кілометражі ніхто в той час не записував!Тож час витратив на це.Ще невідомо,що сьогодні мене очікує,бо "допомогати" мені виділили цього сикливого лейтенанта Стопочкіна і маю підозри,що ще свої доведеться переписувати,а так цього б не хотілося.Втім ладно:виї@уть так виї@уть!Настрій ще учора зранку зіпсували,так що нема чого боятися.
  Пізно ввечері тілько потрапив до себе.Я.Р. з А.А.Толяном теж довелося учора поїздити і з самого ранку знов відправив їх на цю першу батарею двох хлопців доправити з травмами в госпіталь. Полкан сьогодні має з'явитись,а також чекаємо на піз@оту з ГШ.До цих неприємностей додається ще й те,що без струму сидимо два дні,бо кабель на виході з кухні перегорів,а МТЗ щось яйця чухає щоб зібратися купою та придбати цей відтінок.Собі ми придбали провод добрий,але цього нам не вистачить аби до кухні дотягнутись.Так що павербенд зари б не завадив. Учора зранку морозився від дзвінків,бо знаходився на штабі,але першими поздоровляли старі друзі...Також неочікуваним був дзвінок від Сергія,але я його не взяв,бо у штабному наметі перебував і було не до розмов. Піз@оті, звичайнож,нічого не казав,щоб не псувати собі остаточно зіпсований настрій.Пішли вони нах@й! Ввечері зайшовши на свій акаунт був приємно вражений кількістю повідомлень від сослуживців.Хоч щось приємне під кінець робочого дня. Сьогодні предстоїть продовження марлезонського балету. Ігор учора борг повернув доречі.
 19.08.2016
 п'ятниця 
 Були сьогодні на 1 ГАДн-я так подивився у них ще більш затягнуто аніж у нас і командир більший придурок ніж Нєман.Зустрів там майора Рожненка:виявляється він на першому,а не на другому.Звозили до дантиста хлопців і здається вдало,але більше чотирьох не варто брати,бо часу на кожного уходить немало,а під час дійства можливі поламки обладнання.Там жеж і пообідали доречі. По пальному майже все зробили лишилось тілько роздрукувати.Лишилось ще останній дорожній лист розписати та здати. Те аватарище знов подпіз@оване,а зари палкан по табору шариться. 
20.08.2016
 субота
 Час незворотньо від нас тікає і сьогодні вже ми зустрічаємо новий день.Зранку похмуро.Що воно буде сьогодні невідомо. Ввечері розмовляв з Толяном Фалінським:відмовили йому у контракті,тож збирається до Польші.Я спитав у нього ,чи знайомий йому такий собі Олег Володимирович замполіт-так нормальний мужик!Я і ох@їв.Телефонував також Петровичу,а він ввечері якраз прямував до обласного воєнкомату:день пробув у Чернігівці,а на другий викликали в Запоріжжя начебто 'допомогати'-я так підозрюю,що скоро його можна буде побачити в нашій частині. Мати ходила на це обстеження,але результати будуть на наступному тижні відомі.Нехоче ні біопсію робити нічого нехоче,бо це швидше спровокує ускладнення.Хоче консервативно лікуватись.
 21.08.2016
 неділя
 Сьогодняшній ранок начебто і відрізнявся теплом,але виразно нагадує похмурим захмареним небом про наближення осені та перше вересня.Ці нагадування відносять мене спогадами в моє далеке нещасливе дитинство,коли день народження для мене знаменував скоре повернення в таку нелюбу мені школу.День народження для мене був сумним святом ,бо він знаменував кінець літа та початок чергового періоду поневірянь та принижень.Тепер же я не люблю цей місяць і свій день народження тому що він з кожним роком все настирніше віщує,що час на місці не стоїть і я за ним не встигаю бігти і багато чого в цьому драному існуванні залишається для мене недосяжним і незрозумілим. Недосяжним таким як от жінки та власна родина-я навіть уялення немаю,що таке звичне задоволення. Минув ще один безнадійно та бесповоротньо втрачений тиждень який ніколи не можна буде повернути,а я вже навіть погано пам'ятаю які події стались впродовж нього.Єдине корисне,що спромігся сьогодні зробити так це сходити на водойму.І все.
 22.08.2016 
понеділок
 Покладено початок ще одному черговому робочому тижню який має усі шанси також як і попередні безнадійно та бесповоротньо зникнути в буремному вирії нашого існування.Був сьогодні в шпиталі де забрав двох наших барбосів нелишивши нікого на обмін.Завтра чергові відвідини стоматолога у Новогродівці,але у п'ятницю вже виїзд накрився,бо НШ залупився-не подобається,що багатьом людям потрібно зуби лікувати,але від цього їх менше хворіти не стане.Нічого все стане на свої місця і буде так як повинно бути. Попередня ніч була напруженою:після 21.00 довелось знову вести в наркологію крендєля з другої,а по приїзді ми застали фестиваль у виконанні МТЗ-цей торчок Юрченко таки зловив глюка та ледь не влаштував стрілянину та затіяв сутичку на посту,а після того як у нього було відібрано зброю був схвачен та отх@ячен.Його возили в наркологію і хотіли здати на ВСП,а його не взяли,бо дураки нікому не потрібні.Ми намагалися здати його психіатрам,але підстав для ізоляції не було.Добре хоч пояснили як діяти з ним. Намагатимемось збагрити його нафіг,хоч і наврядше це вдастся з першої спроби. Спека ввечері стоїть неімовірна.Вдень був вітер який безжально замітав в наш намет пил.Зари знов без струму лишились.
 23.08.2016
 вівторок
  Минув ще один день який паралельно є Днем Державного прапора.Сьогодні їздили в Новогродівку і зранку якраз потрапили на свєткове шикування.Втім сьогодні швидко справились,пообідали та заїхавши в АТБ в містечку рушили в росташування.Ми приїхали і побачили як наші товариші організовано рущили в бік пожежі що палала недалеко від табору.Так це виявилось дурницею в порівнянні з ранковою прелюдією цього дійства:до обіда палало прям біля складу БК!Нічого дивного:я чекав на такі віріанти і вони відбулися. Маю відомості,що скоро до нас прибуде Петро Черненко,який швидше за все,займе посаду замполіта третьої,а там можливо і замість того орангутана,бо той наче спить і бачить аби вшитись звідси в частину.Таке то. 
26.08.2016 
п'ятниця 
 Сьогодні похмуро і волого на вулиці і вітер ворушить наш намет.Батьки учора відправили посилку тож вчасно я заворшився аби отримати куртки,бо вже погода починає псуватись.Треба цю зграю розганяти,бо справ не буде.Ігора потрібно спихнути на МТЗ хай "крази" ремонтує,а Я.Р. не завадило б теж збагрити на батарею,бо надто багато на себе бере і намагається керувати з-за спини,а мене це не влаштовує.Сьогодні потрібно,ще піти останні дорожні листи розписати.
  Закінчився ще один робочий тиждень так би мовети.Вдень було похмуро і волого,але під вечір стало тепліше. Під вечір стався незапланований виїзд та Слава Ісу без моєї участі обійшлося.Повезли цілу зграю з п'ятьох чоловік:чотири з третьої і один з другої.На манєжі всьо тєжі! Побачив в інтернеті Надюшку,малу родичку Танєчки та Катюши:вона вже не така мала і має довге волосся та довгі ноги,а в інтернеті викладає фото в Карпатах та патріотичні пости,що тішить.От я і замислився... 
 Після відносного затишшя останніх кількох днів сьогодні чути залпи важкого озброєння.Чутно гуркіт автівок-невже допоміжні гармати погнали на вогневі позиції? 
28.08.2016
 неділя  
 Ще одна неділя закінчилась і ще один тиждень мого життя назавжди покинув територію мого існування.Учора в росташування прибув капітан Петро Черненко на посаду заступника командира по роботі з особовим складом третьої батареї.Ще невідомо як він себе поведе.Не хочу робити прогнозів і когось зазделегідь хвалити,а краще придивлюсь до подій. Ніяк не дадуть добити цю заправку і сьогодні затуркали.Завтра вкрай необхідно добити усе і спати спокійно деякий час.Посилка моя прибула на Нову пошту ще учора і завтра Я. Р. повинен її забрати.З ліками підсос повний:потрібно замовляти дзвонити. Такі от справи. 
29.08.2016 
понеділок 
  Ох і день сьогодні!Зранку пішов на штаб добивати дорожні листи і начебто в мене це вийшло(втім,КРУ покаже!).В обід,сидячи за столом з офіцерами,отримую телефонний дзвінок від Данила(з 1 ГАДн)зі звісткою,що до нас в бригаду їде ревізор!Наче б то начмед сектору який перевірятиме щоб усе було пучком:журнал один загальний повинен бути( де ліки записані на списання);налбуфін потрібно зібрати(з 2-ї,3-ї я зібрав,а з першої Ігор -сан/інструктор  зібрав);медикаментів несвіжих неповинно бути!Одним словом,ї@ав я цих перевіряючих довго в сраку,але таки побігав ввечері по цих питаннях.
  Ускладнювало ситуацію те що прийшовши до себе я одразу побачив,що обидва моїх ідіота вже напиз@овані.Ігор то зрозуміло-щас наче мовчки спить,та чи надовго і зампотех доречи вже попалив-тільки рапорт на премію подав!Заї@ав.Якщо сьогодні буде фестивалити,то підніму втупу питання аби його прибрали нах@й.І як не крути,потрібно позбавлятися від мого 'заступника',який усією своєю поведінкою намагається показати,що він тутай головний,а я взагалі ніхто.Такий стан речей мене звичайно не влаштовує,але моя біда що я занадто добрий і усілякі ідіоти цим користвються.Я так замислився,що мабуть потрібно побалакати з капітаном Черненком-спросити поради як позбавитись непотрібної людини.Зовсім ох@їв!Спочатку позбавлюсь від того аватарища,а потім розроблю стратегію як поступово і від цього здихатись,бо це не служба з такими ідіотами служити.Більше проблем створює,аніж користі. Я взагалі так прикинув,що найбільше мені проблем створюють ці два екземпляра і більше другий аніж перший:перший вже просто закінчений п'яничка який зупинитись не в змозі,а другий мутнорилий хитровиї@аний штрих який створює зайві клопоти і який зовсім ох@їв. Дай Боже розібратись з цими кадровими питаннями!
  Вже їдуть. Вже дістали ці лимарі:всі так і лізуть.Те аватарище спало спокійно,а це вже почало похрюківать.Друге пішло десь пригод шукати,бо заспокоїтись не може теж,а тут дорвалось до пляшки і зупинитись неможе!Нічого-знайде собі клопоту і знов його родина буде останній х@й без солі доїдати! Останні дні серпня вдень не жаліють полірувати нас Сонцем і спекою,але вітерець вже віддає осінньою свіжістю. Батареї пішли на виїзда,а учора першу ледь не накрили:спалили колеса на гарматах і ледь притягнули.Всі цілі,Слава Ісу. Такі наші справи земні.Вже чутно залпи важкої артилерії вдалині. 
  Заї@ав пиз@іти цей аватар!Скоро другий ненабагато кращий з'явиться.Ізза цих пі@арасів спокійно спати не можу. Весела нічка продовжується:Я.Р. взагалі готовий,падло,ледь спати вклав.На МТЗ п'яний гармидер-Чайка щойно втихомирював халамидників.А.А. дьорнули аби якогось аватара з першої відвіз на ВСП з їхнім замполітом.Бл@дь!Заї@ав зампосмєх:зранку виїзд,а А.А. спати ніколи! 
30.08.2016
 вівторок 
 День пройшов наче і нічого,але наближається ніч і в того аватара знов вселяються 'духи',хоч ввечер наче і нормально себе вже поводив відійшовши від пиятики.Засинає і знов починає стогнати та ворнякати.Добре,що Я.Р. вдень відійшов від пиятики і зари в адекватному стані.Домовились,якщо почне фестивалити вночі то надушим і вколемо аміназін,бо вже нервів не вистачає. Сьогодні їздив в шпиталь і зампосмєх на хвіст впав зі своєю х@йнею.Зранку я був не в гуморі(мабуть ще і безсонна ніч далася взнаки)і ці розмови з нашими шакалами не додають гарного настрою.Єдине,що підіймає настрій так це гарна компанія,а так...
  Цей рахіт заі@е:джипа вгрохав і тепер нас почне зая@увати-вже хотів на завтра на ранок забрати нашу таблетку під запчастини,але які в дупу запчастини якщо там запчастини на вантажівки!?"Залупу" ми відповіли. Увесь час ці нерви.Я.Р. теж як тверезий то нормальна людина,а як лизне,то починає гівно возити. Ніякого ревізора ми ще не бачили і на Новогродівці теж не було.Нафіг він потрібен взагалі у нас! 
31.08.2016 
середа
   Ну що тобі мовети?Останній день літа нас не тішить сонячною погодою яку ще вчора ми кляли:зночі мряка моросить і настрій в мене на сьогодні споганений із самого початку!До того ж день аватара продовжується і продовжує його санітар,а не колишній водій. А.А. поїхав і я наразі позбавлений компанії адекватних людей в своєму оточенні.Все-таки не дивлячись ні нащо потрібно позбавлятись Я.Р.,бо до добра його присутність не доведе. 
  Зранку командир намагався мене потягнути я його вже хотів послати на три літери.Виїзд ми скасували і перенесли на завтра,а на завтра в нас вирішили відібрати таблетку,бо замполитів чимось потрібно вести на якісь заняття!Хворі пролітають-а на х@я? Щось негативу в моїй "службі"набагато більше аніж чогось позитивного. Санітар здається налив нашому шизіку,бо сам запиз@ований і до того ж він ніколи не буває щирим і довіряти цьому штрихові немає сенсу.Сьогодні предстоїть ще одна важка ніч. Сидять двоє уйо@ків готових гигикають-як вже їхні йо@ла остогидли!Потрібно їх зливати і позбавлятися нафіг.Потрібно порадитись з деякими людьми.
  Щось не йде цей хлопець з першої,а потрібно ще одну крапельницю поставити. Якщо прокинувся не з тієї ноги то і увесь день йде на перекосяк!Осінній вітер з мрячкою заспокоївся і на дворі встановився тихий прохолодний вечір. Розмовляв зі своїм земляком,Русланом,а потім сидів з Михаличем та Грибком на посту розмовляв.Ці два аватари сплять,падлюки,без задніх лап поки що спокійно.Що я можу сказати?я можу впевнено заявити,що в моєму 'підрозділі'завелась пиз@ота,причому одну підсунув зампотех,а другу замполіт,а мені потрібно від цього баласту позбавлятися!Да-а:плодюча земля Запорізька на пі@арасів!Я кілька років тому і не думав. Пронеслось пів року служби обтяжених кількома переїздами,армійським дебілізмом та аватарізмом.Я можу констатувати,що більшість моїх нервів понвічена не зусиллями командуванню,а завдяки 'товаришам'.Тож потрібно звільнятися від таких товаришів.Поки що не знаю як. 
  Передивляючись свої нотатки написані під час відпочинку в санаторії,під час перебування в Бердянську я згадую як я нудився без діла і розумію чого я знов тутай опинився.Одже і вдома насправді нічого було робити це факт,тож потрібно не панікувати і хандрити,а намагатись з Божою допомогою змінювати ситуацію на свою користь.Там дасть Бог щось зміниться.
 01.09.2016 
четвер
   Перший день осені привітав нас холодним ранком який обіцяє перетворитись на сонячний день.Ніч видалась легшою аніж очікувалось.Подивимось,що на нас чекає. День триває:те аватарище готове із самого ранку,а Я. Р.десь бігає;автівка наша таки виїхала з росташуванння,але можливо,що десь заглохла по дорозі.Поки що невідомо. Ранок був прохолодним,а день сонячний і вітряний. Замполіти поїхали на якісь курси,зампотил за харчами,зампотех в Запоріжжя,НШ теж додому злиняв на днях-командир лишився сам на сам з особовим складом. А.А. у відпустці-добре йому!Я ж зустрічаю свою третю армійську осінь.Не надто все добре у мене і такіж апокаліптичні та пессімістичні думки рояться в головах наших багатьох сослуживців.Десь недалечко почувся вибух.Вдруге за ранок. 
 Отже переглядаючи свої минулорічні нотатки я згадую який в мене був стан осінню-зимою,розумію що все-таки краще вже тута знаходитись ніж вдома неприший-пиз@і-рукав,а всілякі подразнювачи треба ліквідовувати та все під себе підлаштовувати.Ну чим мені займатись вдома і справді?Отже тягнемо лямку не дивлячись на проблеми. Вечір спустився на грішну землю і разом із млою спускається нічна прохолода.Те аватарище лежить і потихеньку стогне,а друге вже залило очі і бігає пригод шукає.Поки що в адекватному стані,не знаю,що за пів години з ним станеться. Завтра передбачається напружений день,а їхати доведеться разом із Лящем,який не знає дороги на Новогродівку-я і сам ще не надто добре її знаю.Нічого,доїдемо. Тре' обов'язково того хлопця ЛОРу показати.
 02.09.2016 
п'ятниця
  В ох@єнній частині служу мушу тобі сказати!Приїхав пів на шосту,а тут те ї@анько вже в'йо@ане бикувать починає,мозок мені винести намагається,бидло бісове.Тре знову їхати,бо з другої батареї хлопцю вееспешники дрином лікоть перебили,причому не у них,а у нас!У кількох хлопців був зальот кілька тижнів тому,що без дозволу пішли на водойму шмар гоцати,їх вже наказали доганами і час пройшов і тут це ї@ане мауглі з їхнім командиром батареї привезли вибл@дків з воєнної прокуратури які били дринами по спинах, ногах, животах,руках...Я просто в шоці. 
 Сьогодні важкий день із самої ночі:те аватарище ледь не гигнуло,бо тиск почав падати після пиятики;ми вкинули його в машину і привезли в госпіталь.Поклали з панкреатитом і вдень їхній начмед казав,що ледь коні не двинув,а воно зранку ще щось бузило:я счас отсюда паєду-в зал@пу паєдєшь,уйо@ище лісне!Ще від командира отримав пілюлей,хоч і несильних,іще другий аватар пиз@ить,що не треба:його,ідіота,ніхто не тягне за язик,а він пиз@ить і не думає!Заї@ав.Один п'яничка вже вилетів,а за цим ще час прийде,бо він лізе куди не треба!Прилаштувався пі@ор.Як я розумію,Тарган йому більше довіряє аніж мені і неофіційно дає карт бланш на свої справи-він вже мене привселюдно принижує!Йо@у даться.Калдирь йо@аний. На грунті цих всіх справ хочеться розвернутись і піти звідси,але усвідомлюєшь,що це не так вже і просто зробити. Те бидло намагалось на мене тут рот свій пораскривати показати хто в хаті господар та я ці спроби звів нанівець і остаточно вирішив усе зробити аби здихатись цього урода.Одвічно мені підсують якихось лимарів та алконавтів.Взагалі помічаю,що люди чим далі тим більше виказують усі свої справжні якості.Цього ідіота потрібно збавлятися однозначно:диви,потвора,настрій в нього поганий!Розповідати мені будешь.Да-а,таких пі@арів як з Запоріжжя і ніде не бачив!З Божою допомогою розберусь.
 03.09.2016 
субота
 День від дня нелегше:вже розмову завели,аби і нас ставити в караули на це БК і звісно,що ідею приподніс Осипенко-а хулі?Будемо так і мед.допомогу надавати тілько в вільний від караулів час!А в цей час хоч вмирайте!Срали на голову в третьому серуть і зараз.А чого ти ще чекав? Мабуть тре їхати у відпустку і ідти до юриста та розривати на х@й цей контракт.Як віддуватися невідомо за кого так я 'тво',а як оздоровчи та в караул ходити так я санінструктор-радіотелефоніст ,бл@дь,а те що медичну службу не мають права долучати до караулів так це нічого!
 04.09.2016 
неділя
  Ось і минули 'вихідні' які нічого обнадійливого не принесли,а навпаки віщують нові прикрості.Днем знову спека була і вечір не надто холодний,але вночи все єдно буде прохолодно. Я.Р.знов нализався-надовго не вистачило!Але тримається більш-менш поки що.Теж мені затіяв чергову аферу і лізе тудой куди не потрібно!Подивимось,що воно буде.
 05.09.2016 
понеділок
 Свєто продовжується-Я.Р. знов запиз@оване, алкаш йо@аний!А потім буде ще ображатись коли гроші знімуть:треба таки його позбавлятись поки він мені біди не наробив!Казав учора,що сьогодні не лиже і он як слова дотримується.Бл@дь, запиз@оване крапельницю ставить ще щось забокопорить! Спека повернулась,але чи надовго.Вже йдуть розмови аби нас в караули ставити.
 06.09.2016 
вівторок
  Спека вдень стоїть наче осінь не починалась.Друга батарея виїхала на той берег і в таборі стало безлюдно.Ходили з Я.Р. роздивлялись поки що вільні землянки після другої:один приглянули,той де Петро Воронков мешкав-якраз скраєчку біля дороги і готові брусья наявні.Бліндаж не надто глибокий,але місця вистачить і для ночівлі і для прийому.Головне щоб дали добро на переїзд.
 07.09.2016 
середа 
 Поки що без пригод.Бензину нема і те що у баці єдиний запас на сьогодні і на екстрений випадок.Зранку було свіжо,а вдень чекаємо на спеку.Поки що так. Стало невелелюдно в таборі,бо лишилась одна батарея яка невдовзі стане ще менше за чисельністю. На отого хлопця гоніння почались збоку їхнього замрахіта:"Я думаю он тупо косіт!"Рахіта шмат. Розмірковую над тим як булоб непогано поїхати відпочити восени:поїхати в Берегове на кілька днів,а по дорозі назад заїхати в Чернівці.Було б непогано,але часу бракуватиме на все. Щось серце мене непокоїть:з кожним днем все зухваліше і зухваліше.Подивимось як воно буде далі. Палкан дав добро на наш переїзд в ту покинуту землянку і це є добре.
 08.09.2016 
четвер
  Новий день зустрів нас прохолодним ранком даючи нам зрозуміти що на дворі осінь і про літо слід забувати і не тішити себе мріями про тепло. Наш таблетер забирають на суд аби зальотчиків везти,а заодно і Я.Р. поїде кількох хлопців повезе.Я лишаюсь на 'господарстві'.І цей тиждень добігає кінця і маю сумніви,що хтось нам ліки привезе.Тре'вже телефонувати в медсанчастину,іА.А. також нагадати аби примус взяв.  Те падло недороблене вирішило мені настрій зіпсувати дої@авшись,що ніхто таблєтку не робить-уйо@ок сраний!Доє@еш мене,що кулаками в землю заб'ю!Викурвок недороблений.А так все нормально.Завтра збираюсь на Новогродівку їхати до стоматолога.Осінь поступово вступає у права.Якось так. 
09.09.2016 
п'ятниця
  Ох і напружений день сьогодні був у зв'язку з подорожжу до 1 ГАДН:зранку виїхали і приблизно о 17-й прибули.116 километрів намотали.Сьогодні був день перевірок-що у нас,що на 1 ГАДН.Ми успішно ухилялись від небажаних зустрічей з різними перевіряючими.Зібрали зранку мобілки і в обід пороздавали особовому складу,а на 1 ГАДН ще учора зібрали і хрін повернули,так що не варто важати,що у нас найгірше. Свіжо цілий день було.Таке то. 
10.09.2016 
субота
  Сьогодні зранку відчував легке запаморочення і це при доволі високому тиску!Вночі,під ранок,замерзЯ.Р.поїхав в шпиталь,а я намагався додивитись "людей X".Сонце вже гріє по осінньому.
  Це якийсь піз@ець:таки ї@анула в голову ця припез@ь позабирати мобільні телефони і начебто тарган затра особисто приїде перевіряти як виконують розпорядження!Чого вони добиваються не можу зрозуміти ці підори?Хочуть щоб їх на ножі підняли?Подивимось завтра як вони ізиматимуть ґаджети.Зовсім сказилися:ставляться до людей як до скотів,штрафують і ліплять догани за що не попадя ще і вирішили перекрити канали зв'язку зі світом і ще хочуть аби виконували їхні накази-а х@й вам,пі@араси,не м'ясо випадково?!Ідіоти бісові.
 Яке належне ставлення до служби,про який патріотизм може ідти мова таких умовах? Справа і в контрачах цих звичайно:це не третя хвиля де позбиралась левова частка самодостатніх чоловіків які не за славу чи гроші прийшли,а боронити Вітчизну самостійно прийшли.Тут зібрались невдахи та чмошники які повелися на сім тисяч і які на щось більше в цьому житті не здатні і не здатні об'єднатися та захистити свої права.При таких обставинах усе дуже сумно.Дуже сумно насправді. Передивляюсь час від часу минулорічні спомини і в моїй уяві виринають картини недавнього минулого і в голові знов рояться ті думки які мене і тоді непокоїли.Скількиж часу пройшло?-Не так багато і не так вже і мало,але наскілько багатий на події виявився пройдений рік. Пам'ятаю як спекотно було в тому вересні хоч по вечорах було і свіжо;пам'ятаю як звільнявся 25-го і як повернувшись додому потрапив коли старий ледь дуба не врізав;як мати приїхавши з мандрів застала мене п'яним в дупу.Потім була медкоміссія в полікліниці;пошуки правди в банку,пошук юристів і натрапляння на байдужість.Доволі швидко я переконався,що ми нікому не потрібні в цій країні.Потім була мандрівка в бік Закарпаття та Чернівців,яку хочеться повторити і в цьому році,але чи вийде невідомо.Хотілося б на кілька днів у Берегове потрапити,а на обратній дорозі заїхати і в Чернівці.Звичайно було б добре поїхати з якою кобєтою аби кохатися з нею на готельних простирадлах,але доживши до віка Христа не маючи справи з жінками я сумніваюсь,що після 33 щось суттєво зміниться в моєму життєвому устрої-де я її тут знайду?В цьому селі окрім бабів та бл@дєй нікого не помічав.Насправді усе дуже сумно і наврядше я кудись вирвусь в найближчи три роки.Такі от справи.
 11.09.2016
 неділя 
 Сьогодні недільний ранок і мені впадло вилазити зі спальника і нема бажання на сніданок ідти.Ранок прохолодний,але на ніч взув шкарпетки і тому так не замерз як напередодні,але пляшку з гарячою водой не поклав під ноги,полінився. 
12.09.2016 
понеділок
  Початок нового службового тижня:сьогодні відпускники повинні повернутися,а завтра має їхати Іванич на ППД і хочу з ним Я. Р.посадити.Ранок як завше прохолодний,але вдень повітря і земля прогріється достатньо.Щось все невесело в нашій службі. Учора телефонував Юрович і давав пессимістичні прогнози з приводу подальших бойових дій.Потім телефонував Ігор Іванович. Сьогодні зранку пішов на сніданок на кухню і дивився як зампотил стояв над душею у кухарів і вимагав аби усе через ваги ішло(!).Теж саме я на вечері дивився.Начеб то повинні платню за вересень збільшити тож пресувати почнуть ще в два рази більше. 
13.09.2016
 вівторок
  Початок нового дня який має бути насиченим як і учорашній.Учора ми нарешті почали прокладати кабель в бік нашої криївки і дотягнули до майбутнього підземного спортзалу.Учора також повернулись наші відпускники і А.А. ми одразу забрали до себе в намет.Ввечері був виїзд:з другої забрали одного хлопця з кишковою колікою та підозрою на гострий апендицит.Тож поклали ввечері.Я.Р. з півгодини тому відправився з Іваничем до Запоріжжя:може хоч якихось запчастин відіжме на станції швидкої та отримає наше майно хоч я чесно кажучи сумніваюсь,що щось він привезе і без пригод обійдеться,а якщо не обійдеться то я йому не лікар лікувати від алкоголізму і нікого прикривати не збираюсь і приймати на себе удар не маю бажання. А.А. привіз з відпустки модем тож тепер ми з нормальним нетом і немає сенсу самому купляти.Тож при бажанні можна купити собі Sigma,а можна гроші не переводить.Можна нічого не купляти і заощадити гроші на відпочинок та на чорний день який можливо скоро прийде,бо якісь тривожні звістки з усіх боків.Все в руках Господніх і ми можемо лише на нього розраховувати трошки на себе. Привіз А.А. також і примус сепарської зборки ,а також ліки.Таке то світає тілько,а вже майже шоста година ранку.Ще напишу.
  Сьогодні напружений день і невідомо ще яка ніч предстоїть:зранку зробили плановий виїзд в госпіталь/який можна було і не робить/,а там із самого ранку привозять ранених так що місцевим хірургам не до нас було.Нікого не поклали до обіду,а от після мені привезли людину з другої батареї і ось тут почалось цікаве:поміряв тиск,а він показує190/120!Я раза три перемвряв або переконстися!Тож вколов дібазол з папаверином в/м /вени були погані тому не схтів магнезію колоти,та і не хотів повністю збивати,аби було з чим шпитлізувати/,привіз в Покровськ і його без особливих питань поклали.Тут саме цікаве:усі троє з одного розрахунку і усі були коли по ним лупила обратка.Тепер наслідки виходять. Телефонував Аксентьєв:його вже сьогодні витурили з госпіталю і зв'язатися з Я.Р. у нього якось не вийшло і підозрюю,що цього особливо не прагнув Я.Р.Можна вести статистику скільки він обіцяє і скільки виконує і подивитись на кінцевий результат і зробити висновки.Я так дивлюсь А.А. теж зробив для себе висновки стосовно цієї персони і особливої віри йому не йме,бо надто багато порожніх слів і обіцянок!Цікаво-яка буде відмазка стосовно непривезених запчастин і усього иншого?За кілька днів побачим. Такі от справи. 
14.09.2016
  Ось вже і середина вересня і з кожним днем осіннє Сонце все неохоче віддає вересневій землі вересневе тепло даючи таким чином людям час змиритися з думкою,що літо вже минуло. Щось мені не подобається те що мати на мене переписала свої заощадження/написала довіреність/ і каже,що з нею усе добре,але я вже проіснував на цьому світі не один день і розумію,що вона мені може просто брехати немаючи бажання готуватися до гіршого тому мені не каже.Можливи і такий варіант та наврядше я дізнаюсь правду знаходячись зари за кілька сот километрів від домівки. Учора ввечері зателефонувала Танєчка та повідомила,що можлива коміссія у Данила та у нас тож навів шмон в 'приймальному відділенні'та на харчоблоці.На 1 ГАДН коміссія вже побувала,а до нас ще не доїхала і сподіваюсь,що не доїде. 
15.09.2016 
четвер
  Щось чим далі тим веселіше:бензину ні хріна немає і в зв'язку з цим мабуть нікуди завтра ми не поїдем,бо зампотил морозиться і не хоче,пі@ор,заправляти санітарку.Сьогодні ранок плавно перетік в прохолодний осінній день і судячи з прогнозу так воно і далі піде тож потрібно утеплюватись та перебиратись в криївку.Те чудовисько ще не приїхало і чесно кажучи не надто сумуватиму якщо взагалі не вернеться. Ввечері побачим. Що ми маємо на цю мить?-А маємо те що Я.Р. сьогодні не телефонував і на днях ніякому Аксентьєву теж не телефонував/мабуть і не збирався!/ і я не здивуюсь якщо і сам не з'явиться сьогодні.Одже підтверджується те,що я і без того розумів,а саме те,що це запорізька версія Діми Морозова,яка постійно себе піарить,робить видимість бурхливої діяльності ,а сам тупо створює проблеми непотрібні і хоче усим керувати і нізащо не відповідати,а в разі чого щоб я віддувався-дзуськи!Ще не вечір і поки що час є дочекатись повернення.Побачим чим сьогодняшній день закінчиться. 
16.09.2016 
п'ятниця
  Учорашній день закінчився поїздкою в наркологію з екіпажем з числа мтзешніків.Зранку прохолодно і я взув закриті берці.Хвилин п'ять тому Ігор зателефонував Я.Р. і повідомив,що його відправляють в росташування(!);начебто щойно був у Миколаївни і то зв'язалась з Ходорковським і той роспорядився аби сюдой піз@ував.Я ще зателефоную спитаю чи був він у неї,але їхати він не зможе доки гроші не прийдуть,а якщо прийдуть гроші то він обов'язково лизне і тоді все по новій почнеться.Хай там лиже і нікуди не їде,бо не вистачало аби тутай гигнув.Побачим як воно буде. 
17.09.2016 
субота
  Сьогодні День міста у Бердянську,а в Миролюбівці День села на якому ми були присутні якогось хріна.Сьогодні мені кілька разів поспіль псували настрій:спочатку той старий гриб,а потім та мавпа пі@арастічна до моєї бороди дої@алась-пішов він на х@й 'нє паложена',хай хоч догану хоч дві ліплять,а я все єдно не голитиму і пішли ці пі@ори в дупу!Геть ох@їли вирішили людей заї@ать і хочуть щоб їм нічого за це небуло,а такого не буває і оті постріли під ноги то були лише перші дзвіночки.І взагалі-за який х@й цьому мухомору орден Богдана Хмельницького дали,а нашому Петриненку,який він не є,але який очолив бойовий дивізіон в найгарячиший непевний час і який діяв постійно,а не сидів в садах тому ні хріна не вручили?Може я чогось не розумію звичайно. Струм учора підімкнули в бліндажі,а сьогодні всунули буржуйку і увесь час протаплюємо і мушу сказати,що тепло доволі добре зберігається в криївці.Можна за кілька днів вже там ночувати. 
18.09.2016
 неділя
  Черговий день поневірянь та принижень в лавах Збройних Сил.Ранок похмурий і мабуть день буде не надто сонячним і веселим.Сьогодні намагатимемось переїхати в бліндаж,а спочатку встановимо малий намет в якому поки що буде приймальне відділення.Вночи вже прохолодно і в землянці буде тепліше і менше пилу.Таке то. 
 Кінець робочої неділі-саме неділі,бо цілий день речи перевозили до нашого нового місця дислокації у криївці.Багато справ сьогодні поробили і чесно кажучи набагато приємніше лягати спочивати після того як добре попрацював вдень.Топили цілий день і вийшовши на білий світ одразу відчув різницю між наметом який продувається усіма вітрами і землянкою з якої тепло так швидко не виходить і пил так не заносить. З неприємного:Ігор таки з'явився сьогодні(і прийшов тверезий)й одразу пішов до Чуприни в намет і вже встиг надудлитись і наблювати в наметі.Іванич я думаю сказав своїм барбосам аби не наливали,але швидше за все він знаішов запаси Я.Р.,які цей довбоґрай лишає де попало.Тож цей аватар знає де можна знайти от і лизнув і увійшов в свій звичний стан.Головне щоб не гигнув тут бо з серцем у нього погано тепер.І списувати не стали ідіоти.Я.Р. сьогодні лишився в наметі-мабуть зібрався добре газануть наостанок.Ніяких висновків не робе і не каїться.Тре' мабуть його орангутангу на з'їдення віддати бо чомусь важає,що він занадто хитровиї@аний. Завтра в медичному наметі тре'буде порядок навести,а А.А. займеться ходовою частиною таблетки. 19.09.2016 
понеділок
  Початок чергового тижня на службі Вітчизні.Сьогодні була перша тестова ніч ночівлі в криївці і можу сказати,що результати позитивні.Із поганого це те,що мишва як дикі коні скакала усю ніч тож проблема відсутності кішки стає гостро.Заведем.Я.Р. ночував в наметі витверезнику тож ніхто своїм смердючим подихом не псував і без того сперте повітря підземних апартаментів.А.А. займається сьогодні автівкою,а я зари намагатимусь підігнати дорожні листи і облаштуванням медичної приймальні.Такі от справи.  Якось так. 
  Щось цей тєлєпузік взагалі ох@їв-не хоче заправлять ні х@я:цеж,падло,навмисне під монастир мене підводить!Заї@ав. Щось почуваюсь немов у воду окунули. 
20.09.2016 
вівторок
  Осінь завдає удар у відповідь:із самого ранку посилаючи нам зрідка краплі натякаючи на подальше загострення ситуації,а десь о дев'ятій годині краплі летіли на землю вже більш впевнено поступово переходячи в затяжний і нудний дощ і перетворюючи грунт під ногами в багнюку. Я намагався робити огорожу і мені навіть дещо вдалося в цьому напрямку.Я.Р. навіть трохи допомогав спочатку в цьому питанні,але доволі оперативно зник з поля зору і більшу частину я зробив самостійно.Потім струмки дощу загнали мене в криївку де я розтопив буржуйку та почав дивитись фільми. А.А. приніс котика і тепер проблема постала чим його годувати.
 22.09.2016 
четвер
  Ці дні проходять активно в підготовчо-відновлювальних роботах навколо землянки,а у А.А. з автівкою.Тілько Я.Р. ніде незадіяний і ні х@я не робить.Вже сьогодні ліжко перетащив у криївку,мабуть замерз у наметі.З ремонтом санітарного транспорту відчуваю затягнеться надовго і відчуваю,що деякі пі@праси навмисне цю епопею затіяли,аби не заправляти,а самим бензин пиз@ити.Гниди!А.А. вже тиждень з під таблєтки не вилазить,а мені хлопці мозок виносять коли вже до зубників повезем!
  Я.Р. дивлюсь взагалі не хоче нічого робити:зранку з'явиться,подивиться,що я щось роблю і з'ї@еться та банячить по тихому.Та мені чесно кажучи і краще коли його немає, я б такий щоб загалі його здихатись,бо майже одні головняки через нього:зари теж десь забурився на третій нового собутильнтка знайшов.Було б непогано якби теж зробив подорож до наркології,а потім ще і штраф через суд сплатив аби не думав,що він самий козирний! Кіт потихеньку осваюється,тут ще одна кицька почала в гості приходити,так що скоро усі коти наші будуть. Завтра наче повинна бути поїздка в автороту куди я хотів того ідіота спровадити,але воно як з'ї@алось так і не являється і це буде знову зранку ніяке,а трохи припахати цього трутня зайвим не буде. Зарпатню учора нарахували.Малий вже в 1 ГАДн переходить,дали добро в частині. Такі от справи.З Богом.
 23.09.2016 
п'ятниця
  Сьогодні А. А. таки з'їздив в цю автороту разом з помічниками зняв необхідні та доступні запчастини.В допомогу йому були Сергій-торчок,Я.Р. та Миколай.Без пригод звісно не обійшлось і як зажди це було досягнення Я.Р.:взяли бухло аби підмазати місцевих барбосів аби допомогли швидше перекинути залізяки,а так як усе не випили,то залишки горілки та повна пляшка коньяка-звісно,що Я.Р. мав наміри роздудлити це в росташуванні,а командир візьми та і влаштуй догляд по дорозі назад коли і знайшов та конфіскував бухло.Учора вночі виявляється була Варфоломеївська нічка на третій та й на МТЗ і на манежі усе тіж самі.Справа у тому,що учора приїздили вільнянські волонтери які вручали грамоти своїм землякам як то Кузя і той же Коля Крамар,а ті узяли вночи та й надерлися.Що саме неочікуване це те що Ігор та Сергій на ранок були нормальні бо не банячили,а решта МТЗ була напіз@якана.Палкан приїхав на шикування взводу,а піля схопили Крамара та повезли в наркологію.Наше аватарище учора десь спіткнулось ввечері п'яне(я маю Я.Р. на увазі)і зари десь лазить шукає приогод.Зовсім ох@їв:він вже в елементарних питанях взагалі припинив за базар відповідати.Треба його позбавлятись,бо зовсім страх і сором втратив. 
  Розмовляв з Оленкою:вони таки придбали з Дмитром квартиру;малі сваряться. Котик обжився потроху;я його сьогодні на вулицю виносив-хай гуляє поки погода гарна. З Богом.
 27.09.2016
 Тілько зари зрозумів наскільки довго я не вносив нотаток в свій нотатник і це каже про вкрай виснажений стан моєї нервової системи. Що можна розповісти?Ремонт санітарної автівки вийшов наче на фінішну лінію;територію біля землянки ніяк не обладнаємо,бо А. А. біля машини постійно зайнятий,а Я. Р. на все болт забив і з самого ранку напиз@ований лазить-нічого йому довірити не можна,алкаш йо@аний! Сьогодні нарешті зробив шторку внизу і одразу відчулась економія тепла!І.В. сьогодні таки поїхав у відпустку,а замполіт таки відвіз папери в шпиталь на довідку про сп'яніння яку й отримав сьогодні.На вулиці страшна багнюка і майже постійна мряка.Котик наш росте і вже навчився нявчати бридко,але я його потихеньку мучаю.Як це здорово мати свого кота все-таки,хоч він і шкідливий та смердить від нього. 
  Сьогодні приїхали видавали протигази та гумові плащі,повинен був і я отримати,але йо@ане мауглі відірвало мене,а той п'яничка ніх@я не отримав,бо п'яний в дупу валявся на все і на всіх х@я забив і під нього ж підставив! Треба позбавлятись цих ненадійних елементів. У матері криз минув і вона не пішла на лікарняний,що мене дуже непокоїть.Андрій нарешті вислав мої речи і батько їх вже отримав.Якось так.Учора наче не з тієї ноги прокинувся,а сьогодні видро@ений цілий день. 
28.09.2016
 середа
  Черговий дебільний армійський ранок нашої дебільної армійської служби.Зари хочу нарешті зайнятися створенням якоїсь комори,якогось навісу.Те аватарище учора усіх під х@й підставило і зари спить і на все забило болт і незбирається нічого робити.Потрібно його підштовхнути щоб він вилетів звідси з тріском,бо занадто воно розумне і занадто багато незручностей створює!Учора цього прапора підставив у прямому сенсі,а той йолоп повівся!Вік живи вік учись.Ще можливо і я із-за нього отримаю на горіхи:якщо мені вліплять догану,то я йому теж вліплю!Пішов на х@й-вже зовсім ох@їв!Ладно не буду нервувавти з самого ранку,а піду краще справами займусь! 
   Я.Р. більш-менш відійшов,а зранку із серцем погано було і тиск стрибав.Поки що здається в нормальному стані.Замполіт вимагає від мене службову характеристику на І.В.,падло дебільне!На вулиці волого,але добре що дощу і мряки немає. 
29.09.2016 
четвер
  Сьогодні вже автівка на колесах і можливо вже сьогодні доведеться їхати в госпіталь,але пального немає ні хріна в таборі.Хотів сьогодні намет перетягнути,але можливо не вдастся якщо виїзд по обіді буде. Бл@дь,як не нарада то завжди якоюсь паперовою херною пригрузять займатись!Дістали! Котик мене зраджує і лежить біля А.А.Я маю властивість відвертати від себе істот яких обожнюю,бо це схоже на якусь хворобливу пристрасть і їм /істотам/важко з цим жити.Якось так.
 01.10.2016 
субота
  Ось і перше жовтня підкралося і бабине літо на деякий час намагається зайняти втрачені позиції. Сьогодні Василь Петрович Ельф приїздив заправляв наш бензовоз,тож ми сьогодні вже із бензином.Кілька днів не було струму тож вкотре впевнився,що потрібен  павербенд з сонячною батареєю.Намет ніяк не перетягнем сюди,але є час ще аби підсох грунт.Все заї@ало і нічого не хочу робити. В цей вечір також без пригод не обійшлося:відвозили таки того хлопця з третьої після судом і відчуваю,що причиною вечірніх пригод стали мої непрофесійні дії за кілька годин до цього.Погано,що я припускаюсь таких помилок,але ж звідки взятися досвіду? 
  Котик сьогодні вирішив мені зрадити і повечерявши їжею мною принесеною вмостився на спальник А.А. Батькам сьогодні не телефонував.Я просив батька зібрати посилку та надіслати наступного тижня,але зари не бачу термінової необхідності в цьому:бушлат,ще місяць мені не знадобиться,а от осінні берці вже потрібні.
 02.10.2016 
неділя
 Заї@ав цей алкаш ї@аний:із самого ранку п'яний як чип та намагається керувати одночасно ніх@я не роблячи!Дістала ця червона пика вже по саме неможу! 
  Нарешті намет перевезли та поставили на новому місці.Більшу частину робіт ми з А.А. зробили,а те аватарище з'ї@алося далі очи заливати. Отак і день минув,так і тиждень закінчився та почався жовтень.Сьогодні нарешті поставили намет та перетягнули тудой медичне майно,а цей намет стоїть тепер порожній і в ньому можна зробити щось на кшталт їдальні.Погода сьогодні була суха та сонячна тож ніщо не заважало нам працюватм окрім пияцтва Я.Р.-заї@ав чесне слово!
 03.10.2016 
понеділок
  Сьогодняшній ранок приніс несподіваний поворот сюжету:зранку самого приперся Я.Р. з бодуна та почав усіляку херню нести,а потім додзвонився командир і повідомив аби той збирався з речами усіма і прибув на штаб і звідта його відправлять на Запоріжжя і потім геть з армії з "вовчим квитком".Я.Р. почувши це обурився на командира і почав розповідати,що він іще їм усім покаже!Спочатку ми прибули цей ідіот так і приїхав в своєму медичному костюмі та без речей/бо він жеж самий розумний,бл@дь!/за що я отримав в усній формі на горіхи;потім ми повернулись з росташування і взявши усі його речі прибули знов в штаб.Там з ним розмовляв особіст який буде у нас деякий час перебувати;намагався командир і з мене пояснювальну збити,що з обов'язками не справляюсь,але я взагалі х@й на це поклав,але він здається і не образився. Одже однією проблемою менше стало,здається. Підходить до завершення на рідкість дуркуватий день і здається,що сам день минув набагато краще аніж ранок.З'їздили в госпіталь,заїхали в господарську крамницю,завезли хлопців на Нову пошту.Заїхали на штаб по тумблєра на автівку;спитали про Я.Р.,а ті відповіли "на городі".От тобі і боєць!-трішки вашампурили вже і город копає ,і парашу виносить,і все на світі!Хай копає!Йому корисно-тут не хтів нічого робити тож хай на штабному городі борсається!От тільки напрасно командир важає,що я жалкую.
 04.10.2016 
вівторок
  Другий день без зайвих людей протікає поки що нормально.Відправив хлопців в Новогродівку до дантиста,а сам лишився і це зранку трохи порсався на подвір'ї :зробив такий-сякий каркас на новий намет,заніс дрова.Лишилось підшити нижню частину наметика та поскладати нормально медичні сумки та наводити подальший лад на біля криївки. Не знаю як командир поступить з Я. Р.-підстав особливих для звільнення я не бачу,але прибрати з нашого дивізіона вповні можуть.Головне щоб назад не повернули,бо без нього по тихеньку все до ладу стає,а його відсутність я особливо не відчуваю,бо останнім часом з нього зиску було небагато.Все єдно все самому чи з А.А. доводилось робити.Сподіваюсь все-таки приберуть цього ідіота від нас. 
  З батьком розмовляв,повинні посилку на днях зібрати вислати.Я попросив аби купив пару пляшок "Болграда" тризіркового,бо повністю тверезе життя це непорядок,а так коли цього п'яничку прибрали то можна і ввечері сісти спокійно по сто грамів і вмазати по-людські.Подивимось.Аби на пошті не попалитись.
  Так і день минув у невеличких клопотах,але так веселіше:зробив такий-сякий каркас та заново натягнув сам намет.Тепер є в нас кудой дрова скласти,де посидіти покурити,чаю попити,по мобілці погомоніти. Людей катастрофічно мало в дивізіоні.Сьогодні день погожий,але мабуть скоро зіпсується погода.Дивився по прогнозу так на наступному тижні ледь до десяти градусів дотягуватиме і волого.Одже утеплювач для гумових чобіт та руді берці будуть доречними.Особливих новин немає і писати нема про що особливо.Мої зубастики сьогодні доволі швидко повернулись. Не подобається мені,що в цьому йо@аному дивізіоні ці ї@ані замполіти роблять:люде цілими натовпами на суд після наркології відправляють!Зрозуміло коли ідіотів,але коли нормальні хлопці за сто грам попадають це вже якийсь абсурд і саботаж.Таке враження,що ці ідіоти здатні тілько з особовим складом воювати! Наш блохастик так наївся,що вже як колобок ходить,а замурзаний страшне!Хочу його трошки попрати в теплій воді.
 05.10.2016 
середа
  Новий день обіцяє таки бути останнім погожим днем,бо відчувається холодне повітря і волога.По прогнозу звтра дощ,а потім низька температура цілий тиждень. Батечко повинен відіслати посилку сьогодні тож на кінець тижня має прийти.Тепер проблема її забрати,але заберем. Я.Р.начебто сьогодні мають відправити звідси:немаю ніякого бажання йому телефонувати.Кожен отримує те що заслуговує і що хотів. Ввечері таки поправ кота трохи:вже не такий смердючий і блох трохи менше.Він учора налопався і став як колобок кулястий.Дружок зайо@ує:не дає котику спокійно поїсти і мерву навколо робить.Треба спіймати його та на прив'язь посадити гівнюка. Ось і ще один день нашого дебільнуватого армійського існування назавжди лишився позаду.Минув він як і попередній в заходах по покращенню умов існування біля нашої землянки,а А.А. знов цілий день під автівкою провів:учора ввечері замПоСмех відрядив його відвезти тракториста додому,а по дорозі паливна система гавкнулась та сцепленя почало погано працювати.Тож сьогодні лагодив. Я переніс майно в маленький наметик і розбирався з медикаментами в медичному.Щойно ходив в лазню,а тепер лежу в спідній білизні та грію тіло. Із поганого:наврядше Я.Р.  справді приберуть,більше за все потримають тиждень поки город не перекопає,а потім зноа сюдй вернуть чому я ненадто буду радий,бо я не вірю,що когось можна виправити.
 06.10.2016 
четвер
  Сьогодняшній ранок приніс дві звістки-одну добру,иншу погану:до дня отримання платні лишилось менше днів,а погода таки почала псуватись і сезон дощей розпочався і з ним респіраторні та вірусні захворювання. Дощило вночи та рано вранці,а зари поки що з неба Бог нам нічого не надсилає. Добре що встигли зробити основний об'єм необхідних справ.Щось прокинувся з розладом травлення і це стає нормою вже починати ранок з лоперамідом.Такі от справи. Щось я такий злий на шакалів,що здається дай мені гранату то закинув би цим пі@арасам на подвір'я нехай дохнуть падлюки з нш включно!Які все таки тварюки:чи намагаються дізнатись скільки люди терпіти таке бидляче ставлення здатні?Загнали в це болото,не дають людям ні перепочити спокійно,ні в крамницю сходити,ніде нічого! Тепер нова постанова прийшла аби перебуваючим в шпиталі у секторі не начисляти атовських-тих сраних сорок гривнів і ті йо@ана держава зажала для своїх захисників!Ніхто не вмре без цих сраних ста гривнів,що вони не нарахують,але показник відношення до особового складу і якщо в цьому питанні десь утискають,а потім трохи в иншому то скоро вони взагалі зашморг на шию накинуть і будешь ще ти їм винен!Почали з відпусток,потім з зарплат ,а що наступним буде-який крок?!У всій цій шайці щось мене ледь не більше дратує нш-показав свою справжню сутність серед таких самих шакалів та шакалят як сам!Все-таки перше враження найправдивіше.Нічого доброго не чекав від армії,але коли не знаєшь з чим стикнешься трохи легше. 
  Явилось це чудовисько-щойно зайшло!Я знав,що так буде,але як завжди все відбулось різко та неочікувано.Да-а,а я вже сподівався,що у нас настане тихе життя.Подивимось як воно себе буде вести.Сумніваюсь,що до нього щось дійшло і він стане на шлях виправлення.Проблеми продовжуються. Батьки вислали посилку тож на початок тижня вона повинна прибути.Поклала мати туди дві пляшки коньяку,але з цим аватаром мені і в падлу пити.Подивимось як воно тепер заспіває.
 07.10.2016 
п'ятниця
  Початок чергового дебільного армійського дня.Сьогодні вже не так тепло як було на днях,але ще не так холодно як очікувалось.Зранку самого стояв туман і в повітрі відчувається волога.Те чудовисько прокинулось рано/бо тверезе/і повідомило,що в нього тепер сухий закон. Подивимось. Ми сидимо в землянці.Знов ці проблеми з ремонтом автівки:потрібно замінити головний циліндр сцеплення і потрібно знайти спосіб виїхати в місто,бл@дь!Уся надія на Петра.Ніхто нам нічого допомогати не збирається,тільки навпаки перешкоджають та вимогають. 
  Як це не дивно день видався погожим.Приїздила піз@ота/начарт/з перевіркой і щось там намагалась мені розповісти.Мені звичайно по х@ю на ці перевірки та їхні оповіді.Котика ввечері викинув на вулицю коли побачив,що він збирається срати в штиб,а повернувшись з лазні не знайшовши його на місці кинувся шукати і знайшов в медпункті на кушетці.Заніс в хату перед цим трохи помивши. Сьогодні вже і прийшов мій вантаж і А.А. теж отримувати потрібно. Виявляється у Х@йла днюха сьогодні і хлопці як в дупу вжарені кинулись вантажити снаряди на тягачи навіть поїсти спокійно не дали.Виїхало три розрахунки з трійки,не знаю як з тих батарей.Такі от справи.
 08.10.2016 
субота
  Ще один згаяний день мого життя відправляється в прірву забуття.Шакали на нас забили і вже який день поспіль не з'являються у таборі а ні на обід,а ні на нараду.Мене ніхто не гукав тож я ні вчора,ні сьогодні тудой не їздив.Машина стоїть мертвим вантажем,бо немаємо банальної можливості виїхати пошукати запчастин.Хай ще тиждень стоїть і х@й їм в суд їхати,якщо людей неможемо в госпіталь відвезти. 
  Мабуть останні відносно погожі денькі лишились і небо підказує,що незабаром воно розрозиться дощем. Без автівки зв'язані по руках та ногах:немає можливості позабирати посилки та заїхати придбати необхідні в побуті аксесуари та вугілля. Сижу в наметі з котиком.З неба хлинули струйки дощу які на землю послав нам Бог і це підтверджує прогноз погоди. Вечоріє і настрій в мене такий саме похмурий як і погода в мене.Те гімно спочатку пручалося коли клав його собі в пазуху,а зари звернулось собі і продовжує спати ледащо. Все таки добре коли є котик.Вдалині чутно важку артилерію і це не першу годину.Малого мабуть лишу в наметі ночувати бо обісрав усі кутки в землянці.Хай звикає до суварих умов.Втім може на ніч і заберу.
 09.10.2016 
неділя
  Здається прогноз погоди таки починає здійснюватись:вночи влупила злива,а вранці чисто небо і Сонечко вселяло надію на гарну погоду цього дня.Але всі надії були розігнані скаженим вітром ,а гарний настрій разом з Сонцем був захмарений невідь звідки з'явившимимися хмарами.Те гімно ночувало зі мнов,а зари в мене під боком пригрілося:я таки взяв його у низ,бо мерзне в наметі.Сьогоні він вже приміряв на собі роль кота -еквілібриста. У нас вже з'явились нові сусіди:втаємничені радіорозвідники на яких полюють рашики і яких глухої ночи,під зливою привів в наше росташування Василь Петрович. ЗамПоСмєх приперся на своїй автівці,але везти,падло,А.А. в автокрамницю відмовляється,недоросток.Я замислився над тим аби придбати таки газовий примус,бо це буде надійніше ніж ці бензинові лампи. 
10.10.2016 
понеділок
  Черговий початок службового тижня і знов незрозуміло,що нам робити:автівка не на ходу;людину забирати треба зі шпиталю,чим невідомо,а на нас кладуть болт!Дістало все це!Я такий щоб іще тиждень машина простоювала,але потрібно в госпіталь їхати і посилку на Новій пошті забрати,а так нафіг воно потрібно щоб в суд на нашому транспорті хлопців відвозили !Пі@араси йо@ані заї@али!
  Одже підводимо підсумки дня:не дивлячись на неоптимістичний початок дня,понеділок занінчився зі знаком +:автівку зробили;посилки отримали,коньячку бахнули,котика покупав.
 11.10.2016
 вівторок
  Сьогодні по осінньому погожий день:сонячно та тихо,а повітря холодне.Сьогодні їдуть відпускники і ще невідомо як їм їхати досі ніхто не знає.Добре що цей день у відпустку не входитиме і дорога назад теж.Не знаю як мені їхати у відпустку-як уявишь,що ніхто ні х@я тебе не везтиме,то усіляке бажання зникає кудись їхати,і тут вже призвичаївся.Ввечері приговорили одну з тих пляшок,що батьки поклали в сумку.Ввечері начебто повинно бути пиво до таранки. А.А. повіз хлопців до суду разом з замполітом з першої до Красіка-я дав гроші щоб по можливості придбав пару мішків вугілля,бо зволікати не варто. 
12.10.2016 
середа
  Знову середина службового тижня.Учорашній вечір видався насиченим та зіпсованим поїздкою в наркологію.Винуватцями цих урочистостей був Коля Крамар та І.В. який приперся запиз@ований з відпустки на два дні раніше готовий і поперся до нас в землянку коли там знаходилось двоє офіцерів.Розвідка в нашому дивізіоні працює швидко тож не встиг Петро доповісти командиру як той вже усе знав.На МТЗ теж без пригод не обійшлося тож на уесь цей цирк припхався командир який відрядив нас везти алкоголиків на освідчення.Тож і поїхали.
 13.10.2016 
четвер
  Ще один день відправився в країну пройо@аних речей.Сьогодні цілий день дощило і я майже увесь день просидів в землянці.У А.А. видався важкий день:неочікувана подорож на 1 ГАДН,а потім ще й в шпиталь довелось їхати.Я.Р. мабуть вирішив розговітись бо досі немає,а вчора і в понеділок ми по п'ять крапель приймали на душу,але то дрібниці. Телефонував Славко:присів на мої вуха розстроєний що не дали звання і згадував чудову службу в Десні.Он як виявляється-здається в поведінці людини нічого такого немає,а виявляється,що він інакше сприймав ситуацію аніж можна було подумати.Таке то. Кіт сере як бегемот-сам винен,що забагато жерти даю,а потім знущаюсь над тваринкой.Він поступово від мене віддаляється.Таке то. Сьогодні нарешті згадав смак пива з таранкою. 
14.10.2016
 п'ятниця
  Цьогорічну Покрову я зустрічаю у воєнному однострої і в лавах Збройних Сил.Під ногами багнюка і вдень віяв дурний східний вітер що задував полум'я з буржуйки в землянку поки я не прикрив вхід в трубу. Якісь волонтери зранку приїздили передали трохи медикаментів хоч і не багато,але те що треба зари.А.А. заліз таки під машину на свою голову і виявив сер'йозні неполадки,що тягне за собов простой на не один день.Та шкода водія,що по такій погоді доводиться борсатись під автівкою.Я.Р. учора таки напиз@увався і сам не пам'ятає коли прийшов/а яж помітив що зранку!/і знов як і завше проспав цілий день і нічого не робив корисного.Зари знов десь валандається пригод шукає/точніше де наллють/.Трутень та і все. 
  Котик мій виспався і тепер хоче гратись:кусаєтьця,царапається.Я трохи йому встряску робив сьогодні,а так він в криївці сидів бо холодно на вулиці було і шкода його в наметі тримать,тож привчаю його в коробці картонній спати,а їсти раз сьогодні давав,бо сере багато. Телефонував Андрій:їхав з дядьком та Сашком в Ємільчине на "новій"автівці-придбав у колєгі старенького пижика аби дядько мав змогу проводити самостійно навчання,бо сенсу небагато на когось працювати увесь час.Дай Боже щоб вийшло. 
  Друзі мої ватні мене не поздоровляли зі святом Захисника-а навіщо,якщо ми нікого не захищаєм,а самі вирішили у войнушки пограти?Хоч вони і мої друзі/здається/але між нами існує здоровення прірва і завжди існуватимуть препони,що ніколи не дадуть нам порозумітися. Зранку Толян /лейтенант Фалінський/ дзвонив поздоровляв,а я навіть за нього і забув коли поздоровлення відсилав колишнім сослуживцям.Якось так протікає цей святковий день. 
15.10.2016 
субота
   Чергові паламки на автівці і в чергове ми лишаємось самі наодинці зі своїми проблемами,бо посада заступника командира по озброєнню у нас суто формальна!В автівці потрібно замінити диск сцеплення та вижимний.Коли зампосмех нам це привезе невідомо.Тож знов машина простаює.Такі от справи. Мені сьогодні телефонував Міха Бородай:поздоровляв зі святом та закликав телефонувати як в Бердянську буду.Не забув. 
16.10.2016 
неділя
  Кінець ще одного тижня нащавжди згаяного перебуванням в лавах Збройних Сил.Нічим особливим не відзначився цей день в моєму житті єдине,що сьогодні дорожні листи підрахував та оформив підрахунок разом з Тімбою за дев'ятий місяць,а так нічого особливого для мене не сталося.Зранку А.А. поїхав з тим пі@ором за запчастинами і на шістсот гривнів/майже все що на картці було/я збіднів.Сам А.А. досі під авто порсається.Погода трохи дала перепочити від постійного дощ та вітру.
  Заїздив в гості і Василь Петрович.Зампотил на нараді оголосив,що по нормам МО на обігрів підрозділу з п'ятидесяти чоловік положено зерновоз дров на два місяці.Наш обігрів наш власний клопіт і наше 'командування'ніяк не збирається нам нівчому допомогати,а швидше навпаки...Які всеж таки нелюди,з якими пі@орами доводиться нести службу.Скоро взагалі на третій до тридцяти бійців лишиться і все.
  З Житомира-Ємільчина ніхто так і не телефонував-а кому я потрібен?Це вони всі там втомилися від війни,а я тут не втомився ,поїхав гроші зароблять!Тільки зрідка можна зрозуміти хто справді про тебе згадує по рідких дзвінках... Котик мій потихеньку робить шкоду,а я /ідіот/потихеньку над ним проводжу досліди,але начебто гальма почали з'являтись та йому наврядше легше від цього.Такі от справи. В моїй хворій збоченій уяві з'явилась ідея написання оповідання про Мауглі в якому є можливість конкретно познущатись з цього бабуіна.
  18.10.2016
 вівторок
  Черговий дебільний армійський день.В мене учора з'явилась спокуса втікти у відпустку завтра-різко так захотілось,але мабуть таки ще зачекаю місяць хоч відчуваю,що дах трохи підриває.Та мабуть зачекаю трохи. Погода сьогодні гарна не дивлячись на морозець,бо вітру немає,Сонце світить,а багнюка підсихає. 
18.10.2016
 вівторок
 Сьогодні день проходив в активній підготовці до опалювального сезону,а вечір скінчився не надто оптимістично завдяки нашим йо@аним 'керманичам',які не дали поїхати завтра до стоматолога,а натомість авто вирішили задіяти щоб кудись їхати по справах зампосмєха!Пі@араси.Ото я перенервував наслідком чого є росх@ярений о землю телефон який якимсь дивом ще працює! Зранку поїхали з А.А. віджали дров на МТЗ,а потім пиляли та рубали і вже ціла купа дров лежить навколо буржуйки,але щось знов погано дим виходить і в норі дихати нема чим смердить сирими дровами і в повітрі літає гар.Знов труби закоксовались швидше за все. Якось так.
 19.10.2016 
середа
  Я,звісно,нікуди не поїхав з зубниками і невідомо чи завтра поїду.Сиджу в норі.Як прокинувся то підстриг бороду та поголив чоло.Так якось краще себе почуваю.Потрібно бритви купити.Зранку буржуйка дуже пихтіла ,але потім розібрався в чому причина-вітер по-іншому йшов тож розгорнув гофру на виході і тяга покращилась.Від цих дрібниць багато чого залежить.Весь день кочегарити не буду бо сенсу не бачу.Котик мій остаточно люмпенізувався і валяється вже прям на голому брудному грунті.Вночи у мене під боком спав як рідний:А.А.його викинув зі свого ліжка то він сам до мене приповз,заліз.
  Знов грубка коптить.Пішов перевірив-знов вітер змінив напрямок;повернув гофру. Вже і з 'Розетки'телефонували первіряли моє замовлення. Я.Р. незадоволений,що його в караул поставили-хай хоч щось корисне робе!Взагалі вже розслабився за воду холодну не береться.Прилаштувався.Вже шаройо@иться з Іваничем пригод шукає.Кожен вечір помічає легкий запах шмурдяка.Геморой правий-такі люди не змінюються.Можливо жінка якусь передачку окрім фуфайки і поклала. 
  Вчора отримав повідомлення від Артема,що їхав зустрічати Ш@рка з Юлею.Мені ще ніхто не телефонував звідти.Та і взагалі мені мало хто телефонує з цього боку життя.Артем і Ш@рко теж пишуть зрідка,але те що в мене було свято вони навіть не 'здогадувались'.А Рома знав і навіть зашифровано поздоровив!Ех!Як би отак допомогти йому виїхати звідти але що я можу зробити для нього зараз? Завтра начебто поїдемо таки до зубного якщо ті придурки нової гадості не видумають.Від цих скотів,що завгодно мжна чекати. 
20.10.2016 
четвер
  Сьогодні увесь день провів на колесах:возив людей до стоматолога в Н.г.,а потім ще в Покровськ за тим бігуном поїхав.Бігун добряче перелякався:його усього тіпало як забирали;ми відвезли його в батарею,а що далі з ним робитимуть невідомо.Приїхали-Я.Р. запиз@ований і розповідає як він заї@ався,алкаш ї@аний!Приїхали, в землянці холодно,води немає-все як і повинно бути,але Я.Р. запиз@ований!Нічого наступного разу як старому попадеться жаліти його ніхто не буде-отримає по заслугах,а то важає себе самим розумним!Все має свою ціну і відповідати за все доведеться. 
 Завтра якась піз@ота має приїхати,а в суботу має бути виїзд в госпіталь-на другій як почали усі жалітись та і на першій теж троє людей є такі яких потрібно звозити показати спеціалістам.Як раз в суботу має вже мій телефон прийти на Нову пошту так що виїзд потрібен.Я.Р. засмучений,що його в караул поставили і ще завтра по харчи/вантажити/відправляють!Хочуть хоч якусь користь з нього отримати-в принципі мені по х@й,хай ї@аше,але тенденція погана!Втім,головне щоб мене і А.А. нечипали,а це ледащо хай працює.Все одно шаройо@иться нічого не робить.Може з'ї@еться сам раніше. Малого сьогодні бачив:привезли нарешті його речи.Каже,що за кілька місяців мають їхній дизель виводити на Близнюки,бо людей теж мало лишається. 
21.10.2016
 п'ятниця
 Потихеньку і місяць жовтень добігає кінця.Я.Р. прокинувся протверезів і упиз@ив з Іваничем отримувати харчі.А.А.знов кудись з тим рахітом поїхав -ввечері зателефонував обрадував.Щось чутка пішла,що Геморой з самого ранку гасає навколо шукає зниклих розвідників:ті начебто пішли гульвісить в село і зникли!Цілком можливо,що їх могли і викрасти.Можливо,що десь у курвів застрягли. Сьогодні наче якась піз@ота має приїхати-чи то 'ветерани'(?!)чи якісь генерали ніхто напевно незнає. Щось мене несподівано на цьому тижні знов накрило на творчість і нанеочікувану тему і зари потроху пішов процес та навіть вже не знаю в який об'єм він втілиться. Світла нема тож сиджу у темряві. 
  Ввечері отримав неочікуваний дзвінок від Юровича який повідомив мені,що посилка з медикаментами(!) вже зібрана і в понеділок відправлять.Пообіцяв-зробив незатягуючи у довгу скриню.Навіть неочікував чесно кажучі,а тут вдень і Сергій Сенкевич телефонував і ввечері Юрович повідомив,що вже все зібрано! 
 Сьогодні отримав неочікувану звістку і навіть не знаю чого очікувати і чи радіти:сяючий Мауглі повідомив,що він знайшов нам начмеда!На нараді отримав завдання підготувати спальне місце бо на днях як не завтра має з'явитися перед наші очі.Отож підготували місце і чекаємо з нетерпінням.Я.Р.їздив по харчи і я ще не бачив,але не сумніваюсь що запиз@ований.У нього теща не сьогодні-завтра крякне,а він баняче мабуть хоче щоб родина взагалі зубожіла після того як йому штраф впаяють.
   Мій вантаж вже прийшов тож потрібно завтра заїхать та отримати.Завтра виїзд буде і людей багато буде їхати і ще потрібно один фокус зробити.Побачим що там за начмед приїде аби адекватна людина була,а не якийсь алкаш ї@аний чи просто ідіот який. Те ї@анько прийшло п'яне і усіляку х@йню розповідає,алкаш ї@аний!Якісь в нього проблеми наче вдома і потрібно йому додому на два дні і вже знає що його тарган не пустить.Більше вийо@уватись потрібно було. Трошки побалакав з камерадами та старими друзями і аж легше на серці стало,а то від спілкування з усіляким бидляком на серці взагалі невесело робиться.До Ігора Івановича не додзвонився:слухавку підняла жінка,скзала,що після зміни спить тож зари не добудиться.Мабуть же підпиз@ований.Ех,погано це.Зате Вітаха як не подзвоню завжди в світлому розумі знаходиться і це радує. 
23.10.2016
 неділя
 Ці два дні пройшли як це не дивно доволі жваво :учора з самого ранку поїхали в шпиталь де лишили трьох з сіми чоловік,а невдовзі по приїзду в росташування нас викликали на штаб за нашим начмедом і вже другий день ми маємо законного начальника медпункту дивізіону.Перші враженя доволі нормальні:працював в реанімації не один рік,а потім займався иншими справами і прослужив рік в НацГвардії тож у темі знаходиться.Воно і видно,що приймає активну участь в оглядах хворих,а не так як Віталійович на от'є@ісь. Подивимось як длі себе покаже.
  Завтра у нас запланований виїзд на госпіиталь і мені самому потрібно показати цей прищ на шиї який має схильність до розрастання.Ще не вистачало мені цих проблем.Учора по приїзді і сьогодні цілий день відчував себе таким розбитим-тиск трохи підвищений був.Це загальна зайо@аність організму.Котик мій сьогодні як прої@ався в обід і з'явився аж ввечері:я його поправ та й вдягнув ошийник йому,а він за деякий час скинув його та зховав.Такий вредний росте-кусається та царапається увесь час. Ізза вечірньої поїздки на штаб та поганого самопочуття не пішов у лазню і чую як від мене тхне потом,а коли наступна можливість буде невідомо.Вітер дув скажений. Учора таки отримав нову мобілку:апарат звичайно надійний,але коли починаєшь нажимати кнопки та згадувати смартфон,то на тебе нападає нудьга.Надійний корпус,але телефон сам по собі тупий.Багато недоліків є.Але головне,щоб дзвонив і батарею тримав довго,а то все таке. 
24.10.2016
 понеділок
  Черговий дебільний армійський день який виявився доволі насиченим на відміну від неділі-сьогодні аж два рази їздили в Покровськ незаїзжаючи в росташування.Спочатку зранку взяли шістьох і поклали лише одного,але коли повертались нам подзвонив замполіт з другої та повідомив,що ей шланговатий Кистін підвернув ногу і та доволі добряче набрякла.Тож узяли та одразу поїхали в госпіталь(кеп вирішив забити на нараду)по дорозі підібравши наших відпускників з третьої.Приїхавши в госпіталь ми зіткнулись з препоною для шпиталізації у вигляді цього пиз@уватого маленького лікаря який заявив,що там розтягнення зв'язок і слід його лікувати амбулаторно.Ми вирішили перескочити через нього і одразу пішли до начальника відділення який дав добро і заставив цього западенського гебрея(якому доречі на вихідних на дмб і тому все пох@й!)аби поклав малого. Зустрів того хірурга з Володарського який Василю лоба зашивав.Я і раніше якось його бачив у шпиталі,а це запитав і виявилося так-це він!Він поцікавився звідки я знаю Володарське і я відповів,що ми там в лісі знаходились і що він трохи наших хлопців латав особливо Василя Петровича.Коли він почув ім'я Василя Петровича то одразу пригадав і ми зателефонували йому.Виявляється цей док прослужив по шостій хвилі в 66-му госпіталі і в основному на виїзді чергував:Курахово,Селідово.Такі от справи. 
25.10.2016 
вівторок
  Капітан відправився в госпіталь якісь папірці писати по справі учорашнього хлопця з ногою,а я лишився і хочу трохи перепочити.Учора першу страву не їв,а сьогодні срав і плакав,що називається!Мені і справді стало страшно! Пішов на третю пожав трохи.Сьогодні потрібно буде позаповнювати деякі журнали і навести лад нарешті з діловодством. 
26.10.2016 
середа
  Черговий день і знову середа.Я.Р.поїхав додому до суботи і сподіваюсь,що отримає ще одну буржуйку з трубами для намета.Трошки відпочинемо від цього трутня.Сьогодні погода трохи лагідніше,аніж до цього і я себе і почуваю краще. Телефонувала начмедка Танєчка цікавилась нашим хворим якого відправили,Вороб'йовим,та цікавилась нашим начмедом...і тут цікаве:каже,що в частині було помічено наче він трошки 'того' був.Можливо суб'єктивне враження,а можливо і є підстави.Поки що висновків робити не будемо,але взяти до уваги варто.Толян також каже,що підозрілий тип і судячи з усього зловживає. Добігає кінця і цей день який нічим особливо не був заповнений і котрий за відсутності спілкування з вищими ешелонами дивізіонного командування проходить якось спокійніше аніж зазвичай.Відбули в Запоріжжя наші посланці і Акімчик наче вже отримав нашу буржуйку,а те чудовисько як завжди на все хуй забило.Я іншого і не чекав від нього. Чуб хотів А.А. поставити на пост по мтарій звичці,але ми вчасно підняли кіпіш і ніхто нікого не поставив.А.А.збирається на початку місяця у відпустку,а я за ним піду.Сподіваюсь. Набридлі ці декорації вже.Сьогодні отримали нарешті платню. 
27.10.2016
 четвер
  Черговий день армійського буття.Я вже прокинувся і розтопив грубку і в землянці стало вже душнувато.Котику таки накинув ремінець на шию коли знайшов його під начмедовим ліжком.Прийшов до мене під ранок улігся. Платню усім нарахували за 29 днів,бо у вересні 30 ми перейшли на нові штатки.Втім,цю інформацію А.А.дізнався від товариша у фінслужбі,а чи володіють цією інформацією наші 'керманичи'мені цікаво?Начебто такого скаженого вітру як зазвичай немає на вулиці,а учора цілком пристойна сонячна погода була. День пройшов нормально!Прийшло повідомлення,що надійшов вантаж від Сергія Місевича і це обнадіює!Також чекаємо на поповнення медикаментами з санчастини.Життя налагоджується. Поганий випадок з цим Артемом:потрапив начмеду на очі і той роздивившись каже про необхідність догляду хірурга,бо може трапитись біда.Котик мій привчається до піших прогулянок,а зари неочікувано заліз в мій наплечник і звиває там собі гніздо.
 29.10.2016 
субота
  Учорашній день видався насиченим:день почався з того,що нам довелося вивозити того торчка до шпиталю,а потім чекати справки поки їх зроблять.Отримали учора усі вантажі і я свій в тому числі.Чесно кажучи,ще навіть толком не дивився.Буржуйку нам привезли тож можна в наметі її встановлювати,але не вистачає цього екрана,що вставляється в дах намета кудой буде виходити труба.Подивимось чи Я. Р.отримав медикаменти(в чому маю сумніви!).Такі от справи.
  Я замовев таки той газовий примус кілька днів тому,а учора в телефонному режимі замовев собі фліску-на тисячу гривнів мій гаманець схудне,але не варто на цьому економити! Приїхав Я.Р. на диво тверезий/майже/,а А.А.  сьогодні цілий день за кермом :зранку з кепом їздили в госпіталь і зари алкоголиків малолітніх повіз в наркологію. Знов ці проблеми з авто-на цей раз з гумою!А.А. назад вертав з малолітніми алконавтами і гуля на шині вилізла ледь до шинимонтаки дотягнули де хлопці намагались відреставрувати гуму,але з цього нічого якісного не вийшло.
   Цілий день,цілу суботу А.А. проїздив та промерз.Я.Р. повернувся сьогодні після учорашнього і вже тута добавив і кеп збирається проводити виховальну роботу зранку.Кажешь йому .довбограю,а воно важає що найрозумніше і бреше постійно!Подивлюсь як нам прийде 'коробочка з гвоздями та шурупами'.Алкаш ї@аний!Відчуваю.що скоро він сам захоче звідси перевестися.
   Дощик перищить на вулиці. Дістали ці аватари-Краус білку зловив:йо@нувся з ліжка і взагалі усі орієнтири втратив!Сидить як ї@анько очима блимає та ї@лом хлопає тож вкололи йому дібазол з папаверином і кеп разом з Че та Лящиком вкинули його в джип та повезли на шпиталь.Я приймальне попередив.Скоро 55-ка як 40градуска під Маріком стане чемпіоном серед наркоманів.Цього ідіота виявляється з зіллям схопили фараони у Покровську,а не за гарні очи. Котик проваландався десь вдень і тепер брудний як дідько,тож я його викинув з ліжка хай у своїй коробці спить. Мушу сказати ,що прийом у нової мобілки в порівнянні з Samsungом гірший,хоч зарядку тримає добре.Тиждень тому коли звикав знов користуватися клавішами на телефоні ледь не плакав від нудьги. Вже починають на мене стіни емлянки давити особливо у вечірній час і не в останню чергу це пов'язано зі збільшенням кількості людей в ній. 
30.10.2016 
неділя
 Черговий день,черговий ранок,чергова неділя чергового тижня вкотре відлітаючого у Минуле і уносячи із собов усі наши думки,мрії,хвилювання та неприємності які спіткали нас впродовж нього. Відвезли учора пізно вночі того недоробленого;кеп повернувся та завалився відпочивати,а той аватар не знаю коли повернувся.Сьогодні вночі перевели годинники на годину назад.Такі діла.Потрібно до лазні сьогодні сходити змити гріхи.Котик спав все одно біля мене не дивлячись на те,що вимазався наче чортинятко. 
31.10.2016 
понеділок 
 Черговий початок чергового дебільного армійського тижня.Сподіваюсь,що він буде не таким насиченим на події як попередній.А.А. їде у відпустку на днях і знов ці проблеми з нерідними водіями та автом.Знов повилазили нові проблеми,нові слабкі місця які можуть погано закінчитись між иншим.Наші керманичи на це не надто звертають увагу.Котик спав у коробці,а це зари заважає мені вбивати слова в пам'ять пристрою.Щось я закинув писати оповідання про замполіта,а починав з таким завзяттям.Потрібно дописати,аби під час відпустки залити на 'Чтиво'.Хоч щось корисне потрібно робити в цей час.
 01.11.2016 
вівторок
  Перший день листопада та черговий з цілої череди безбарвних дебільних армійських днів впродовж яких я не відчуваю себе людиною. Тут ще і машина знов паламалась -задній міст відпадає замість того аби А.А. їхати сьогодні у відпустку йому довдеться розбирати таблєтку.А мені ввечері вантаж на Нову пошту прийшов.І ще один впродовж тижня прийде.То нічого страшного як назад поїду як не заберу,але не хотілося б.Взагалі людей лишається в цьому програному дивізіоні катастрафічно мало і ніхто добавляти або виводити людей не збирається. 
  Бл@дь!Щось мені не подобається як цей капітан до мого кота відноситься! Хочу вирватись з 16-го у відпустку і вже домовився з Миколаївною аби відпускний лист вислала сюди.Ще подивлюсь як мені законні 15 діб дадуть-якщо залупляться то до ї@аної матері:може візьму відношення в морську піхоту,а якщо ні то треба на чорний дмб ідти і пішли вони нах@й,уйо@ки! На кухні теж усі харчи ті пі@ораси вигрібли їсти нема з чого готувати!Це піз#ець полний-три каліки лишилось і тих хочуть згноїти! 
  Оздоровчи учора прийшли тож на відпустку гроші наявні.Лишилось дочекатися її та поїхати.В Берегове мабуть не встигну,бо часу не вистачить дві доби в один бік прямувати,а хотілося б дуже пару днів кістки в термальних водах погріти. А взагалі ми в такому лайні сидимо в цьому ї@учому дивізіоні,що потрібно в будь-якому випадку звідси линяти!Якщо якісь обстріли почнуться то нам і відстрілюватись нема чим-ми ж беззбройні приїхали сюди!Ті пі#ори за свої погані шкури бояться тому особовий склад фактично без бк.Які ж тварі-я таких ще не бачив!Ці два уйо@ка-горила та тарган ї@аний розвалили дивізіон і продовжують проводити досліди над людьми! Цьому злу рано чи пізно треба робити край,аби иншим не повадно було! 
  Щось котика трохи помучив і він з'ї@ався нажаханий хоч на вулиці і почалось невідомо що -сніг з дощем начебто!
 02.11.2016 
середа
 А.А.  поїхав у відпустку,таблетка стоїть розібрана,ми їздили в шпиталь на джипі 3-ї батареї,а примус я вже отримав.Я.Р.вже отримав пюз@юлей від кепа і лежить готове спить забивши х@я на все та на всіх як завжди.Нічого!-Михалич такий що і сам розбудить в разі чого.Виник в мене план по усуненню небажаних елементів якщо кеп це раніше не зробе,бо я бачу що йому це не подобається така поведінка. Учора та вночі вже падав сніг і після цього на вулиці взялось багно.Пересунули буржуйку до стіни і зекономили багато місця,хоч здається трохи менше тепла випромінює без однієї секції.Але і так нормально. Сьогодні поклали з травмою ока цього Носика з другої батареї і його одразу евакуйували на Дніпро.В бригаді вже кіпиш з цього приводу. Такі от справи. 
03.11.2016 
четвер
 Сьогодні з самої ночі зарядив дощ невзираючи на вечірні приморозки ,але не дивлячись на це я вже встиг нарубати дров/а кеп занести в криївку/,та перевстановити буржуйку в медичному наметі.Топимо грубку та сидимо в землянці.Учора ввечері добре,що встиг отримати примус-тепер лишилось його заправити та можна робити деруни,смажити бульбу,крильця,та інші приколи,бо від цієї армійської жрачки мені вже хуйово робиться. Я.Р. сьогодні хворий без продоження пиятики,а кеп здається усер'йоз їм занявся-нічого ї@лувати! А.А. дома відпочиває,а зампотех майнув на пошуки заднього моста на нашу автівку.Осінь не дає нам розслаблятись і морально давить на нас.Людей в дивізіоні лишається все менше і менше і взагалі мені не подобається до чого ці два підора ведуть.
 04.11.2016 
п'ятниця
 Сьогодняшній день пов'язаний з чергою розчарувань в нашій службі і в ситуації в країні.Їздили сьогодні в госпіталь "камазом"(!),а нашу автівку ніхто не хоче ремонтувати.З самого ранку мені зіпсували настрій ці пі@армоти з МТЗ,особливо Лящик-позаздрило падло йо@ане  грамотам А.А.! Знайшли ми нове місце росташування тієї автороти,але що толку?!Той рахіт не збирається палець о палець вдарити аби ремонтувати авто,а тарган повністю його підтримує!Мій рапорт на відпустку ще досі не підписаний,бо таргана ніхто сьогодні не бачив.Я.Р.приходить до нормального стану.
  Газовий примус не вдалось заправити ,бо тим падлам в Новоекономічному заборонено заправляти балони.Тож невідомо коли така можливість з'явиться!Отримав на Новій пошті оту свою фліску і можу мовети,що з ціною я лоханувся бо не зовсім те чого очікував,але в принципі немогана річ.
  Взагалі обставини нашого існування не надихають на оптимістичний погляд в майбутнє,бо ставлення цих йо@аних шакалів спрямоване на повну деморалізацію особового складу і придушення будь якого бажання до вмотивованої служби в лавах Збройних Сил.Навколо темний ліс і нема ніякого виходу з нього. 
  Бл@дь!Щось у мого котика в останні дні виявилась схильність до бродяжнічества:учора з'ї@ався на ніч глядя,а з'явився по обіді і сьогодні непомітно вислизнув після того як поїв і відігрівся!Головне,що немає його в наметі ні в великому ні в малому.Думаю вернеться завтра.Хоч бери та на прив'язь сади!
 05.11.2016 
субота
  Котик явився зранку,трохи поїв,трохи погрівся,а це прийшов на обід.Погада весняна та волога,повітря трохи тепле тож він бігає гуляє десь самостійно відкриває для себе світ хоч зараз і листопад,а не березень.Я вчора так зрадів коли він повернувся. Учорашня ніч не минула без пригод:Льоха Бояришніков з'ї@ався в село з автоматом(навіть таксі визвав),с тепер на всп сидить.Мауглі мабуть задоволене сидить,падло!У хлопців зносить дах і багато в чому самі винні і ще таке командування ї@ане так ставиться до людей. Слов нема одні емоції.Учора з Петровичем довго спілкувався і він багато чого оповідав про увесь ідіотизм роботи в воєнкоматі.Уся ця наволоч,гнилизна повилазила коли безпечно стало. Добігає до завершення і цей черговий день дебільної армійської служби.Вечеря наша складалась зі смажених крильць та бульби.Котик мій біля мене.Розтопивши грубки і сидячи біля неї і звернув увагу,що Василь Петрович виріс в два рази з тих пір як його взяли до себе.Сьогодні теж набігався десь і повечерявши та погрівшись біля буржуйки вмостився біля мене на матрасі.Випачкався сильно купай його не купай.Вже такий доволі немаленький котик вимахав за ці два місяці і вже сам вибігає на вулицю коли йому заманеться.Ремонт стоїть мертво на місці і той підор не збирається нічого робити в цьому напрямку.Я.Р.схожим на людину став.Його ставлять на сімнадцятий пост в караул,а він хоче відлинути.
 06.11.2016 
неділя
 Настав ранок і усю ніч мій котик провів у мене під боком,а тепер виспався і хоче заважати друкувати мені літери.Розпалив грубку та поставив гейзер з кавою.Що цей день нам приготовить?Рапорт на відпустку підписаний і тепер можна дні рахувати,але це дурне діло тож потрібно в звичному руслі жити/нести службу. Ще одна неділя добігає кінця і невідомо,що нам приготує наступаючий тиждень.Авто точно ніхто не відремонтує,а той рахіт начебто з'ї@ався в Запоріжжя. Сходили в лазню і зари думаю ідти на вечерю чи не ідти.Я.Р. отримав піз@юлини від кепа за свіжак та за те,що ні х@я не робить.Я.Р.це не подобається,але все одно нічого змінювати та нічого робити не збирається тож назріває конфлікт.Недобре все це ,але такого не може бути коли комусь одному занадто добре,а комусь ізза цього не дуже добре. 
07.11.2016 
понеділок
  Початок чергового службового тижня:повітря наче тепліше аніж було,вітер завиває добряче.Те бидло з'ї@алось ще затемна і явилось щойно і ледь язиком ворочає,п'яничка йо@аний!З ким хотів перетер про те що думав так що якщо кеп більш радикально не поведе себе стосовно цієї проблеми то спробую по своєму зробити.Сподіваюсь,що проблема вирішиться раніше,а цей гнійник треба вирізати бо ізза нього ми усі в лайні можемо опинитися. Спить мішок з лайном і хрін на пост пішов-невиконання статуту караульної служби!Хоч би кепу не отримати на горіхи ізза цього ідіота!
  День якось довго тягнеться.Остання дні регулярно міряю тиск і він в мене постіно підвищений!Начмед каже,що це ізза зайвої ваги-оті п'ять кіло грають велику роль в підвищенні на десять пунктів і порадив здати кров.От тобі і маєшь-ї@ана армійська їжа!Я і без того не надто на цей раз розтовстів,бо намагюсь хоч трохи більше рухатись і хоч іноді якісь вправи робити,але все одно так як в домашніх умовах за цим слідкувати не зможешь.Але намагатимусь. Котика мого вже добу немає і вже проскакувала думка чи не піти його шукати. Поки що нема і невідомо чи вернеться і чи не сталося з ним щось. Скучив за своїм котиком-де воно,бідне,швендяє і чи хтось його нагодує чи зігріє?Хоч би завтра вернувся! 
  Знов ці махінації із заднім мостом:Я.Р. утку пустив,що можна на швидкій забрати уазик-донор і вже випадково зампотех телефонує аби виципити цього алкаша(повівся рахіт!) аби той узнав,чи можна там щось вициганити,бо в нього бач не виходить і вже всі варіанти перевірив!Угу!Я так і повірив!Той прокинувся та запиз@ований кудись пішов,а куди невідомо і я певен,що він ще більше напиз@ується. Як цей ідіот вже дістав своїм смородом,алкаш йо@аний!
 08.11.2016 
вівторок 
  Сьогодні ходили з кепом списали дорожні листи за десятий місяць-добре що тепер є кому цим займатись!Бачив майора Рожненка-стояв біля 'штабу'в Миролюбівці коли ми з крамниці вертались,на валериному бусі був. 
  Те чудовисько зранку прийшло з караулу завалилось спати,а зари невідомо де знаходиться-сумніваюсь,що кепу вдастся про щось із ним побалакати/стосовно міфічного уазика-донора/.Швидше за все він пиз@анув порожнє аби за ним усі бігали,ажіотаж навколо своєї персони створює,а насправді мабуть нізким і не балакав на цю тему.Згадуючи літо -скільки разів він обіцяв,що передадуть якісь міфічні запчастини і завжди якісь перепони виникали?Тож то і воно! Цій людині не можна вірити і потрібно швидше від неї позбавлятися,бо воно показало вже давно своє справжнє обличчя. Знайшов я таки свого котика в землянці у розвідників,але цей гівнюк знов з'їбався і я так дивлюсь,що повертатися бажання немає!Посаджу на прив'язь піздьониша! Кухню роз'ї@али:хтось пожалівся в мністерство оборони,що начебто не бачить м'яса в їжі і приїхала перевірка і ще одна з Києва передбачається.Начебто цей 'хтось'-Саня Дяченко.Да-а!Не надто добре Саня іноді поводить себе,але з иншого боку хай трохи пораз'йо@ують тилову лужбу бригади,та й у МТЗ писок теж у пуху! Той гівнючок тікає від мене і це не є добре! Тиждень до відпустки і потроху починаю нудьгувати-учора день кволо протікав.На вулиці тепла та волога погода яка чесно кажучи мені набагато менше подобається ніж коли прохолодно та сухо.  Щойно згадав,що у колись небайдужої кобєти учора був день народження.29.А здається,що зовсім недавно їй виповнювалось 18
09.11.2016 
середа 
 Сьогодняшній ранок зустрічаю з біллю у колінному суглобі-цього ще не вистачало! Я.Р. десь напиз@увався ввечері і не повернувся-це виходить так:якщо він запиз@ований і не явився то це ніхто його не бачить!Х@й вгадав,золота рибка!Треба цього гемороя позбавлятися нарешті,бо скільки можна?! 
 10.11.2016 
четвер 
 Цей день без пригод не почався:Юрка-кухаря таки повіз кеп на госпіталь під це діло виділили командирськиц джип,а за кермо сів сам зампосмех!Мали взяти також з другої батареї Кошарного з роспухлим коліном.Сьогодні Чайка полетів в Запорвжжя і має вернути в суботу та пинести в дзьобі мою відпускну.Має все нормально бути. 
  Котик сам прийшов зранку-я очам не повірив!Тож одразу напоїв його валеріаною,нагодував та прив'язав.Мишва зовсім оскаженіла -мені здається,що скоро вуха мені повдгризає!З котика понту небагато і треба пригодувати ту плямисту кицьку,яка добре мишей ловить.Прийшов голодний та замурзаний-буде знати як від господаря тікати,гівнюк! Я.Р.шифрується і робить вигляд,що тверезий.Кеп учора таки заправив газовий примус і вже ввечері я намагався наробити дерунів,але вийшло невдало,бо на крупну терку тер пересолив.Сьогодні мабуть бульби підсмажим ,або відварим. Зампосмех щось там заікнувся,що наче цілих два моста приїде в суботу ,а Я.Р. вже і не заікався за "уазик-донор"-його словам віри нема ніякої!Він пиз@ить не подумаши щоб заробити собі імідж рішали,а насправді п'яничка йо@аний який усіх дістав! 
   Ще один дебільний армійський день відійшов у вічність,а ми дивимся в обличчя ночі в очікуванні нового дня і нових подій. Я.Р. десь пропадає і невиявляє бажання з'являтися на очі-пішов в разнос і лишилоь тільки трохи допомогти.Зараз був би непоганий момент коли він у запої,але погано,що гарна думка приходить запізно.Нічого-наверстаєм!Він все одно не виправиться тож потрібно трохи покарати. 
  Котика поправ:він намагався кусатись під час цієї процедури тож я його трохи припиз@ив щоб не пручався.Зараз лежить такий весь чистенький,приємно пахнучи та м'якенький у своїй коробці,але відчуваю,що ми трохи віддалились один від одного. 
 Кеп ввечері приготував таку класну смажену бульбу!Добре коли є такий примус-потрібно було одразу придбати,а не витрачатись на бензинові примуси.А.А. треба було зателефонувати,але не відповідав. Кеп сьогодні ганяв на госпіталь поклав Юру-кухаря.З Іриною Миколаєвною розмовляв-передасть Чайкою мою відпускну.Все по графіку,по плану. На вулиці здійнявся вітер. 
11.11.2016
 п'ятниця
 Отанній день робочого тижня,а для нас як каже Тарган немає п'ятниці,суботи,неділі,а є 5-й,6-й,7-й день і взагалі-він такий би,що і спати особовому складу недавати!Пі@ор вусатий. Хвиля яку підняв СаняДяченко не прийшла даремно:на кухню любо-дорого заходити в останні дні і це при тому,що порожня стоїть.Саня казав,що тарган мабуть посивів за ці кілька днів більше аніж за все попереднє життя,падло йо@ане!Намагався нашампурити перед строєм,але хлопці заступились не дали образити,молодці!Люди вже замучені таким відношенням та такою хавкою задоволені не будуть мовчки терпіти аби їм на голови срали!Казав,що і зампотил отой схожий на аватара розмовляв з ним-чого вони цими розмовами хочуть добитись невідомо бо справа зроблена!Правильно Саня все зробив от тілько Юрка трохи шкода ,перенервував. Я.Р. пропадає на МТЗ і не виявляє бажання з'являтися на очі нам.Потрібно його тепленьким загортати і якраз тарган наче у відпустку вшивається сьогодні тож захисника немає. 
12.11.2016 
субота
  Сьогодняшній день починався непоганою сонячною погодою,але був зіпсований появою на джипі Рахіта Петровича який привіз Гаджета який почав до усього дойо@уватися та постановив зняти малий намет,бо бачте його видно з поля,ботанік йо@аний!Звичайно,що той недоношений ледь приховував єхидну посмішку,що нам накидали.Завтра очікується приїзд того х@йла начарта,а напередодні нш отримав піз@и за те що не пустили піз@оту в росташування-так попереджати треба!Не пустили і правильно-не х@й шастать! 
 Тарган з'ї@ався у відпустку тож нш камандіра увімкнути вирішив. Х@й на них!-все одно намет не прибирали,а позичили у Чуба масксіть і зробили вигляд,що замаскували з поля. 
  Сьогодні і ще два дні до мого відбуття у відпустку:як подумаю,що доведеться через ці сепарські міста самотужки їхати так усіляке бажання зникає!Усе роблять тварюки для того аби людині життя ускладнити. Черненко каже,що можна буде в Новоекономічне їздити в спортзал тож як все нормально буде то після відпустки можна їхати з кедами та шортами.Було б добре.
   Я.Р. отримав піз@юлини ввечері за те що шаройо@ився і зранку за те що засмердів перегаром усю землянку вночі.Зари тверезий дивиться фільм не в настрої. А.А.затримується на лікарняний тож приїде пізніше. Береться морозець на вечір. Щось у мене ніяких бажань нема а ні пити,а ні їсти - в кращому випадку хочу на бабу залізти і не злазити з неї клька діб. 
  Котик десь з'ї@ався на вечір-знов прийде брудний, смердючий, голодний!Падло мале-довго вдома сиділо!Та боюсь його і лишати-ще пропаде без мене! Щойно здається закінчив свій черговий твір,оповідання про нашого замполіта ,яке написав за доволі стислий термін .Цим оповіданням було б непогано розпочати серію оповідань присвячених армійському дебілізму і в ньому я дуже жорстко познущався над цим пі@ором і наслідуючи Мухарського сподіваюсь,що щось наближене з ним станеться і у житті. 
13.11.2016
 неділя
  Сьогодні сьомий день як каже полковник Геморой.Ніяка піз@ота сьогодні не приїхала і сумнівно аби хтось в неділю сюди сунувся!По обіді мабуть буде виїзд бо є алярмові хворі.Вітер здійнявся скажений,а в землянці доволі тепло. Котик мій не вернувся-мабуть таки якщо це падло мале з'явиться до мого від'їзду я таки посаджу його в свій наплечник та повезу з собов. До Павла дозвонився сьогодні-в суботу у нічну так що затримуватися немає сенсу.Можливо на зворотній дорозі заскочу по справах подивлюсь. Я.Р. другий день тверезий і цілий день на посту.Якщо намагатиметься триматися то молодець,а якщо візьметься за старе то нехай начувається! 
  Перечитав своє оповідання і побачив деякі помилки та ляпи,але цілком читабельний твір я важаю і заслуговує на те аби віддати його на розсуд публіці.Звичайно,цією маячнею не варто папір псувати ,але в електронному вигляді має право розповсюджуватися.Тож як додому заскочу то зроблю так як замислив. На дворі дощ:відчуваю,що доведеться мені багно місити по дорозі додому!А вітер так усе підсушив! Пережити цей вечір,завтрашній день і у відпустку! 
14.11.2016
 понеділок
  Останній вечір перед моїм відбуттям у відпустку!Можна було б заїхати в Марік та посидіти з Павлом побухать,але він у нічну,а лишатись з Танєчкою наодинці я не хочу,бо невідомо чи зможу стриматися якщо вона на мене залізе,а в мене вже спермотоксикоз починається.Не хочу друга втратити,але перед від'їздом заїхати провідати потрібно обов'язково.Може на Надюшку їх розкручу. Сьогодні мишине полювання за допомогою пасток -вже дев'ять штук потрапило в пекло і це ще не кінець.Котика забрав у розвідників та посадив на прив'язь.Чхає як те стерво,перемерз.Накинувся на червону рибу і обісрав усю жужалку.Підростає говнючок.Навіть не знаю чи брати його з собою у відпустку,бо буду сумувати за ним,а тут пропаде без мене,а А.А. аж у середу з'явиться.В принципі місце у наплечнику знайдеться,та тільки як уявлю як цими перекладними до автостанції добиратись. Розмовляв із Сявою,питав чи буде у Дніпрі в неділю,а він ще сам не знає,бо насувається ротація в зону бойових дій.Розповідав,що знов побував в десні в серпні-вересні і тепер там взагалі піз@ець повний.Серьога-айдарівець став інструктором по тактичній медицині і виїджає в зону бойових дій в складі мобільної навчальної групи. До Дениса як завжди не додзвонився. Такі от справи. 
16.11.2016 
середа
   Перший ранок моєї офіційної відпустки.Учора шлях був довгим і хоч не надто важким,але доволі нудним.Котик тримався нормально і більшу частину проспав,а зари вже давно роздивився та освоївся у квартирі і намагається подружитися з тим білим кабаном-чим вони його годували? Учора заліз в квартиру і не вилазив ще.Сьогодні хочу на залізячний ринок з'їздиди придбати необхідні речі. Спав погано сьогодні :ліг після дев'яти,а коли серед ночі прокинувся то не зрозумів де я знаходжусь,потім деякий час засинав,а там вже і ранок. Продивлявся оголошення повій і багато цікавих пропозицій от тілько б на розвод якийсь не натрапити та кідалово.Десь півтори тисячи ніч можна знайти на її хаті.Взагалі потрібно поцікавитись у хлопців.Кілька днів є поки я в місті тож потрібно статевий потяг реалізовувати на живій жінці,бо скоро вже і ерекція пропаде,а не пізнаю цього. Щось я вчора приїхав і вже встиг занудьгувати-ні хвилини спокою не дають!Тож попередньо зізвонившись планую в суботу їхати на Дніпро,а в неділю повернутись до Запоріжжя і вже в понеділок звідти рушати на Хмельницький та Чернівці. Якось так. 
17.11.2016 
четвер
  Другий день моєї відпустки.Другий день тут знаходжусь і відчуваю як мене все дратує:увесь їхній галдьож,піз@ьож,пердьож,материн ї@учий кашель!Як все це мене дратує!Я придбав вже квитки на потяги і забронював місце в хостелі на вівторок,середу,четвер,а в п'ятницю ранці сяду на потяг поїду у Львів на день,а ввечері на Київ поїду і в суботу зустрівшись з Андрієм відбуду на Запоріжжя.Тиждень намічається насиченим,але тупо сидіти в квартирі ніякого бажання немаю,бо це буде переведена відпустка. Учора домовився виміняти комплект натільного у тієї жінки на цифрову шапку.Також зустрівся з Бородаєм та Черноусом.З Міхою буквально хвилин двадцять поспілкувались бо йому на роботу треба було,а з Олегом пройшлись десь годину розмовляли.Все-таки яка наша частина пі@арастична,мама рідна я не думав,що це таке лайно насправді! Немає ніякого іншого шляху окрім як боротися з цією внутрішньою пиз@отою і це буде коштувати нам конфліктів, зіпсованих нервів та стосунків з командуванням. Але нема чого боятися цю наволоч. Учора в дитячу лічницю заходив провідував Бабічевих.Мали виписатися ввечері.Сьогодні тре додому зайти провідати.  
21.11.2016 
понеділок
  Іду в поїзді Запоріжжя-Львів до Хмельницького,як завжди лежу на другій полці.Щойно попив чаю і зі спокійною совістю стягнув джинси і влігся краще.Попередні кілька днів видались доволі активними тож довго не вносив нотаток.В суботу поїхав в Дніпро,а учора вернув на Запоріжжя звідки сьогодні рушив на Захід.В суботу погостював у Завальнюків,а вчора у Лавриненків-непогано що там,що там провів час.У Льохи матеріальне становище в родині покращилось після того як пішов працювати,малий вже ходить в садочок,Маша в музичному училищі вчиться;зробив також тому році опалення і в хаті доволі тепло було.Підзатихли баталії зі Світланиними родичами перейшовши в хронічну форму. Звичайно, я продовжую бути в шоці від цього міста і мешканців.Сержант же Лавриненко продовжує працювати на летовищі,виховує сина,ділився враженнями від зборів в 25-ці-наша 55-ка це повне лайно в порівнянні з десантурою. Вітаха тепер в резерві цієї частини записаний.Сам зари жалкую,що пов'язав себе з цією гнилою частиною і мабуть на наступний рік таки треба прораховувати варіанти переведення в иншу бригаду.Доцільніше звичайно в морську піхоту якщо у нас батальон росквартировано.Провідниця гарна в вагоні-молода і схожа на Вікусю. Скинув Віталіку свої літературні опуси.В неділю бачив Дениса у Січеславі.
 23.11.2016 
середа
 Прийшов в хостел після сауни.В сауну ми пішли в чотирьох:Віталій Євгенович,Сергій,Толік та я.Були ще кандидати які відпали у процесі,але багато званих та мало ізбранних.Вже зрозуміло що я два дні в Чернівцях:учора зранку зійшовши з потягу я сівши на таксі в Хмельницькому під'їхав до автовокзалу звідки рушив до Чернівців за десять гривнів,але мені потім чоловіки росповіли,що можно було в два рази швидше дістатися на маршрутці з самого залізничного вокзалу.Якби там не було,я вже два дні в Чернівцях відпочиваю по-нормальному:учора сиділи в "Гроті",а сьогодні ходили в сауну з Сергієм,Толяном та Віталіком.Толік трошки випив,але наче тримається.Сьогодні бачився з Вовою Слюсарчуком,був у нього вдома.Толян влаштував нам екскурсію драматичним театром-от все-таки молодець!Цілий день на ногах провів. 
24.11.2016
 четвер 
  Роспрощався з Толяном хвилин двадцять тому і забіг в хостел ненадовго,а о 18-й зустріч бля Шевченка з Юровичем,Сергієм.Розмовляв з Сашком Дяченком і настрій трохи зіпсований:Сашка не пустили додому по сімейним обставинам/Тая лягла в лічницю/,протрахали мізки і він втупу покинув місце росташування.Завтра повертається /третій день/і начебто повинні залагодити цей конфлікт,а там Бог його знає...Дочекаються ці пі@ори,що їх скоро усіх порішать як так ставитись до людей будуть! Сьогодні прокинувся і відчув себе не те що погано,але трохи замореним.Втім поснідав і вийшов пройшовся до вокзалу аби зранку знайти дорогу.
 Добре учора провели час хоч сама сауна справжній притон за великим рахунком.Придбав ще один російськомовний збірник оповідань про Чернівці.Зайшов в "Віденську кав'ярню"де спробував нарешті каву по-віденські та вишневий штрудель.Скуштував також кілька коктейлів.Потім з Толяном пройшлись в університет та зайшли до Сергія.Хотілося б і до Віталіка в музей нагрянути,але це вже наврядше встигнем.Алкогольні напої занадто заливати в себе не збираюсь бо зранку їхати.Такі от справи. 
  Вже прийшов у хостел і налаштовуюсь на раннє прокидання та подорож в Львів.Посадив Юровича,Сергія та Любомира на автобус та сам пішов в хостел.На сьогодні казка скінчилась.Єдине що тішить,що ще відпустка не закінчилась і є ще трохи часу відпочити.От завтра в Лемберзі теж погуляю трохи,відпочину(вже на одинці)і потроху просуватимусь в бік Великої України.Мабуть згадуватиму ці кілька днів як найкращі в цьому році.
 30.11.2016 
середа 
  От і добігла до кінця моя відпустка і завтра я сяду на автобус та відбуду на Донбас.Повертаюсь до своїх баранів.Єдине,що надихає так це те що добре час вільний провів і не буду жалкувати,що невдало використував цей час.Час я використав дуже продуктивно і нудьгувати ніколи було.Останній нотатки я вносив ще у Чернівцях,а після цього я встиг відвідати Лемберг,Київ та Приморське місто металлургів.В кожному з цих міст я встиг відвідати хоча б один генделик:в четвер сиділи в піццерії в Чернівцях,в п'ятницю відвідав кілька шинків у Леополісі,а в суботу з Андрієм проінспектували Портер Паб біля Майдану.В неділю просто пляшку горілки роздушив з Мишком Бородаєм.В понеділок в Маріку відвідали нарешті ІзбуЧитальню.Зари відчуваю себе трохи замореним і сподіваюсь сьогодні трохи відісплюсь.Але відпочину нормально вже в росташуванні. Жорстко дуже стоїть питання по Василю Петровичу:мати зубами шкребе аби відвозив його назад,сестра хоче щоб він залишився,я сумуватиму без нього,але я знаю що вона по весні його каструє.Він трошки росквітнув за ці два тижні та погладшав і його ще потрібно підлікувати.Шкода і лишати ,шкода і забирати. Завантажив купу авдіокниг і зари закидую це на мобілку.
 01.12.2016 
четвер
 Вже у росташуванні в землянці на улюбленому ліжку лежу.Дістався близько сімнадцятої години до Новоекономічного де мене забрали на щойно відремонтованій таблетці/чи надовго невідомо правда/.Тут вже панує зима.В Маріку Павло до мене підходив.Василя Петровича лишив на сестру.Стара,звичайно,незадоволена ,але мені нікуда було його і саджати:повний наплечник на 45 літрів був.Щойно випив безалкогольного і так добре на душі стало.Приляг на свій лежак і щось нічого робити вже не хочу.
 02.12.2016 
п'ятниця
  Ось і підійшов вечір першого службового дня після відпустки.Зари усі розбіглись:Я.Р.на пост,а Юрій Вадимович з А.А. повезли в шпиталь цього цікавого Гриня з третьої з травмованим голеностопом.Морозець на вулиці стоїть,а грубка пихтить-це мені було ліньки почистит труби!Впадло щось робити взагалі!Вже прийшла посилка і до мене і до Аксьониша. Я.Р. завтра у відпустку тож швидше за все і мене втулять на пост.І я морозитиму дупу по ночах!Людей ніхріна немає,що поробишь! Нічого особливого в цей день не стало і сподіваюсь,що ще не станеться.З Богом. 
03.12.2016 
субота
  На вулиці справжня зима.Залишаємось зимувати.Сніг немає бажання припинятись.Ю.В.зробив плов,а на обід давали борщ.Інтернет працює поганенько,а А.А. знов валявся під таблеткою.Сходили в лазню помились.Телефонував Сергієві поздоровляв з днем народження.Я.Р. поїхав раненько у відпустку і вже мабуть розговляється.Головне щоб без запасів приїхав і не продукував проблем як він має звичку.Ходять чутки що нам пригонять новий бус,але поки ніхто його не бачив і це несе купу нових проблем та неприємностей.Мене поки у караул не ставлять,не чіпають.Холодно,зимно і це тілько початок зимівлі,а ще тиждень тому усе було так добре. Таке враження,що я занапастив себе пішовши захищати країну ,а зари продав свою волю за ті срані сім тисяч.
 04.12.2016 
неділя
 Чергова армійська неділя добігає свого логічного кінця.Ранок розпочав активно:розтопив грубку в наметі та обдзвонив багатьох своїх товаришів по учебці.По обіді ми З А.А.пройшлися до цього фермера та домовилися за вугілля-одне питання десь на 50% вирішене.Це дає надію. Учора почав писати чергове оповідання на тему армійського долбойобізму,а сьогодні вдень розіслав свої твори деяким письменникам в фейсбуці.Подивимось чи хтось прочитає і чи дасть якусь оцінку.А швидше за все ніхто не дасть ніякої оцінки.То таке-я швидше для себе пишу аніж для когось.
 06.12.2016 
вівторок
  День Збройних Сил-цікаво чи хтось здогадається з моїх невоєнних родичів,друзів,приятелів поздоровити з цим святом? На вулиці справжня зима:зі снігом,морозом,вітром. Потихеньку прилучаюсь до караулів:вчора-позавчора підміняв А.А. на посту.Позавчора ще і поганий випадок стався-повертаючись серед ночі з караулу десь прогавив ріжок з набоями і досі не знайшов!Здається це питання вирішено,але хто зна... Щось мені наш начмед менше подобається аніж спочатку. Щось мова пішла,що сьогодні наче шашлик/!/дадуть особовому складу на обід! Почав сьогодні слухати авторські читання на 'Українському радіо' книги Бориса Гуменюка-сильно і важкенько чесно кажучі! Ніякого шашлика не було на обід:борщ та горохове пюре,втім я другу страву і не беру останнім часом. Всучили грамоту в честь 6 грудня,а спочатку до мене те х@йло дої@алось чого з бородою-та ідіть ви в дупу зі своїми грамотами! Ввечері сніг знову наміта-піду вночі замість А.А.,йому завтра зранку вести підсудних/це піз@ець якийсь!/з Че. Розмовляв з Д.В.-зари в Запоріжжі віддувається по пмм за весь дивізіон і ще якусь х@йню накинули.Першого листопада контракт закінчився,але не відпускають.В шоці з цього усього,що в частині робиться. Зі свєтом мене тілько поздоровив батечко,потім в обід зателефонував Толян,а Юровича я сам випередив.Можна зробити висновки,що нікому не цікаве моє становище і не цікавляться і не цінують і їм усе побоку! Замислишься іноді,а кого і що ми тут захищаємо і кого стримуємо і для чого? Такі от справи.
 07.12.2016 
середа
  Сьогодні відстояв під ранок замість А.А. і після цього вже не засинав.Прийшов розпалив грубку,заварив каву та залізши в спальник слухав далі Гуменюка-як я казав,важкенько і відчувається людина пише про те,що набуто досвідом.В мене так не вийде бо моя війна протікає десь по тилах в боротьбі з командуванням та алкоголіками,а останній рік більше саме з шакалами,бо тих алкоголіків майже і не лишилось.Я ж не винен,що потрапив на посаду сан/інструктора в саме цю програну частину,а волі перевестись в инший підрозділ не знайшов в собі,а на другий раз поплив за течією і знов в цю частину пішов.З иншого боку я також логічно розмірковував та частково меркантильно і от маєшь що маєшь!За два роки і похвалитися нема чим-я себе справжнім учасником і не важаю якщо чесно. Щось мене наш керманич все більше і більше дратує-то він на початку ліз куди не треба,то тепер взагалі на все класти починає-а цього і варто було чекати!Можу впевнено казати,що мине півроку і він злиняє звідси,а я лишусь при своїх зацікавленнях.Треба в наступному році валити звідси.
   На вулиці зима і сніг. Щось я кошмарю із самого ранку-от що значить не виспався! Нікому ніх@я не потрібно і оточуюча дійсність починає мене виводити із себе!Потрібно звалювати звідси поки я нікуди не встряг і нічого не накоїв! Все мене не влаштовує:до відпустки я звик до оточуючої дійсності,приїхавши до дому не встиг заморитися бути з батьками,бо я довго там не був,а тепер оточуюча дійсність мене дратує! Щось останнім часом почав часто Оксану згадувать. 
09.12.2016 
п'ятниця
  Кінець службового тижня.Мороз спав і назовні плюсова температура з вогким повітрям.А.А. рихтує передок автівки-вчора поцілував зад малюкового "камазу" коли той штовхав зранку.Учора якісь навчання були на третій тож усілякой піз@обратії шаройо@илось по растошуванню,а хлопці в піксельку одягнулись.
 Ці ночі ходив в караули полегшував А.А. долю.Якісь хлопці з якоїсь роти охорони тут з'явились 14 чоловік. Цей день також втікає від нас і на землю опустилась темрява,яка пануватиме ще не один місяць разом з зимою доки знов весна не віджене темряву разом з холодом і на землю не зійде літо.Щось п крити мене починає після відпустки тілько виду не подаю! 
10.12.2016
 субота
 На вулиці відлига і я продрих майже до 11-ї-стояв до шостої і прийшовши завалився і так би мабуть і дрих якби Акімчик не прийшов.Ото з ним побалакали трохи,а зари намагаюсь зрозуміти з чого день починати. На вулиці волого і холодно.Мерзенно якщо чесно.Мене харить ця дійсність. 
11.12.2016
 неділя
  Кінець чергового тижня мого перебування в армії.Нічим невиразний день окрім того,що в Павла день народження сьогодні,щойно зателефонував поздоровив-збирається в нічну. Я.Р. завтра повертається з відпустки.На нараді Равшан Петрович спробував попиз@іти,що медики не ходять в караули -одну лише ніч не ходили!Рахіт йо@аний лізе своїм писком куди не треба,так би з своїми обов'язками справлявся!Нічого, служба невічною буде -я його,уйо@ка, і в Запоріжжі припизжю! Зранку була сирість та багно,а під вечір взявся мороз.Батьки намірились мені посилку вислати,а я заодно дав завдання вислати мені спортивні штани та кросівки з малим наплечником. Завтра в Сашка день народження. 
12.12.2016
 понеділок
  Сьогодняшній день минув у активній праці:росклав дрова по людські,прибрав пмм з коридорчику,заніс дрова в криївку.А з чого все почалось?А почалось з того,що зранку Ю.В. з А.А. повіз хворих в госпіталь,в цивільну лічницю до дерматолога,а я лишившись сам вирішив не гаяти час та подивитись кіно!Продивився вже десь хвилин 20 того фільма і чую,що хтось потихеньку спускається в землянку -двері відчиняються і перед мої очи з'явився полковник Ходорковський власною персоною!Поздоровив мене з Днем Сухопутних Військ і зробив зауваження з приводу дров та пмм.Тож я і вирішив зайнятись ділом поки світовий день.Тож і прозанімався. Я.Р.явиться завтра -з Іваничем приїде!Мабуть таки власним ходом.Тоді наврядше він привезе запас,а якщо хтось їхати буде/можливо речова?/то п'ятилітрову баклагу стовідсотково притащить!Тоді доведеться застосовувати непопулярні методи. Сьогодні частина якісь три тисячи нарахувала-мабуть та таки матеріальна допомога.На планшет новий вже є необхідна сума.Я з А.А. посовітувався і вирішив таки сімидюймовий брати бо оптимально,а великий недоцільно в наших умовах.Тож замовев /в кошик відклав/планшет,гарнітуру теж Samsung та футляр,але то вже сестрі відішлю,а старий собі лишу. 
13.12.2016 
вівторок 
  Новий день ознаменувався тим,що я два рази збігав в чарівний будиночок і помітив,що в мене натерта промежина-туалетний папір та вологі серветки не минають просто так якщо їми часто користуватись.Натер гліцерином.Інтернета небуло і немає.На вулиці невеличкий морозець підморозив багно,а як вдень буде невідомо. Я.Р. ще не з'явився.
  Бачив сьогодні Сашка Дяченка:незадоволений,деморалізований тим,що ні платні ні матеріалки(чи премія,чи що воно є)не отримав.Такі в нього чемоданні настрої,каже що писатиме відмову від 'АТО',бо після цих подій у нього нема вже ніякого патріоизму і взагалі не розуміє,що він тут робе!Ну що я можу сказати?Я прекрасно розумію ту ситуацію і те становище в яке він потрапив,і за великим рахунком він був правий...Але,не варто списувати і ті Саніни пунктики чи як це назвати які і завели його в цей глухий кут:і я і Вітаха,і І.І. добре пам'ятають як він чинив свого часу по віношенню до товаришів,а зари скрутно стало і купа обов'язків і одразу в нього 'патріотизм'кудись зник і він тепер не розуміє,що він тут робить!А забув як такий задоволений був на початку року біг в 55-ку і керував їм не патріотизм,а алчність!В той рік він просидів не надто парячись за все,а тут зовсім инша справа!В мене ж навпаки-я до появи Ю.В. був заклопотаний зайо@аний,а зари тілько стало спокійніше/особисто мені/. Такі от справи-і розумію Сашка,що на цей момент він був абсолютно правий,але ж і бачу инший бік медалі! І вкотре в людях розчаровуюсь,хоч і знав що можна від них чекати.
  Приїхало наше чудовисько-підпиз@оване,але намагається виглядати 'адекватним'.На вулиці мороз.Батьки вже вислали посилку. 
14.12.2016
 середа
 Черговий день присвячений службі в Збройних Силах.Сьогодні якісь там навчання і вже усі відбули в напрямку місця навчань.На вулиці морозець.Я прокинувся рано,хоча до відпустки я так і прокидався,а зари сиджу в наметі топлю буржуйку та дивлюсь фільми. Сьогодні якась дурня мені снилася:наче б то якесь массове гуляння,якесь дійство і в програмі цього заходу щось на кшталт акції"Зігрій бійця" з якимись подарунками чи то теплими шапками тощо.І виходить так,що я відволікаюсь і мені доводиться кудись відійти,а по поверненні вже все закінчилось і всі розійшлися і немає моїх подарунків і я злий ледь не плачу,в мене ледь не істерика!-От в реальному житті та триста років мені вперлись ті подарунки,щоб я з-за них ще плакав?!Та не це головне:прибігши на шапочний разбор,я по дорозі знайшов котика схожого на мого Василя/але це не він був/забираю з собов і починаю потихеньку знущатися над ним,виміщуючи таким чином свою злість.Ось це мене насправді непокоїть! Мені самому робилось лячно від тих експериментів,що я проводив над малим і тим не менш відчував,що в той же час це мені подобається!І це справді страшно і змушує замислитись над тим якби я відносився до своєї жінки,до своїх дітей якби вони в мене були?Може це і добре,що я немаю власної родини,бо це могло б скінчитися катастрофою. Мабуть вже і не буде,бо погано віриться,що в сорок років я знайду нарешті жінку.Де я її знайду?!Я і на волі немов в клітці був,а зари теж не володію власним життям!Завжди якісь препони!
   Я.Р. сьогодні зранку вступив в болісну фазу розуміння віднайденя себе в зоні 'бойових дій'.Вже завів розмови про те,що йому потрібно лікувати руку-хай пиз@ує лікує.Оримав убд то чого ж йому тут робити?Навойувався вже!Досить! Ніхто нікого тримати не буде-потрібно лікуватись,хай лікується!Не буде під ногами тинятись! Сьогодні майже увесь світовий день провів у наметі топлячи буржуйку та слухаючи авдіокниги.Навчання пройшли і наче все заспокоїлось.Моя посилка вже у відділенні.Таке то. 
15.12.2016 
четвер 
 Початок нового дня.Інтернет ні хріна не працює.Невеличкий морозець.Знов хочу себе віднайти в цьому дні. 
16.12.2016
 п'ятниця
 Сьогодні і справді морозець міцний-хоч вітру зранку немає,але морозне повітря опалює обличчя.Учора ввечері надійшла чарівна есемеска і я одразу замовев на розетці новий планшет с аксесуарами.Учораж Ю.В. забрав на пошті мою посилку.А я ще до обіду замовев собі ремінь на Клямрі-650 грн+пересилка:тризуб-сокіл з латуні ручного лиття і сам пасок шкіряний чорний,'Стара Америка'.
 Ввечері дивився 'Чудову сімку'в наметі коли отримав есемеску.Я спустився в землянку і з горем навпіл через цей пиз@уватий інтернет зробив замовлення.На наступному тижні має прийти обидві посилки.Мій гаманець схудне на шість з лишком тисяч.Що поробишь-не варто усе на завтра відкладати! У Ю.В. та А.А. важкі ці два дні:учора два виїзди було,пізно повернулись;і сьогодні зранку самого хотіли кухарів на медкомиссію звозити,а вийшло в наркологію. Сьогодні важка голова-мабуть тиск трохи підвищений,випив каптопрес.
 17.12.2016 
субота 
 Ранок почався з того,що буржуйка сильно задиміла:Ю.В. мені доказує,що це не закоптило і чистити не треба-аякже нетреба!Я знаю,що якщо я не почищу,то це точно ніхто не зробить і будемо знов дим глотати! Ввечері теж здуру,спросоння кинув вугілля і як почало пихтіти ,що я ще годину неспав слідкував аби не задихнулись. Перед тим встигли з А.А. в лазню збігати яйця помити та шкарпетки з майтками попрати швиденько.
 На вулиці мороз,але без вітру воно доволі нормально. У Ю.В. мрія здійснилась-сьогодні він таки відправився в Запоріжжя і пробуде там до кінця тижня тож увесь тягар лягає на мене!Потрібно в ЦРБ з'їздити добити цю справу з сан/книжками та організувати виїзд до стоматолога. Ремінь вже прийшов до Мирнограда,а планшет з розетки сьогодні тілько відправили.Готуюсь розпрощатися з шістьма тисячами! Надійшла тривожна звістка,що Приватбанк збираються націоналізувати і головне,щоб це відбувалося по позитивному сценарію.Такі от справи.
18.12.2016
 Неділя 
  Почалась з обов'язкової прогулянки до нужника,а зари почистив зуби та хочу заварити чай. 
19.12.2016 
понеділок
  Приїхали з виїзду:з самого ранку відправились в ЦРЛ по санітарні книжки,а потім ще заїхали у госпіталь по двох хворих.Встиг на Нову пошту отримати свій вантаж.В містах ажіотаж навколо банкоматів не тілько приватівських,але і инших банків.Добре,що хоч термінали працювали нормально,тож розплатився по безналу,але були побоювання,що система лягла.Не лягла.Поки що.В АТБ зранку теж по безналу розплатився.Сьогодні мій рахунок десь на тисячу схуд.Ще схудне на п'ять з половиною тисяч за кілька днів. Джамшут Григорович щось заікнувся,що на днях мають пригнати новий бус для нас.Побачимо.Було б добре якби в нормальному стані автівку пригнали,щоб людей як людей возити,а не як бомжів. Ю.В. учудив:поїхав додому і узяв лікарняний на п'ять днів-обіцяв відлежатись кілька днів,потім зайнятись справами у частині і на кінець тижня повернутись.Головне,щоб не забухав по-сер'йозному і на цьому його служба не закінчилась.НШ злий на нього-каже,що 'по-пі@орські'зробив!Міг би підійти нормально попросити/знаєм як вас просить!/,а так він нічого доказувати незбирається!Ну і пішов нах,курдюпель!Ходорковський щось здає:ні до кого не дойо@ується,чекає на звільнення.Роки беруть своє. Головне за добу:напружена ситуація на Світлодарській дузі,а наші хлопці/2 батарея/ виїхала з ночі чергувала на вогневих,їм туди і істи відвозили і третя рано збиралась їхати міняти.Я так розумію,що не стілько стріляли скільки підстраховка.Наші далеко,а там другий гарматний має прикривати 54-ку. 
20.12.2016
 вівторок
  Щойно отримав на горіхи від Таргана за те що зупинили біля церкви і хлопці в крамницю ходили.В мене усіляке бажання зникло до обіда,а та скотина малолітня задоволена за автівкою дивилася-тобі то що,падло недороблене?!Таких одразу валити потрібно,щоб далі старлея не росло,бо якщо зари так до людей відноситься то що буде коли владу отримає?
  Ніякого бажання немає до служби в цьому проклятому дивізіоні  та і до служби взагалі з таким довбоґрайством,бо усюди воно переважно те саме.Ще трошки і нас командування кине на призволяще і коли тікатиме то буде наказувати аби ми не відступали лякаючи трибуналом.Взагалі мої прогнози невітішні.Так і увесь запал та мотивацію втратишь знаходячись в цьому гівні! На Нову пошту не заїзжав,бо повідомлення на телефон не приходило та і А.А. ще не прийшло.На днях як усе нормально буде позабираєм,а не заберем то назад поїде,а я у цих пі@орів зайвий раз просити дозволу не збираюсь!Нижче моєї гідности. 
21.12.2016 
середа
   Черговий день моїх поневірянь в лавах цих йо@аних Збройних Сил.Не знаю які прикрості мене чекають сьогодні.Вийшов на вулицю і почув як сніжок скрипить під ногами.Щось А.А. досі не прийшов з караулу-загнали таки моїх на калітку,бо народу ніфіга немає.Докомандувались потвори,що вже в воювати і служити нема кому і тих останніх намагаються заї@ати!За те що загробили дивізіон це командування потрібно на деревах чипляти. Щось чутки ходять/знов таки,що чутки/наче начарт сказав,що нас у лютому звідси виведуть.Якщо виведуть на Близнюки то потрібно робити спробу перевестися з цієї йо@аної частини.Я ввечері дізнався,що Македонця вже у нашому дивізіоні немає,перевівся в 2 ГАДн.Вийшов якийсь конфлікт.Дізнався також,що Петро збирається теж кудись переводитись.З наших тілько я і Сашко лишились і те невідомо скільки тут витримаю.Маю великі сумніви,що в инших підрозділах набагато краще. 
21.12.2016
 середа 
 Нарешті отримав від Нової пошти повідомлення щоб отримав свій вантаж бо інакше 23-го його відправлять в зворотньому напрямку.Був варіант аби повезти нашою таблеткою в Мирноград хлопців,але поки що мовчать.Мабуть Тарган відмовев,а нам забирати вже потрібно,бо і моя і А.А. прийшли у відділення.Я.Р. з А.А. припахали вночі на калітці чергувати тож зари відлежуються.Ю.В. ще не телефонував сьогодні. 
22.12.2016
 четвер
   Не поїхали сьогодні до стоматолога,бо вести нема кого було та і у нього проблеми виникли.Натомість ввечері довелось п'яничок в наркологію везти.З 1-ї двох.
 23.12.2016 
субота
  Я цього старого пі@ора заї@ашу раніше аніж воно до свого дємбєля доживе!Вже дістав на мені свій поганий настрій зганяти,твар геморойна!Нічого-дої@ешь ти мене,хай сяду,але ти мені відповіси за хамство!
  Дивився в "Донбас:реалії"репортаж про воєнних медиків,а я тут невідомо чим займаюсь-насправді і практики толком немає і досвіду хрін наберусь на такій "службі"!Хоч багато в чому відчуваю себе тут і добре,але краще б був завалений роботою по профілю і ніяка піз@ота не пила кров. Нет лайфовський добре працює-часом краще аніж модем.Зари відчуваю як усе мене харить:харить цей пі@ор з замашками сталіна та гемороєм у сраці,харить перебування в одному тому самому місці,харить оточення з яким все важче знаходити спільну мову.Я не бачу своєї якоїсь ролі в цьому грьобаному цирку!Не хочу я тут знаходитись.Не хочу. Сьогодні намагався протопити намет,але буржуйка страшенно диміла.Треба буде прочистити труби. В.Ю. має завтра вернути тож стане трохи легше мені.Хай навіть в караул ставлять аби з цими пі@орами не бачитись та не спілкуватись! У нас нова кішка з'явилась:сама прибилась. 
24.12.2016 
субота
  Ю.В. повернувся годину тому.Сьогодні цілий день нічим не займались,а просидів з планшетом дивився в ютубі відео аероз'йомок різних містечок.Хочу квадрокоптер собі! 
26.12.2016 
понеділок
   Початок останнього в цьому році тижня.Так погано спав-от що значить задротствував майже до півночі.Учора А.А. таки переробив димохід і буржуйка горіла доволі добре. З дурною головою прокинувся.На вулиці все ще зима.Сходили у лазню ввечері. Щось із-за наявності нета неможу ніначому зосередитись.Потрібно планшет сестрі вислати.
27.12.2016
 вівторок
  Сьогодні із самого ранку активнічаю:тренувався на брусьях,вправи для пресу робив на турніку,дрова підрубав,ладиків напік. Постановив собі впритул зайнятись вправами на брусьях,щоб хоча б наблизитись до того рівня який мав до війни. Сьогодні на поверхні сиро і вітер. Щось серце рознилося на вечір:після вранішнього тренування помітив дискомфорт,а з годину тому/після вечері/почало впритул дошкуляти.Вже випив корвалол і зари валідол поклав під язик.Дожився.Так і не зберегу здоров'я аби дотягнути хоча б до того часу коли зможу сім'ю завести/все-таки сподіваюсь!/і лишусь на цьому світі самотнім і хворим. Нерадісні перспективи.
 29.12.2016 
четвер
  Сьогодні таки пересилив себе і заліз на турніки і не дивлячись на крепатуру робив вправи .Сьогодняшні результати це навіть не задовільні тож потрібно тренувати тіло поки є можливість і час.Час невпинно біжить і наближається до Нового року. Саня Дяченко захворів -Ю.В. повіз в госпіталь. 
30.12.2016 
п'ятниця
  Передостанній день цього року.На вулиці знов морозець і здійнявся вітер.На обід учорашній не ходив принципово-хай подавляться 'домашніми варениками'нищеброди смердючи!Ввечері тілько олів'є нахавався коли погукали за скляночками.Щитів підгодували .В.Ю. учора трьох людей поклав-наші показники скоро 'показники'Мауглі перевепшать!Може швидше цей блядський дивізіон розформують! Сьогодні потихеньку почнем підготовку до святкової вечері.Такі справи. 
31.12.2016 
субота
  Останній день цього шаленого високісного року і я чекаю коли він нарешті скінчиться.Сьогодні можна підбивати підсумки якщо такі наявні. Перше це те,що 16-й рік ознаменував початок моєї літературної діяльності:я дописав і виклав в інтернет свій перший закінчений твір,а цієї осені на мене знов напала словесна діарея і оперативно написав ще одне оповідання і вирішив створити цілу низку оповідань присвячених армійському довбоґрайству. Друге що я утнув на початку цього року так це повернувся до війська і початок відновленої служби був не надто обнадійливий,а продовження тим більш.Тим не менш я зари знаходжусь в ньому і це є об'єктивна реальність. Цей рік був пов'язаний з погіршенням мого здоров'я і я це напряму пов'язую з перебуванням в цьому триє@ічному підрозділі і з тим колективом який мені на початку дістався-більша частина цього року для мене легкою не була!Покращення мого становища відбулося кілька місяців тому і мені невідомо який термін це продовжуватиметься.Поки що моє становище задовільне. 
 В цьому році я теж немало поїздив по країні-Десна,Запоріжжя,Дружківка,Широкий Лан з Миколаєвом,Покровськ з Мирноградом,а під час нетривалої відпустки побував у Січелаві,Чернівцях,Львові,Київі ,Маріуполі. Цей рік був пов'язаний з постійним спілкуванням з людьми і відвертим розчаруванням в багатьох зі старих знайомих.Влітку я бачився з Ш@рком. В цьому році я рідко бував вдома.В цьому році я так і не здійснив того,що мав здійснити багато років тому і вже втратив надію це здійснити. 
 Я.Р прийшло з поста підпиз@оване.Ю.В. з А.А. поїхали в госпіталь.Таке то.
 01.01.2017 
неділя 
  От і настав новий рік.Невідомо,що погане і що добре відбудетьсч впродовж нього,але добре що хоч той високісний рік минув! Дочитав нарешті 'Крука'цього загадкового Павла Дерев'янка і можу ствердно мовети,що твір склав на мене враження,хоч трохи і відчувається уривчастість та неоковирність.Відомостей про цього загадкового письменника я в мережі не зміг віднайти.
 02.01.2017 
понеділок
  На вулиці зима.Другий день чергового року і перший робочого тижня. Я.Р. знов забанячило-учора зникло десь задивалося,а Ю.В.зателефонував аби свої набої перевірив бо потрібно було Таргану доповісти так воно таке незадоволене було,що його від пиятики відірвали:пів години сидів неміг перерахувати!Треба його здихатись вже нарешті!
 03.01.2017 
вівторок
  Початок нового року та новий деь не віщують нічого доброго:Я.Р. відбуває на другу батарею у якості меднаглядача,бо батарею скосила віруска-вже четверо у госпіталі, а скільки хвороба скосила невідомо!Хотіли мене туди засунути,але капітан відбив.Такі от справи.
 04.01.2017 
середа
  Черговий день нашої служби.Я.Р. відвезли учора зранку на другу-хай трошки в лікаря пограється,але вже учора ввечері встиг надудлитись і невідомо чим це для нього взагалі обернеться.Хай попадає,алкаш ї@аний! На вулиці великого морозу немає.Сонячно. Учора почав слухати авторські читання книги Євгена Положія "Іловайськ".Передивляюсь кіна які непогано ноловчився завантажувати торентом навіть в цих умовах.
 05.01.2017 
четвер
 Черговий ранок починається з дощу і як завше,з важких та непртємних відвідин нужника. З'явився наш стоматолог,а Я.Р. поки що на другій-учора піз@ов по телефону від Ю.В. отримував,бо як завше нічого не робить і бреше,а той його на гарячому спіймав. Щось мене останнім часом Ю.В. дратувати починає. Йо@у можна датись від нудьги -вже і фільми набридли,і авдіокниги і все на світі.Яша все ще на засланні-таки наші бажання мають схильність втілюватись в життя.Сьогодні плюсова температура повітря і на вулиці волого. Вже місяць після відпустки і стає на серці невесело від думки,що у відпустку доведеться ідти бо зна коли і на мізерну кількість днів.
 06.01.2017 
п'ятниця
  Сьогодні СвятВечір-Різдво православне,хоча я більше схиляюсь до святкування 25-го грудня як увесь цивілізійний світ,а не так як в азійській недоімперії. Особливо нема чого оповідати-ми застигли у часі десь скраєчку безодні.На вулиці справжня зима та ожеледиця.Я сьогодні підстриг волосся і зголив бороду:довелось,бо скубанув занадто тож і доголив.
 07.01.2017 
субота
  Сьогодні зранку лід застелила вода і до обіда було дуже слизько. Начальник медпункту прийшов з новиною,що з нас вимагають графік відпусток на цей рік і одразу в мене усілякий настрій зник дивлячись на кількість днів у році відведених нам для "відпустки".Пі@араси йо#ані-ненавиджу! 
  Я вже як задрот зі своїм гаджетом-я вже забув коли АК тримав в руках і мені невідомо чи взагалі він придатний.Почав дивитися фільм "Острів"і бачу багато параллелей з цим своїм існуванням в якому не вбачаю ніякого сенсу.Немає жодної користі в такій службі і я не відчуваю ніякого результату від перебування тутай!Звичайно добре мати купу вільного часу,але сенс з того усього якщо він у прірву зникає не приносячи ніякої користі.Сидишь тут як відлюдник позбавлений елементарних зручностей та жіночої компанії-так і досидітись можна до того,що остаточно посивієшь,ростовстієшь і так  невдахою опинишься на вулиці. Телефонував Юрович-в Чернівцях -17 і вітер.
 08.01.2017 
неділя
 Чергова неділя яка назавжди покидає територію нашого буття.Ще один згаяний тиждень мого життя відбуває в минуле.Учора подивився фільм "Острів".Писати нема про що. 
09.01.2017 
понеділок
  Початок нового тижня.Знов писати нема про що. 
11.01.2017 
середа 
 Сьогодні я дуркую,а учора в мене був активний день:їздили на Новогродівку до стоматолога.З самого ранку нам ледь не зіпсував увесь план цей Чуча,що таки повернувся за три дні до цього і в якого знов трапились судоми-Ю.В. відвіз його у госпіталь і не без проблем поклав його туди,а сьогодні його мали відправити на Дніпро.Знов. Виїзд ніхто не збирався скасовувати і хоч з запізненням,але ми таки відправились в Новогродівку.Простирчали ми там не так довго як очікувалось. Бачив там Комаху,перекинувся з ним парою слів;потім до нас підійшов Македонець,якого перевели туди десь наприкінці осені коли я у відпустці перебував.
 Познайомився з Бородаєм.Наступного разу виїзд запланований на четвер. Я.Р. поки що лишається на другій,бо спалах віруски ще не припинився-учора ввечері вивезли летьоху молодого.Сьогодні із самого ранку кеп з А.А. повезли донорів на здачу крови. Щось останні тижні творчість з мене не виходить,хоча в голові формується задум иншого запланованого твору. 
12.01.2017
  четвер
  За бортом огидна погода-сирість і вітер! Наш екіпаж сьогодні пришвартований.Я учора дослухав "Дику енергію "подружжя Дяченків і почав послуховувати " Бота"Макса Кідрука.Щойно додивився дитячий фантастичний фільм з Джорджем Клуні.Запалив грубку,бо сирість для мене наче серпом по яйцях.Такі от справи. 
20.01.2017 
п'ятниця
  Багато днів не писав бо нічого було писати.Учора перемерзли як собаки поки до цього стоматолога,алкоголіка малолітнього їздили.Так ще ніколи ми не їздили!Усього лише двох чоловік обробив і те не повністю. Я.Р. у відпустку с'ї@лося ,а це на днях повинен вернутися,пі@армот дов#аний!
  На вулиці морозець і як на зло грубка знов димить.Що їй ,суці,треба? Вдома батько та сестра похворіли,а мати поки тримається-бо на роботу ходить,а ті вдома сидять! Щось цей недоколиханий пі@арас/зампотех/ знов за старе взявся-знов санітарку вгнав і морозився не хтів Ю.В. телефонувати домовлятись.Падло йо@ане! 
  Бачив учора в Новогродівці Гришу Плюща-тепер летьоха.Розповідав,що деякі хлопці з сімки хотіли в 55-ку поверутись до нього в батарею,але заборонили зверху в нашу програну в/ч людей відсилати і потрапили в 25-ку:Махіто,Бімбола і ще якийсь Вован.Таке то-йо@аний ГШ робить все навпаки та підриває боєздатність частин. Щось закинув я свої творчі екзерциси і ніяк оповідання не допишу та не видам.Відсутнє натхнення. 
  Прослухав кілька авдіо книг фантастичної спрямованості:"Дика енергія "подружжя Дяченків та "Бот"Макса Кідрука.Дивлюсь вестерни.Подивився серіал "Окуповані "про приховану окупацію рашею Норвегії-добре висвітлено латентний пі@арасізм европейських політиків та ЄС загалом. Учора був невдалий виїзд до стоматолога в НовоГродівку-за увесь день тілько двох бійців зробив,а тиждень тому за в два рази менший проміжок часу шистьох!Видно було що не в адекваті перебував. 
21.01.2017 
субота 
  Черговий ранок чергового дня існування в лавах ЗС.Вдягаючи на себе свій/ вже/старий бушлат я пригадую зиму 2014/2015 як все було на початку і тих людей яких зари немає в наших лавах,бо дебільна система усе робить аби ростоптати кращих представників країни.Зараз сидимо як барани невідомо для чого,нас і лишилось три каліки і ті при першому шухері розбіжаться в різні боки.Розмовляв з Сашком Дяченком:все ще у госпіталі і на неступному тижні робитимуть операцію по ушиванню пахової кили.Каже хлопці з инших частин оповідають теж таке,що за голову берешься.Гнила система. Ю.В. каже що наврядше продовжуватиме контракт,отже я знов лишусь наодинці з усіма цими проблемами.За цей час потрібно здихатимь Я.Р.,бо він вже заї@ав чесно кажучі. 
22.01.2017 
неділя
  Учорашній день не був вдалим для капітана та А.А.-ненапряжний виїзд перетворився на дурдом з продовженням.На вулиці прохолодно та сніжно.Сьогодні має повернутись Яків Романич якщо нічого не задумав. Об'явився Артур Клен: та плекає надію зробити собі группу інвалідності. Яша  таки щось задумав,бо таки не з'явився сьогодні:по офіційній версії стався гіпертонічний криз 180/110 наче на похмелюгу в нього тиск менше був!Це або одразу замислив,або не в змозі був їхати.Та нам і краще-хоч не бачити цю червону пику! В иншому все як було. 
23.01.2017
 понеділок
  Капітан та А.А. відправились до Покровська з самого ранку,а я лишився на господарці.Знов грубка травить смердючою кіптявою-доведеться таки сьогодні знов почистити димохід. Слухаю авдіокниги та дивлюсь вестерни:прослухав Дністрового книгу,а зари почав авдіоверсію "Криничара";кожен день дивлюсь якийсь старий вестерн. 
  Собаки случаються у мене над головою без перестану,а я перетворився на інфогаліка-постійно з планшетом граюся,вже і від АК відвик.Треба хоч почистити. На вулиці знов відлига,а це може призвести. до того,що волога почне капати в криївці. Я почистив труби та поклав в воду з миючим брудні труси зі шкрпетками та дощовик,бо вже давно збираюсь його попрати і негоже в смердючому одязі ходити якщо є можливість ходити в чистому. Слухаю "Криничара "Мирослава Дочинця. 
25.01.2017
 середа
  Сьогодні зранку отримав зимку-одні мати від таких "отримань":форма непогана,але нормальних розмірів ні хріна немає!Взяв 52 5 зріст,бо рукав довше,але в плечах все єдно тісні!Взяв хоч це,може потім поміняю,бо і такого не буде!Все через дупу в ціх Збройних Силах! Ю.В. повіз Барсика з третьої перевірити на сухоти та завести вантажників на станцію вантажити дрова.Зубники відпали,бо ці йо@ані пі#араси свої носи встромили. Щось помічаю,що я вже не так каву полюбляю як раніше. Капітан знов на виїзді. А.А. збирається у відпустку. Я.Р. на лікарняному начебто.
 27.01.2017 
п'ятниця
   Іноді здається,що перебуваючи в армії ти спокутуєшь якусь провину,а завинив ти перед усіма кому тілько можна:сьогодні вееспешники дої@ались,що хлопці знімали гроші в банкомаиі аби сплатити штраф у суд!Це добре,що з нами замполіт 1-ї батареї був і наше відхилення від маршруту було узгодженим.Уйо@ки йо#ані,місцеві сепари,що вирішили прилаштуватись на теплі посади та намагаються задра@увати тих нечислених військовослужбовців,що боронять їхні задро#ені міста. Взагалі сьогодні такий день йо@нутий-і з'їздили порожньо і замерзли як собаки!
 28.01.2017
 субота
  Рано-вранці А.А. прокинувся та відбув у напрямку Зп,взяв відпустку.Забрав з собов і роутер,тож особливої можливості задротствувать не буде впродовж тижня.Цю паузу я сприймаю з ентузіаізмом,бо як раз є можливість попрацювати над текстами .Ніяк не завершу останнє оповідання,а в голові вже літають задумки инших творів. Моцні морози на вулиці,сніг скрипить під ногами.Переживем. Морози виявились не такими і моцними як зранку здавалось-на вулиці біля ноля.Капітан повіз Андрюху-кухаря,бо є натяки на вірусний гепатит.За кермом Вітя Сергієнко/ надалі В.С./ ,а А.А. поїхав додому.Мабуть ображений на всіх.Хай їде перепочине. Чекаю на чергу до лазні.Сьогодні в мене стався "творчій сплеск"-таки написав кілька абзаців в останнє оповідання та трохи виправив попередній текст. 
29.01.2017
  неділя
  Сьогодні погода до нас непривітно ставиться зустрівши нас морозцем та вітром.Зранку 1 АБАТр поїхала на чергування і 3 мабуть теж витягнуть.Залпи ствольної артилерії було добре чутно. У А.А. сьогодні перший офіційний день відпустки.Ввечері сходили помились,а сьогодні продовжуємо служити-як все-таки добре,що свого часу закінчив те медулище!На гарматі спробуй стілько часу протриматись. Живемо зари без інтернету і якось мізки в кращому гуморі.Ввечері балакав з Юровичем:каже теж піз@ець,що коїться в цивільному житті.Невесело насправді все навколо.
  1 -ша зранку /якщо не з ночі/ виїхала і по слухам вже перед обідом випустила 30 огірків,а 3-тя перед обідом поїхала і здається вже підвоз поїхав-працюють.Докомандувались довбоґраї йо@ані-як гаряче стало так і воювати нема кому!Тарган злиняв з росташування -як чуяв!Так само як і Я.Р.-а навіщо якщо убедешка вже є?!Він і вдома має,що робити нема чого йому в караулах робити такому цінному кадру!
   Дивлюсь "ПісляЗавтра ".На вулиці холодно. Перечікуємо холоди.Додивився "Післязавтра".Щось треба буде іще ввечері подивитись. Щось мені зовсім не подобається як Ю.В. до тварин відноситься! 
30.01.2017 
понеділок,ніч 
 Свєто почалось!-з пів-години тому Ю.В. зателефонували зі штабу повідомили,що наче зараз під'їде бус який не став нашим і начеб то когось з відмороженням привезуть.Не встиг я в нужник сходити як Ю.В. зателефонував та повідомив,що їде на вогневі-без сумки,без нічого,бо ті ідіоти не попередили!От вже бики йо@ані-чого туди їхати скажіть?! Треба спати поки можливість є,а я і без того ледь заснув біля півночі і сумніваюсь,що це мені знов вдастся! Капітан відвіз в шпиталь та поклав одного ' відмороженого'котрий ВВЧ/жмеринський залізничник/ з 1-ї,та повернувся близько 6-ї.Зранку ще на одного ходили дивитись на 3-тю.3-тя начебто одну гармату втратила:незрозуміло чи від попадання,чи від поламки,але добу хлопців помаринували добряче. 
  Несподівано зателефонував Руслан-отой 'малюк 'зі Сватова.Служить в 59-му шпиталі на сортувально-евакуаційному відділенні.Роботи багато до того ж усього лише один госпіталь на Луганський напрямок,так що буває і позіхнути нема коли.Такі от справи.
  Мороз моцний. Довелось трохи побігати перед обідом аби випхати Ю.В. у госпіталь з обмерзлими.Навіть на сам обід не пішов.Виніс воду,заніс цеберку вугілля,наносив дров щоб підсихали. Погано спав от і відчуваю що пороху замало багато рухатись. На обід не пішов і зари трохи перепочиваю і слухаю "Щоденники Ієрихар "Володимира Лиса.Увімкнув щоб щось помалу гавкало. Хочу зазначити,що потихеньку повертаюсь до творчої діяльності і вже за кілька днів накалякав багато абзаців які тягнуть за собов логічне закінчення оповідання та зароджується ідея продовження в иншому оповіданні. Таке то.
 Я вже думав,що доведеться знов їхати сьогодні в госпіталь-капітан тілько недавно повернувся.Можливо ще вночі піднімуть.Дай Бог щоб обійшлося,але п'ять хлопаків з 1-ї потрапило в госпіталь.І ще будуть.
 31.01.2017 
вівторок
  Сьогодні із самого ранку як тілько хлопці приїхали пішли перевірили трійку.Я прокинувся і збігавши в будинок Сонця що сходить почав день з того,що почистив труби на грубці і зари відчуваю як вона гріє зовсім по іншому.Ті пі@ори під ранок обстріляли Авдіївку з 'градів' і зари чутно залпи хоч і домовились наче про припинення вогню з десятої ранку.Таке то.
  Знову проблеми з цим Чучою який учора ввечері приїхав-на цей раз не три дні,а одразу на наступний день його відімкнуло!Повіз Ю.В. на госпіталь і ще одного молодого з коліном узяв.Ще обморожені не попрокидались.Наче б то і другу теж підключили до бойових чергувань.
 01.02.2017 
середа
  Вже і другий місяць цього року почався.Хлопці приїхали живі-здорові,бо зробили таки в кузові пункт обігріву. Кеп поїхав до шпиталю. Сьогодні День народження у Юлічки Деменко-наскільки я розумію вони повинні бути в Донику і збирались свєткувати в тій самій вірменській кнайпі біля Покровської траси.Маю сумніви,що там безпечно і чи ціла та кафешка. Мороз потихеньку відпускає,але все єдно ще холодно. 
  Слухаю "Озерний вітер "Юрка Покальчука.Вночі погано спав. Ю.В. подзвонив Яші і повідомив,що виписався з госпіталю і дали реабілітації шість днів.Так не хочу аби це червонопике Квазімодо поверталось!Потрібно якось здихатись цього лимаря,бо якщо капітан таки звільниться по весні,то воно знов себе занадто вільно почуватиметься знов мені на голову сратиме!Дзуськи! Ю.В. приїхав-поклали в госпіталь з 1-ї хлопця з гіпертермією.Знов ці проблеми почались з автівкою-сцеплення знов не хоче працювати! Мороз трохи вщухає.Таке то. Прочитав в новинах,що під Авдіївкою загинув викладач юридичного факультету ЧДУ,боєць 72-ї бригади.Такі от факти. Музичне сопроводження вже сьогодні тихіше.
 02.02.2017 
четвер
  Щось кеп  мене кошмарить останнім часом-нестача алкоголю в крові мабуть взнаки дається. Учора ввечері приїхали -почались проблеми з сцепленням.Сьогодні я разом з Лихваренком роспетляв цю біду ,домовився з Черненком- він дав толкового чоловічка тож тимчасовий ремонт зроблено. Мороз впав.
  А.А. якщо все добре то завтра прибуде-трохи веселіше буде. Равшан Петрович прибув-за ним цілий "камаз" відправили!Позашляховики усі стоять як вкопані! Морози трохи вщухли. Слухаю "Маріупольський процес "-непогана ідея,але мене шмарклі дратують!  Під вечір знов роігралася ствольна та реактивна артилерія!
 03.02.2017 
п'ятниця
  Ранок.Я прокинувся о п'ятій та пішов зробив ін'єкцію чотовому Козаку Євгену.Потім приліг і знаходився в цьому дурному стані коли не можешь,ані спати ,ані щось робити.Почистив труби від сажі та запалив грубку.Подивився новини та прогноз погоди на тиждень. Сьогодні А.А. має вернути. Равшан не встиг приїхати як вже чергову гадість зробив -угнав санітаний транспорт ,пі@ор! А.А. таки не вернеться сьогодні:пішов на лікарняний до 8-го. Санітарка знов не ладиться-знов тіж самі проблеми,знов В.С. їбеться! Я зранку пішов в наметик,розтопив грубку та дивився черговий вестерн "Як підкорювався Дикий Захід ". Трошки підтаює.Дивився прогноз на тиждень-з вівторка знов морози міцніють. Перед обід чулась незрозуміла стрілянина. Якщо А.А. через тиждень верне то ми ще будемо залишатися без постійного інтернету,що в принципі добре.Якраз і усі фільми передивлюсь за цей час. Розвідники повернулись в наш табір.
 04.02.2017 
субота
  Сьогодні огидна погода:волого бо дощ хоч і плюсова температура.Ю.В. з самого ранку в роз'їздах. Розвідники вернули до нас в росташування.Сголив сьогодні бороду.Наче Танєчка приїздила в сектор і дала медикаментів кілька коробок. Начебто лазня сьогодні. За лазню на завтра домовився,бо капітан каже простив,а мені до шостої потрібно Козаку Євгену цефтріаксон зробити.
 05.02.2017 
неділя
  На вулиці брудно та волого.Ще більш впевнено в свідомість особового складу входить певність того,що в березні нас виведуть на Близнюки.Ї@ав я ці переїзди і ці Близнюки з казармами разом!Це як уявлю,що доведеться там мерзнути та місити багно,а потім знов ці переїзди,на Черкаське, а то і знов на ШирЛан і врешті решт на нове місце зосередження в якесь багно!Невідомо який новий командир в нас буде.Взагалі ця служба заї@ала насправді,ця армія,ця неоголошена війна!І не знаю чим мені ще заніматись в цьому житті! Ми перетворюємось на якісь кволі доповнення до наших гаджетів!Я почав помічати,що не знаю чим зайнятись коли мій планшет розряджений та заряджається і це не є добре! 
 Добре коли маєшь можливість сидіти в теплі ,пити теплий чай,нічого не робити і дивитись фільми-дєкую Богові за це! Я сходив в нашу пересувну лазню змив гріхи з тіла і тепер вигріваюсь в теплій криївці та дивлючь кіна на пляншеті. Заставив себе переглянути першу серію невдалої телеекранізації "Століття Якова "-таку книгу так зкурвили! Все мене щось дратує!
 06.02.2017 
понелілок
  Трохи дуркуватий день сьогодні:в госпіталі мізки повиносили і невтішні прогнози стосовно погоди почали втілюватися у життя!Сьогодні хоч і не самий моцний мороз,зате вітер із самого ранку дає нам прикурити!
 07.02.2017 
вівторок
  Ранок почався з морозу та немилосердного вітру,а на додачу ще і грубка почала диміти безбожно!Я згодом розібрався чому вона димить,а Ю.В. одразу почав сперечатися намагаючись спростувати мій висновок.Вірніше почав уникати суперечки зрозумівши,що я правий і не бажаючи визнавати свою неправоту.Як завше! Мене іноді так все дратує-і більше усього бісить навіть не армійське довбоґрайство,а семитисячники,що пересиділи найгарячишу пору,а тепер дуже розумнічають!
  Затягнувшийся пікнік продовжується:сиджу в землянці,дивлюсь фільми,слухаю авдіокниги,зари буду пити чай бо прийшов з обіду. 
  Лихваренко таки поїхав до шпиталю і навіть повіз одного шизіка з прикомандированих!Служба триває:поповзли чутки ніби П.Ч. на другу переводять. Сьогодні в мене спортивний день,а як займатися і не знаю,бо вітер пронизливий. Завтра мають повертатися і Я.Р. і А.А. Кепкаже що в А.А. відчутно похнюплений голос який свідчить про небажання цього товариша повертатися сюди!Мене такі варіанти чесно кажучі харять:я за стілько місяців лише раз сходив звідци у відпустку і не нив,що доводиться повертатися і я плюну в пику тому хто важає,що мені дуже легко було цей час,а ці товариші семитисячники вже і посвідчення отримали і по кілька разів додому їздили і ниють!Те квазімодо скільки разів у відпустку їздило і скільки так їздило,а тут тілько спирт жерло і ні х@я не робило!Ще вони ниють,бл#дь!Один я чомусь не нию і на лікарняний не хожу!Семитисячники та й усе.
 08.02.2017 
середа
  Черговий день армійської служби.Сиджу в теплій криївці та слухаю "Навіжених в Перу "Макса Кідрука.Ю.В. з самого ранку в роз'їздах,а Я.Р. та А.А. мають приїхати ближче до п'ятої.Кеп перед обідом повіз зьому,Руслана,до окуліста і щойно приїхав.Вітер та мороз на вулиці не надихають до тривалого перебування на свіжому повітрі. Якщо новини не брешуть то підірвали польового командира донецьких просхідноімперських сепарів "Ківі "-одним пі@орасом менше на цій землі стало!А може під виглядом загибелі вирішив втекти,пі#ор! Такі от справи на цей час. Поїхав Ю.В. за А.А. та Я.Р.Було б непогано якщо другий надудлився,а НШ зари наказав би їхати в наркологію!
 09.02.2017 
четвер
  Середина службового тижня.Яків Романич з А.А. приїхали учора ввечері без пригод.Кеп виказав Яші все що думає з приводу пиятики той мовчки слухав.А.А. вже і відгоняв таблетку на яму вже і зробив сцеплення.Може Чуприна сьогодні приїде і тоді можливо я нарешті нову форму отримаю якщо було на що міняти. Здається температура повітря різко вгору піднялась. 
  Чутки про нашу ротацію все впевненіше ширяться і я сам потихеньку з цим звикаюсь хоча хотілося б нікуди не виїзжати. Все дратує мене.Все обридло. Привіз таки Іванич мені зимову форму поміняну:приміряв наче нормально,от тілько верхня куртка має занадто довгі рукави.Вирішив лишити собі внутрішню курточку,а зимові штани з верхньою курткою вишлю додому.Лишу стару накидку. 
10.02.2017
 п'ятниця
  Наче б то Тарган вже повернувся.Сьогодні виїзду не було.Лихваренко вже на лижах-хай пиз@ує бо вже кошмарить! Тиждень не буде тож все на мене знов звалюється.Та якщо він на в'йо#ки зібрався то вже весною знов увесь геморой на мене впаде! Нам нарешті привезли дрова і А.А. почав пиляти-стілько б на початку зими привезли б! Це піз#ець!-скоро навіть в крамницю спокійно не зайдешь кефіра придбати!Кажуть,що Стопочкіна ледь не пов'язали на Новій пошті бо папірця про звільнення не було!Піз@ець повний! 
11.02.2017
 субота
  Сьогодні вже такого морозу немає-вже легше.Кеп завтра в'йо@ує-доведеться мені за все віддуватися. День проходить більш-менш мирно.Лихваренко вже на лижах.З одного боку відпочинемо трохи від нього,а з иншого не надто хочеться з тіні виходити.Такі справи. 
12.02.2017 
неділя
  Сьогодні нарешті спровадили Юрія Вадимовича у відпустку-воїхав воєнним "камазом" в кабіні,а вчора так непокоївся,що місця в кабіні не буде і доведеться в кузові їхать тож шукав инші варіанти поїздки. 
 Погода гарна на дворі хоч і морозна. Здається в моєму творчому доробку стало на одне оповідання більше-сьогодні нарешті завершив оте оповідання яке ще перед відпусткою розпочав писати.Звичайно ще передивлюсь та обшліфую текст перш ніж викладати в інтернеті.
  Зараз з'явилась якась кіберполіція яка наші сторінки в інтернеті моніторить-наші сторінки в соцмережах перевіряють:Аксентьєва натягнули на шикуванні за те ,що в фейсбуці написано що "працює в 55",а П.Ч. розповів що приходила телеграмма аби люди не розповідали про становище в "зоні АТО "станом з 28 грудня по якесь там число!Це пиз@ець якийсь!Мауглі підсунув якісь анкети про стан виховальної роботи в патріотичному дусі яку він не проводить! Якось так. 
14.02.2017 
вівторок
  Перша доба цього тижня пройшла 'активно'-вдень два рази з'їздило і вночі Тарган підняв ,довелось їхати на другу двох алкоголіків везти в наркологію,бо стрілянину влаштували на посту. 
15.02.2017
 вівторок
  Сьогодні ледь прокинувся так міцно заснув.Другий день горище болить і наче тиск невисокий,а щось ніяк зняти не можу! Вчора день простояли,а сьогодні ледь не довелось з малолітніми алкашиками їхати-з третьої двоє піз#ьонишів надерлось,добре що П.Ч. сам повіз,бо я там непотрібен і Слава Ісу! Слухаю авдіоверсію "Вічника ".Вже багато авдіокнижок прослухав через колоночку! Учора надійшли атовські-2400.Я вирішив старій вислати ще 500 грн,вирішив тож вислав.
 На вулиці міцного морозу немає,але вітер і сніг.Зари трохи буря в голові вщухне то потихеньку рубатиму дрова та заноситиму. Спортивні вправи на цей тиждень вирішив припинити,бо горище скрипить та і треба трохи перепочити. А.А. сьогодні знов наніч глядя довелось алкаша везти в наркологію-добре,що мене це не стосується,бо П.Ч. зранку своїх двох піз#ьонишей возив і це на другу знов поїхали і знов того телепня повезуть,що позавчора із-за нього вночі довелось їхати. Таке то. 
16.02.2017 
четвер 
  Сьогодняшній ранок почався з того, що грубка сильно диміла і не хтіла розгорятися.Не допомогло і чищення труб-все єдно страшенно димить!Це дрова такі-ні хріна не висихають! Завтра потрібно би і виїхать у госпіталь/ кілька чоловік є не гострих /,але у цього пі@ора вусатого і дозволу просити не хочу! Зари вже час обіду і 'наради'. 
  13.41 Не зрозуміло чи тарган під'йо@ує чи правду каже,але пиз@анув аби машина та екіпаж були готові до виїзду.Тобто потрібно ненавантажуватись о другій половині дня бо невідомо яка ніч нас чекає. 
PS:сподіваюсь,що таки під'йо@ує бо не охота кудись їхать на цьому драндулеті,бо невідомо чи виїдемо на ньому у разі шухеру. Наскільки мені відомо на цю мить,ми таки виїзжаємо вніч з третьою,але то таке-годину назад нас приголомшила ще одна неприємна новина:вусатий тарган ще на півроку підписав контракт!Хоч бери теж переводься!Сумніваюсь,що Ю.В. це надихне на підписання іще одного контракту на півроку,а мені цей пі#ор ще крові попсує!Не сидиться ,падлу,на пенсії вдома:звичайнож-це він тут полкан,а там нікому непотрібний придуркуватий дідуган!
 17.02.2017 
п'ятниця
  Таки нікуди не їздили ми як і третя-тілько усю ніч тривожно очікували тривожного дзвінка від таргана. Дрова не хочуть горіти нормально-заморився в грубку соляру підливати.На вулиці морозець який панував вночі.Загалом погода має бути вдень непогана.Багато фільмів завантажилось за ніч. Скоро обід.ЗамПоСмех узяв А.А. з машиною кудись наче по запчастини поїхав у місто. Починаю потихеньку новий твір писати.Попереднє оповідання треба трохи переробити,щоб була альтернативна версія. 
19.02.2017 
неділЯ 
  Недільний ранок.Учора їздив в госпіталь з цим молдаваном-таки не поклали!Ендоскопіст на чергуванні десь біля Авдіївки був,а коли верне невідомо.Кеп має завтра повернутись-нарешті позіхну вільніше! Замовев в інтернет-крамниці роскладачку-десь під тисячу+послуги Нової  пошти.Чому вирішив узяти?Тому що скоро доведеться їхати на полігон,а ліжка наврядше влізуть в наш таблетер і їх доведеться кимось иншим везти,а коли приїдемо на місце то ще доведеться погавкати аби їх дістати,а роскладачка порівняно з ліжком в розібраному вигляді багато місця не займає і не важить і її раз-дістав та поставив!А.А.почав щось репетувати коли почув,що ми маємо намір намети в першу чергу класти в автівку,а ліжка як вийде-навіщо нам ліжка без даху над головой?А якщо вести в чужій вантажівці намет то йому гаплик прийде,а ліжку ніхріна не буде! 
  Сьогодні вирішив попостити-посидіти на кефірі-ряжанці.Корисно іноді розвантажувати шлунок. Учора написав ще кілька абзаців нової книги-потрібно кожної днини по кілька абзаців надряпувати,і діло не забариться. Сьогодні два рази їздили в Покровськ-один раз в госпіталь ,инший в наркологію.Дістали ці алкани йо@ані і наше чудовисько в тому числі:знайшло пакет з коньяком,яким Михалич хотів проставитись нам за убедешку/я і не знав,що в нас такий пакет лежить /і почав поїти -Іванича,Юрка-кухаря погукав.Я тілько приїхав,забіг на камбуз похлібав суп і йду з боку МТЗ повз капонір за яким стоїть наш намет і чую голоси Я.Р. та прапора.Я недовго думаючі переліз капонір і через зачинений вхід заходжу:бачу Іванича з Квазімодою,пепсі дволітрова пляшка,апельсини,пляшка коньяку відкоркована та ще одна в пакеті.Я не одразу збагнув,що Яша не міг такий коньяк купити,бо він звик спирт дудлити,або шмурдяк.Вмовили/я не сильно противився /хильнути п'ять крапель,Іванич ще каже ти ж нікуди не збираєшься,тільки перехилив дзвоне Тарган,каже :сідай в машину їдь сюди!Я подумав може він в бінокль спостерігає за нами?Приїхали з А.А.,якому я мимохідь повідомив про збіговисько і про коньяк,а там Панкрата п'янючого на штабі попалили і Артура пресують.Тарган каже:привезіть Чуприну з документами цього гівнюка,тож ми знов поїхали в росташування за прапором,а Я.Р. сказав аби затихарився.А.А. виявив ,що цей надибав пакет з коньяком і вирішив на шарика пригостити людей в яких зацікавлений.Той вімкнув дурня,що то прапор знайшов,потім начеб то з Нового року ще лишилось-в житті ніколи такий коньяк не купляв,а тут купив цілих дві пляшки!Надовго чудовиська не вистачило як завжди.Треба здихатись цього телепня,бо він вже розраховує,що Ю.В. за пару місяців звільниться і він знов заживе як в Бога в кишені-дзуськи! Коли їхали перед обідом мені зателефонували з тієї інтернет-крамниці,та повідомили,що велику роскладачку можна придбати тільки за умови повної предоплати,що мене не влаштовує.Я попросив аби анулювали це замовлення,а ввечері я замовив звичайну-вона дешевше на 400 грн та менше за розміром,але для мене підійде. Швидше б кеп приїздив.Такі от справи. Ще :телефонував Юровичу і щось у мене останнім часом лишається неприємний присмак від цих розмов.Таке то. 
20.02.2017
 понеділок
  Початок нового тижня.Щось плітка пішла,що нас не на Близнюки відведуть ,а в Токмак на покинуте летовище.Чи правда чи брехня невідомо.Лихваренко має сьогодні виїхати та приїхати.А.А. зампосмех кудись із собов потягнув.На волі весна.Я поправ шкарпетки з білизною та почепив сушитися. Яків Романич сьогодні реабілітується.Учорашній вчинок сильно обурив А.А. ,а мене вкотре переконав ,що довіри до нього немає. Передзвонили з інтернет -крамниці стосовно мого оновленого замовлення,сьогодні мають надіслати. Ю.В. виїхав о 12.55,а ми зари маємо їхати на шиномонтаж. 
21.02.2017
 вівторок 
  Ранок сьогодні почався активно:прокинулись,А.А. завів бензопилу та ми попиляли дрова,а Ю.В. взявся за улюблену справу припахавши Я.Р. заносити порубані в землянку. А.А.займається автівкою сьогодні,а завтра в нас буде плановий виїзд. Щойно Горський телефонував-учора до нього заходив майор Рожненко.Збирається повертатись до війська,каже що і Вуйко Михайло не при ділах-по шабашках перебивається.Не знаю,чи він отримує в центрі зайнятості дотації.
 22.02.2017
 середа
  Сьогодні знову середа! Збираємось на виїзд.Добре,що з капітаном разом.Заїдемо на першу візьмем барбосів.Ще потрібно на Нову пошту заїхати отримати та мабуть відправити.Хоча з зимовими речами можна не поспішати.На вулиці волого,сиро та непривітно. Повернулись з виїзду.Отримав своє замовлення/зари на ній і лежу /,отримав спальник Ю.В. та відправив зимові речі до батьків. На вулиці тане сніг. 
23.02.2017 
четвер
  Зранку ллє дощ і повз вхід в землянку бурлять бурні потоки брудної води. Щось А.А. мене харить останнім часом-одвічно в нього ,бл@дь,настрій поганий! Як вже все задовбало і усі вже дістали-коли вже зможу оселитися де-небудь подалі від людей,мати свій дах над головою і щоб жодна падла не діставала своєю присутністю! Спав цю ніч на роскладачці і доволі непогано спав між іншим!Тільки трохи сповзав вниз,а так доволі непогано. Ю.В. розповів,що вже цілком офіційно підіймалось питання про наш вихід на ППД невдовзі.Отже готуємось до переїзду. Бл@дь!З-за ноута капітана тепер знов інтернету ніхріна немає!
 25.02.2017 
субота 
 Сьогодні вночі морозу не було тож на вулиці багно страшне.Сьогодні наче Маслениця і нас збиралися вигнати в село як ото в вересні чергувати,але все переінакшилося,Слава Ісу!А багно страшне-ходити неможна! Сплю вже кілька днів на новій роскладачці і поки що задоволений.Але трохи прохолодно.
 26.02.2017 
неділя
  Бл@дь!Ю.В. тілько заліз в інтернет і інтернет пропав!Вночі був морозець/ і зари є/і трохи підморозив багно і сніг,а за кілька годин почнеться відлига і знов потече вода. 
27.02.2017
 понеділок
  Сьогодні рівно офіційний рік як я сам собі присуд підписав на три роки! В останні дні лютого зима дає вкотре зрозуміти,що просто так не відступить і наші плани на гарну погоду її не стосуються:з рання сипле сніг і температура повітря вишче нуля не хоче підійматись! Погано спав в цю ніч:десь годині о третій почав засинати,а до цього сон перебив близько півночі і ворочався доки не випив більше тридцяти крапель корвалолу. Дістали ці татари-поняття ніякого нема аби причинити нормально дверцята,або підкинути в буржуйку дрова.Потрібно самому болт забивати подивимось,чи хтось щось робитиме. Із-за ноута Ю.В. неможливо просто в неті полазити не те що вантажити! Останнім часом напружені стосунки в нашому підрозділі-забагато командирів на чотирьох людей!Вже потихеньку дається взнаки три мисяці безвилазно в' зоні АТО'.Це мені набагато краще зари аніж до пепередньої відпустки було.
 01.03.2017 
середа
  Сьогодні перший день весни і начебто Всесвітній день котів!Сонечко вийшло з-за хмар та трохи розтоплює залишки снігу і примерзлу за ніч багнюку.Зари тре на обід продиратись,а не хочеться.В мене якась постозність на обличчі біля правої вилиці.Не вистачало ще цих проблем! Щойно намагався відправити цю є@ану декларацію-незнаю чи вийшло ,чи не вийшло х@й його зна та мені і пох...!Гондони й@@ні! А.А. займається автівкою.Таке то на цю годину. Невеселі перспективи вимальовуються на обрії:А.А. заводить мову про те,що може злиняє від нас,а якщо він злиняє і Ю.В. то мені нелегко буде з цим бл#дським Квазімодою-він мене заі@е!А взагалі всі мене харять останнім часом!
 03.03.2017 
п'ятниця
  Учора майже увесь день проваландався на вулиці:на шиномонтаж поїхали з самого ранку,потім в госпіталі стирчали,а по приїзді готував бульбу і повечерявши приліг на роскладачку і вже не підводився. Вийшов на вулицю,а там моцний туман!Волога в повітрі не дає бачити далеко. Щось деякі 'товарищі по зброї' починають мене конкретно зайо@увати! Мені якось вже і насрати ,що з моїм ' колективом'буде далі:нікого я умовляти не збираюсь аби лишався і нікого прикривати теж не буду!Я важав,що тоді по мобілізації в мене оточення було пиз@ець,а виявляється воно зараз таке,що мама не горюй покластися нема на кого і довіри немає! В.С. повернувся і таке враження,що він в кращому стані був госпіталізований аніж повернувся-голова шумить,серце калатає і Ю.В. Муму ї@е щоб вивезти одразу в госпіталь,бо бачте п'ятниця і наврядше кого знайдешь!-а куди вони дінуться?!Це піз@ець якийсь-люди повертаються з лікарняних без жодних натяків на реміссію! Дзвонив сержант Лавриненко-летовище збираються на реконструкцію зачиняти,а працівників чи то на 0,7 перевести чи то на біржу ставити.Я подав йому ідею на пів-року піти на контракт. Знов ці барбоси-розвідники в нашому наметі гужбанили-заї@ав Ю.В.зі своєю добротою чесно кажучі!А.А. теж починає бикувати ні з того ні з сього!Всі дістали вже!Семитисячники...
 04.03.2017 
субота
  Сьогодні майже увесь день світовий провів на дворі бо світило Сонце,а на ніч на Землю знов сходить морозець.Сподіваюсь,що багнюку трохи приб'є бо вже дістала чесно кажучі. Розмовляв з Андре та Льохою трохи,а також зі Славком-зі-Світловодська.Славко у відпустці з початку тижня.Андре учора надудлився.Батечко вже кілька днів у Січеславі в гостях,мати з сестрою та котами вдома.Такі от справи.
 05.03.2017 
неділя
 Таки не дотягнули Вітька до понеділка-сьогодні під ранок вивезли!Не треба було в суботу капітану муму ї@ать,а треба було одразу відвозити-я його логіку іноді відмовляюсь розуміти!Потім задрімав,а прокинувшись попрямували в лазню. Сьогодні вітряно і дасть Бог підсуше багно і не нагоне хмари дощові. Нічим особливим не займались сьогодні-погода була непривітна та вітряна,а під вечір береться невеличкий мороз.Завтра в мене виїзд.Вечірній кінотеатр вже влаштовувати сьогодні не буду треба відпочивати.
 07.03.2017  
вівторок
  Ще один даремно згаяний день відправляється до біса.Щось мене Лихваренко вже і зайо@увать починає!
 09.03.2017 
четвер
   Пережили учора 8 березня/ Слава Ісу без ексцессів!/.Багно підсохло на скаженому вітрі і стало прохолодно на вулиці та сухо. Пішла мова про те що виїздити на полігон будемо з 21-го по 26 березня-десь тиждень півтора в запасі маємо на збори. Замислився на цих днях всер'йоз про те аби зробити корекцію зору поки будемо на ППД-заодно на лікарняний звалю на кілька тижнів,бо нема чого мені на тих Близнюках робити!Подивився на сайті розцінки,умови і приходжу висновку,що десь тисяч 20 гривнів може вилитись,а що робити ?Приїдемо,трохи розгребемось на полігоні,з'їзжу до батьків і десь у квітні піду на обстеження,якраз почекаю грошове забезпечення за березень і можливо вже в травні дивитимусь на цей світ без окулярів.Дай Боже аби все вийшло.На обстеження мабуть пару тисяч піде і за одне око може більше десятки піти!Якщо робитиму,то по одному оку-лікарняний відкрив раз на тиждень,потім ще на два тижні.Побачим як воно буде. Учора ввечері дзвонив Толян-він тепер знов лейтенант Фалінський в 10й горно-копитній бригаді.Таки домігся свого,молодець!Головне щоб не розчарувався швидко,бо зари инша служба пішла.Вже в Коломиї в частині,а за пару тижнів в ці краї прокладатиме шлях.
 11.03.2017
 субота 
  З самого ранку повітря пронизує злий колючий вітер та черги великокаліберного кулемету.Ю.В. знов зібрався в Зп в понеділок -супроводжувати БТРи та "камаз".Надовго він не засиджується в рз і такий щоб на перекат взагалі у відпустку змитись.По-командирські.
  Сиджу в наметику і почитую "Я-Легенда "-Павло давно рекомендував тож дійшли руки.Особливих новин немає і думок ніяких немає-в голові моїй вакуум!Це психічне виснаження та авітаміноз дають про себе знати. Розмовляв по мобілці з Євгеном Ковальовим,а потім з Андрюхою Ревякіним-довгенько так більше ніж півгодини спілкувались.Завжди приємно з адекватною людиною побалакати! 
12.03.2017 
неділя 
  Сьогодні у сестри день народження-з кожним роком ці дні зовсім не приносять радість!Мені останній так зовсім пересрали-ніколи ще не було такого повністю зіпсованого дня народження за увесь шлях! Вже завантажили в вантажівку одну буржуйку з гумою та столиками -поличками.Ю.В. зібрався знов з прочанами з'ї@атися на кілька днів. Прийшли з лазні і гріємось немов ті паразити.Такі от справи. 
13.03.2017
 понеділок 
  Кеп попрямував зранку в Зп на БТРі,а ми цілий день прошаройо@ились поки ввечері в нас не трапився непередбачуваний виїзд:повезли Барсіка з гострими болями в животі і поки він був в лабораторії я побачив як по коридору терапевтичного відділення прямує Жадан!Я спочатку таки не повірив,але потім спитав у жіночки ,що його супроводжувала і та підтвердила,що це таки Жадан приїхав і роздавав хворим книжки,а перед цим давав концерт і гукала на завтрішній концерт в Очеретино та я відповів,що нас туди ніхто не відпустить.Втім можливо вони і до нас завтра заїдуть,але мені доведеться знов у госпіталь їхать по Малюка і знов Барсіка везти бо в нього таки проблеми якісь є. Ці наші пі@арасики,що засіли в халупі на Миролюбівці готували мені пастку спокушаючі мене формально підписатись сан/інструктором на третю батарею,бо бач тепер це сержантська посада,але я одразу запідозрив щось неладне і відмовився.Ю.В. по приїзді в Зп дізнався,що з першого числа посада сан/інструктора в будь-якому випадку є сержантська-тож навіщо мені кудись писати рапорт якщо і тут дадуть молодшого сержанта?! Платню сьогодні пообіді нарахували і я помітив ,що мені десь на сотню більше,а хлопці з трійки кажуть ,що другий місяць поспіль по 600 гривнів недораховуються.Такі от справи.
 14.03.2017 
вівторок 
  З виїзду приїхали.Сьогодні начебто день добровольця.Навіть не уявляю чи прирівнювати себе до лав оних.Похмура погода.Придбав собі кашкета в Красіку .Живемо в очікуванні перекату.Роскладачці поступово і впевнено приходить пиз@ець-ох і лоханувся я що придбав таке фуфло!Навіть не варто з собов її тягнути,бо довго все єдно не проживе! Все :А.А. отримав ноутбук -інтернет в мене пропав!Пообідати сьогодні теж не вийшло. 
15.03.2017 
середа 
  Завантажив з нета збірку інтерв'ю з Олесем Ульяненком:як все-таки важко таланту жити і матеріально,і складно дуже родину утворити.Як я зрозумів останні роки він  дуже бідував,але Дехто підвів рису і відправив до нього Азраіла. 
16.03.2017 
четвер 
  Ще один невиразний день. 
17.03.2017
 п'ятниця 
  Останні дві ночі сплю на топчані,бо моя хвалена роскладачка приказала довго жити-прроблема вилізла не збоку профілей,а збоку тканини-почала лізти.Я ввечері пізно викинув її на вулицю та заніс з намету топчан.Не скажу,що на ньому добре спати,але зникає бажання валятися вдень. За попередньою інформацією виходити на ППД почнемо з 24,нераніше.Та це і добре я важаю. Позавчора ввечері кухарі знов відмітились-Кукуруз і з Юрком п'яні бігли тушонку на водяру міняти і їх попалила третя батарея.Юрко з розпиз@ячиним фейсом був,хоч начебто його ніхто не пиз@ив,а том Бо'йо'зна.Ігор Корабель таки перевівся в 39бат-учора забрали. Почитую збірку інтерв'ю Ульяненка та передивляюсь нечисленні відео. 
18.03.2017
 субота 
  Вночі був морозець:вийшовши зранку на поверхню я побачив іней на грунті і зауважив,що мій старий камуфляж,що поправ учора обльодянів,бо видно вода не встигла стекти до ночі.Холод в повітрі і досі відчувається.Спати на цьому топчані справжнє випробування-відпадає усіляке бажання примащуватись серед білого дня. Учора нарахували атовські.
  Третю виганяли на бойове чергування-померзли та повернулись.В новинах пишуть ,що багато наших загиблих та ранених. Вдома щось погане-мати хворіє і не хоче лікуватись. Учора почав слухати "Львівську сагу "-доволі цікаво і легко слухати. Учора кілька абзаців написав в своїй книзі.Дивився в неті про всілякі конкурси для літераторів і розумію ,що для мене доволі складно спробувати свої сили ,бо не вписуюсь у формат.Мені за великим рахунком непотрібно ані гонорарів,ані паперових видавництв,але хотілося б розголосу та заставляти людей нервувати,бо провокація це моя мета! 
 Несподівано отримав сьогодні звання та личку молодшого сержанта-ніхто не став чекати виводу на ппд.Що і вимагалось доказати,а вони хотіли мене під'ї@нути-теж мені лоха знайшли! Сходили помились можливо в останнє на цьому місці.Всі чекають переїзду,а 1ГАДН ще сидить на Черкаському в очікуванні 120 снарядів які їм мають підвезти і які вони мають вистрілити.Ще може в квітні виїдем.Я особливо і не поспішаю нікуди дайте мені відпустку нормальну,а не так як зараз. А.А. з Ю.В. завтра збираються у Мирноград їхати перекинути кермувальну колонку доки можливість є. Телефонував Андрій:їхав з Запоріжжя через Хорол,бо увесь тиждень їздив по області з підрядниками. День був сьогодні свіжий. 
19.03.2017
 неділя 
  Сьогодні дощ з самого рання який мабуть зав'язався на цілий день.Учора дослухав "Львівську сагу ",а зари слухаю оповідання Адріана Кащенка.Кінцівка "саги "виявилась доволі футуристичною. Подзвонив учора Славку-зі-Світловодська:той ще у відпустці і я йому повідомив про таку болісну для нього ситуацію зі званням. Сьогодні прокинувся о другій ночі і вже не зміг заснути.ї Намагаюсь дивитись "7 самураїв "-три з половиною години! 
20.03.2017 
понеділок
  Ю.В. з А.А. поїхали в Миноград на ремонт,а мені доведеться по обіді їхати з Акімчиком та ще з одним в госпіталь. Таки не зміг додивитись "7 самураїв ",бо на останній третині знов зависло,а на инших плеєрах звукові доріжки не працюють. 
21.03.2017 
 вівторок  
  На вулиці огидна погода-перед обід був град,потім Сонечко,а потім воно заховалось за хмари і невідомо ,що зари на поверхні.Температура тепла і вітру фактично не було і волога в повітрі,а під ногами паскудне багно липке і слизьке немов гівно.З такою вологістю багно довго буде сохнути. Вночі знов погано спав. 
 Ці дні слухаю авдіоверсію оповідань Адріан Кащенка:" В запалі боротьби","Славні побратими " то що.Про Івана Богуна слухав сьогодні-про бесталанне кохання та недовге щастя.
 Замислився-невже я не заслуговую хоч на маленький шматочок особистого щастя? Попереду іще одна страшна ніч. Я іноді замислююсь,що навіть якщо вийде зійтись з якою кобєтою,то швидше за все вона буде вже с під когось і мимоволі розумію,що я вже навіть згоден і таку жінку прийняти.З роками свою пиху починаєшь задвигати куди подалі.Іноді я уявляю якби воно було зустрінь я зари Ксюшу і заведи з нею стосунки та як воно виглядає.Я зфотографував своє обличчя вдень і роздивляючись помітив як роки беруть своє:шкіра обличчя не свіжа ,огрубіла та обрюзгша.Роки з кожним роком все пришвидчуються.В альтернативу тим моїм уявленням я розумію,що не надто і хотів би все-таки зійтися з однією з тих двох дів які лишили колії на моєму серці.Також розумію,що я б більше хотів побачити біля себе Ксюшу аніж Вікулю.Занадто багато принижень я запізнав від останньої-сам винен. Іноді мені здається,що я втік в військо від проблем-нікому звичайно не оповідаю,що я за великим рахунком останнім часом взагалі ніфіга не роблю!Кожен день переймаєшься тілько тим ,що поїсти та що подивитись!Так не завжди було і не завжди буде. Вже почав потихеньку " Таємні матеріали"дивитись. Книг багато в бібліотеці,але я їх останнім часом не читаю і особливо не пишу хоч задумок багато. Такі от справи.
 22.03.2017 
середа
  Зранку тихо та сонячно.І багно під ногами.А вночі приморозок був. День видався сонячний та позитивний.Ввечері Ю.В. підсмажив на вогнищі корочка тож наїлися.За трапезою мені зателефонував Ігор Іванович:каже Торчин додзвонився йому нарешті. Потім подзвонив старій:приходив лікар і поставив трахеіт,сухий.Мати хворіє,батько теж нікуди не годний-тяжко спостерігати як твої батьки віддаляються від тебе в пітьму.Якось так. 
23.03.2017
 четвер
  Сьогодні взагалі дуже сонячно було,але під вечір вже трохи свіжішає. Вночі вибухнули склади з бк на Харківщині.Все ближче справа рухається в бік переїзду на ппд. Учора ввечері Ігор Іванович телефонував.Каже Торчин нарешті звістки подав.Втім я вже про це писав.
 28.03.2017 
вівторок
  Сьогодні відчалила перша черга-рушили зранку в бік Зп.Я.Р. теж попіз@ував з наметом.Погода дурна-вітер почавсь дурний.До Великодня три тижні буде віяти.Наші наступники теж зранку виїхали і вже їхні огірки привезли. Сестра отримала замовлення наче все добре.З замовленням наче все добре,але справи вдома відчуваю що зовсім недобре:сестра каже,що у старої постійно температура через запальний процес в грудях,вона бліда постійна,відсутній апетит і не хоче лікуватися ні хріна!Старий як овоч-їсть та спить і нічого їй не діє!Своєю прибацаністю та впертістю непотрібною вона хоче і мене вперед себе в могилу відправити! Звичайно я цього боюсь!Я після розмови з сестрою сів в поганому гуморі і зрозумів,що коли їх не стане то мені вже нема за що і чиплятись в цьому житт,бо свого гнізда немаю . 
29.03.2017 
середа 
  Вже сьогодні встиг і бк позакидати в вантажівки,Мауглі це йо@ане!Сьогодні сонячна погода і здається в Зп буде теж непогана на цьому тижні.Ще невідомо чи вдастся до старих з'їздити.Болять коліна,болить поперек,а ще тазостегневий суглоб.Щось я розвалююсь потихеньку,око кліпає.Поки я снаряди кидав Ю.В. з А .А. частково завантажили майно. Ї@ошив по обіді знов на снарядах і відчуваю ,що у мене спина добряче прострілила на цей раз.Випив німесил,але полегшення ніякого не відчуваю.Йо@ане Мауглі з ї#аним тарганом зі своєю припез#ю-вилупки! Вже майже повністю завантажили автівку:я закинув наплечник з усім непотрібом;зранку потрібно буде зібрати спальник та капці.Потрібно буде ще грубку розібрати та віттарабанити на третю,бо мтз/Чайка /не їде завтра. По табору шаройо#ляться сторонні люди.Сашка бачив мільком не було можливості навіть побалакати трохи!Такі справи. 
30.03.2017
 четвер
  Один подвиг по переїзду з Донеччини на Близнюки ми совершили,тепер мені належить здійснити другий:не околіти цієї ночі.Я лишився сам,а усі мої " товариши"розбіглись по домівках і автоматично усі клопоти по опалюванню намета лягли н мої плечі.У нас такий розгардіяшь ,бо стілько речей у нас назбиралось за цей час,що дівати нікуди.З іншого боку відпочину від " товаришів",бо останнім часом набридли їхні обличчя. Переїхали без особливих пригод,перевізши кошаче сімейство та песика.Завтра треба здати усю нашу зброю і зі спокійною душою їхати спочатку до сержанта Лавриненка,а в суботу зранку до старих.Здому тривожні чутки:в матері знов висока температура.Я незнаю як з нею боротись. Нет тут прямо літає.
 02.03.2017 
неділя 
  Вже повернувся з Бердянську на полігон.Приїхав ,а в наметі сидить три п'яних рила:Я.Р.,Кіт та Андрій-кухар який був в повному уматі.Всіх швиденько відправив восвоясі,Я.Р. відвів кухара в їхню комору,а сам звалив додому/і Слава Ісу,що звалив! /.Тепер дивлюсь на грунті х@єва купа недопалків-ну не свині,бл#дь?!Ще так на Близнюках я не квартирував!Як ото в чулані якомусь.
  Вікенд видався непростий:в п'ятницю я побував у сержанта Лавриненка в Балабіно,а в суботу потрапив до батьків...Тут і починається самий непростий період:вийшовши з автобусу я почімчикував до під'їзду,а замнов в ліфт зайшла жінка з хлопчиком які теж їхали на дев'ятий поверх.Виявилось,що це до матері жінка привела сина на заняття і та думала,що то вони жали домофон.Мати не очікувала мене побачити і аж заплакала,а я потім цілий день тримався аби не розридатись,бо глянувши на неї я злякався-осунулась,бліда,риси обличчя загострились.Мені було дуже важко пережити цю добу.Мені здалося,що в неї почалися якісь марення-таку ахінею несла!Вона не схотіла робити операцію ще тим літом/ виявляється!/аби гроші не витрачати і занімалась самолікуванням,але усе рано чи пізно спливає назовні.Її груди розривав страшенний кашель,а тіло ковбасила висока температура тож я пішов в аптеку придбав антибіотики та протизапальні засоби.В неї під вечір добряче підвищується температура,вона постійно без сил і мало їсть.Щойно телефонувала каже що до 37,5 піднялась-всеж не 38,але мені здається навіть якщо бронхіт вилікуєм,то все єдно температура триматиметься,бо причина запалення в иншому органі.Вона така вперта не хоче нікуди звертатись...Важко на все це споглядати,але я розумію,що варто налаштовуватись на поганий сценарій... Тілько до Сашка заходив в суботу ввечері.До БТ і не збирався,бо така бессовісна та беспардонна,що немає бажання з нею знатися. Сьогодні мені предстоїть ще одна з черги веселих нічок яку варто пережити .Буржуйка встановлена але дров пшик.Такі справи.
 03.04.2017 
понеділок 
  Перший на цьому тижні 'службовий 'день.Хоч щось корисне зробили сьогодні:зробили стіл для медичного відділення,зробили етажерку для майна.Учора наніч нагрів воду та поклав пляшку з нею під ноги.Майже до третьої години протримався нормально лише в натільній білизні,а тоді піднявся та вдягнувся.Доволі нормально як на мене.Зробив собі тариф на лайф 5 гігів і за це задоволення 100 грн доведеться сплачувати,але чую,що якщо активно нетом користуватися то надовго трафіка не вистачить.Таке то.
 04.04.2017 
вівторок  
  Сьогодні зранку,на шикуванні,отримав медальку "учасника АТО ".Дали ксерокопії на отримання грошової допомоги на 9 травня.Переночував нормально-спав на ліжку Ю.В. і тілько під ранок почав підмерзати.Ввечері замовив на bonprix літні гачі та сорочку.Учора також відправив заявку на консультацію в цей Візус і щось ноль емоцій і додзвонитись неможливо, а ні по одному номеру,ані по загальному.Якесь хамське відношення до паціентів. 
  Додзвонився таки я в цей Візус і записали мене на 10.04.2017 на 12.30 і їхати доведеться таки на Метал на третю лічницю,бо одразу на рефракційну діагностику,а це найближчий термін.Нічого.як все нормально то на наступному тижні можна і корекцію зробити на одне око.Таке то. Розмовляв з Сашком/Дяченком/ -ходив і до 'нормального 'лікаря :аналізи погані,написали купу ліків.
 05.04.2017 
середа 
  Якщо учора було спекотно то сьогодняшній день зустрів нас непривітною вітряною погодою.Під ранок здійнявся вітер.Переглянув прогноз щодо найближчих днів і побачив,що на п'ятницю обіцяють зливи. Сестра ввечері писала,що у матері знов температура 38.1...
 06.04.2017 
четвер 
  Ще один порожній армійський день.Падлючий весінній степовий вітер недає розслабитись увесь день.Завтра в мене 'короткий 'день і в обід відчалю до батьків.Чомусь не пишу ' додому',але поступово приходить відчуття,що то і справді мій дім.Через багато років після низки поневірянь до мене таки наблизилось це відчуття. В матері хоч кашель і проходить,але температура все єдно стартує з самого ранку.Намагається робити вигляд,що наче все добре і йде на поправку...Подивлюсь на неї завтра як вона йде на поправку.Може на цих вихідних хоч з Мишком перетнуся.Назавтра обіцяють дощ. Читаю зари " Перекресток Черновцы",збірник есеїв та оповідань про місто. А.А. відігнав таблетку на Урали і мабуть з цього толку небагато буде. Дружок гавчить,Маруська їсть риб'ячі голови,кошенята ростуть. Завтра день народження у колись улюбленої дівчини.Я навіть не знаю чи жива вона зараз...
 07.04.2017 
п'ятниця 
  Кінець службового тижня .По обіді маю відбути в бік дому.Нічого з матір'ю доброго не буде при такій тенденції. Тут була оголошена інформація,що нас в будь-яку мить можуть знов дьорнути в сектор бо ситуація загострена і ніякого перемир'я не спостерігається.Постійно на чеку потрібно бути.
   Вікусін ДР.І гадки немаю,що з нею зари.Чорна смуга мого життя. Вже вдома у батьків.Приїхав близько 18.00.Їхав з Русланом,Ромою з 1-ї і ще з одним хлопчиком з Осипенко,з 1-ї.Одразу після того як взяли квитки,Русик влив чекунець в пляшку з колою ,яку ми випили до Токмака.В мене знов боліло коліно в зігнутому положенні.Наче небагато випили,але в Русі рот не зачинявся .Ще і той малий з Осипенко почав розповідати намагаючись як умога голосніше з притаманним молоді патосом про свої звитяги.Наступного разу краще самому їхать спокійно собі.І пиз@ять те що непотрібно в прямому ефірі нести,аби звичайна вата не чула. Приїхав.Мати все єдно кахикає і цей кашель діє на нерви.Ще нікому не телефонував. Те чудовисько приийшло підпиз@оване і кд його попалив і начебто потім надзванював Ю.В. аби їхав відвозивв наркологію.От вже ідіот.Дістав алкаш йо@аний.Не буде з нього толку. Ще нікому не телефонував.
 09.04.2017 
неділя 
  Вже вернувся на Близнюки.Сьогодні хоч і виїхав на 20 хвилин пізніше,але о 16-й вже був на обласній лічниці де одразу сів на маршрутку і дістався свого повороту.Я.Р. поїхав додому в адекватному стані і начеб то розуміє що був неправий.Все єдно довіри до нього вже немає. Вікенд пройшов непогано:учора в центр їздив де перестрівся з Русланом після чого зайшли в непоганий генделик де бахнули по сто п'ятдесят та заїли шашличком.Ввечері зайшов до Сашка,а сьогодні мене Мишко проводив-збирається за деякий час у Польщу поїхати. Сюди приїхав багно навколо,забруднив кроси.Сиро. Сюди приїхав і знов почав поперек про себе нагадувати ,а по дорозі праве коліне недавало розслаблятися.Слухаю щоденники Костя Москальця чую багато близьких мені роздумів.В наметі страшенно багато пилу-це пиз@ець!Свіжа,сира та непривітна погода.Життя триває,служба також,війна точиться. Нет почав погано працювати.Перехвалив.
 11.04.2017 
вівторок 
 Учора проходив діагностику:розраховував,що кілька годин вистачить,а вийшло десь години чотири перевірятись.Одже що ми маємо:обрали для мене технологію Lasic як найбільш пприйнятну,але для неї мені потрібно зміцнити очне дно, а потім вже тілько тижня через три робити операцію.Я підрахував,що це буде 10 травня.Інша технологія не потребує зміцнення очного дна,але має свої мінуси.В п'ятницю піду зміцнювати.На Великдень лишаюся на ці вихідні,а на наступні планую в Бердянськ.Ще потрібно в Дніпро до Завальнюків навідатись і на все часу не наберешься. Витрати передбачаються десь у районі 25 тисяч як небільше:сама операція 16 тис/ як не 18/зміцення очного дна 3200;за діагностику сплатив 750.Плюс до цього краплі недешеві та і сонцезахисні окуляри від тисячі коштують.Я приблизно так і розраховував від самого початку. Знов усі розбіглись по домівках,а я залишився на самоті та в спокої. Я.Р. таки відмазався від суду на цей раз-Командир попередив,що в останнє,але маю сумніви.Призначили придбати необхідні запчастини для ремонту нашого уазіка. Погода сьогодні дурна та непевна-вітер якийсь дурний.Всі пішли,а я жістав залишки пива та дві тарані та трохи розговівся.Послухуваю авдіоверсію щоденників Костя Москальця.Ще один непризнаний невдаха-письменник /як і я! /якого мало хто і знає насправді і який за великим рахунком нічого шедеврального не написав.Слухати цікаво час від часу.
12.04.2017 
  Сам в наметі:Ю.В. зранку у шпиталі, а Я.Р. відпросився вирішувати комунальні питання.Погода сьогодні похмура,зривався дощик,але зливи поки немає.Втім я не зовсім сам-зі мнов Дружок та Маруся з кошенятами.Слухаю щоденники Москальця:ці спогади він записував будучі приблизно в тому же віці як і я зараз і можу відмітити,що моральний стан його в моєму віці був набагато гірший аніж в мене зараз-лунають думки про суіцид та невизначеність і непристосованість у цьому житті.Ці спогади заставили мене замислитися /вкотре /про своє існування і вчергове розумієшь,що насправді я доволі нормально в свої 33 роки тримаюсь води. Морожусь від шикування-я зари сам кому мені і мені кому давати наряд?Поморожусь,а там може люлей отримаю! Слухаю Москальця і бачу аналогію в його самовільному заточенні з моїм примусовим усамітненням в армійському наметі на полігоні.Якось так. 
13.04.2017 
четвер 
 Іноді хочеться розвернутись та піти нахер з цієї довбаної ' нової' армії! Їздив сьогодні в Запорізький шпиталь з трьома чоловіками і всім трьом назначили лікування,процедури та видали звільнення від службових обов'язків на п'ять днів і все начебто нормально,але несподівано повіяло штучноствореними проблемами з того боку з якого несподівався-від П.Ч. та Войнича.   Ю.В пішов на мізкої@аловку,прийде розповість як воно все обернеться.Рік минув і знов ті самі проблеми. Все добре,але від цих час від часу виникаючих нюансів усіляке бажання зникає служити далі. Інтернет працює сьогодні погано не дивлячись на гарну погоду:чим гірше погода,то тим краще нет працює! 
14.04.2017
 п'ятниця
 Закінчується і цей черговий день нашого дебільного армійського існування,а я ніяк не відімкнусь.Їздив сьогодні в Візус де мій гаманець полегшав на 20 тисяч і де мені лазером довбали очі.Зустрів Михалича з 7-ки,постояли порозмовляли позгадували служби в 3 ГАДн.Працює охоронцем в аптеці біля МакДональдса,що на Металургів.Розповідав,що не може досі оформити пенсію бо не вистачає папірців з попередніх місць працевлаштування.Я заїхав на Анголенко,зайшов в Пузату Хату пообідав,а перед цим в Воєнторзі придбав таки два погони молодшого сержанта,а пообіді зайшов в АТБ де взяв котам молока,собі кефіра та пляшку коньяку та купу різних дурниць. Котики потихеньку вчаться вилазити з коробки.Чорного кобеля скоро заї@ашу,завтра Муся начебто приїде з перевіркою.Таке то. 
15.04.2017 
субота
 Зранку здійнявся страшний вітер.Начебто має Муся приїхати перевірити дієздатність підрозділу.Щось мене наші гаспада ахвіцери розчаровують якіб вони хороші не були.Шакал він завжди шакалом лишається.Погода зовсім не великодня.Таке то. 
16.04.2017 
неділя
 Великдень.В таборі лишилось мало народу-фактично караул та трохи більше.Добре,що нікого з 'зоряних'не лишилось, то б взагалі ніякого свєткового настрою не було б.Кухарі ще вчора з вечора добре розговілись тепер лежать сплять мертві. Сьогодні навіть шикування на сьому ранку ніхто не оголошував-цей новий взводний достатньо лояльно повів себе в цій ситуації.Хлопці нагодували на сніданок пюре та ковбаскою смаженою.Погода вітряна та похмура. Учорашня 'перевірка' пройшла для нашого командного складу хворобливо -це було видно по поведінці НШ та КД на шикуванні,втім не стали впадати в маразм та затримувати особовий склад для наведення порядку в наметах,а на вівторок сказали не відпустять додому поки не наведемо лад у наметах для проживання.А так усе нормально. А.А. випередив мене і першим зателефонував поздоровив.Вітаха теж телефонував,на роботі зари.Розмовляв по viber з Артемом. Сходив в нашу пересувну лазню і добряче помився та трохи поправ речі.
  Сьогодні подивився "Зелену кофту "режисера Володимира Тихого,приятеля покійного Ульяненка.Фільм трохи нудний,але доволі жорсткий та реалістичний і вдусі покійного письменника. Тут поганий прогноз на цей тиждень:начебто сильні зливи переходять в дощі зі снігом та приморозки!Буде веселий тиждень я підозрюю! Кухарі зробили доволі добрий та смачний обід.Оте винце,що я привіз тиждень тому потихеньку випив,а пляшка коньяку ще не розкупорена чекає свого часу.Яйця закінчилися тож смажити нема чого.Котики активно лазять по намету. Слухаю авдіокниги.Сьогодні нас жодного разу не шикували і сподіваюсь,що і не пошикують. 
18.04.2017
 вівторок
 Страшна погода на вулиці-скажений вітер та дощ зійшли на грішну землю і кінця-краю я усьому цьому не бачу.Топити нема чим,газ в болоні теж закінчився.Грію кипятильником воду і кладу пляшки під ноги.Навіть не уявляю як ці дні переживу.Р.Я. швидкоплинно захворів після свят,алкаш йобаний.Ю.В. зранку в частині як завжди.Учора погодні умови доки дозволяли зробив кілька трапиків на грунт в наметі.Божа кара зійшла на землю.
   Ось тобі і ППД:нема чим топити ,нема утеплювача на намет,я сам тут лишився,багно,ніяких умов-це найгірші дні за увесь рік служби. Намагатимусь як небудь пережити ці кілька днів.Вдень встановив буржуйку,але це наврядше дасть багато кпд.Нагрів кип'ятильником воду і знов кинув під ноги.Вітер скажений,багно під ногами.
   Я.Р. пішов на лікарняний з високим тиском,алкаш довбаний.Це ж як банячив,що немов останній день живе!Можливо він так і збирався-видудлив цеберку спирту і пігулки свої не випив от і маєшь тиск!Це що виходить,що мені тепер безвилазно сидіти в цій дирі?!Ї@ав я такі варіанти!Тут самому аби на злягти за ці кілька днів! Таке враження ,що ми в якомусь засланні перебуваєм ,а не 'на ппд '! Запалив буржуйку,але сирі дрова не поспішають розгоратись,а вітер все одно видуває усе тепло з намету. Планшет зарядився тілько на 85%,а далі ніяк не хоче мабуть з-за низької температури.Двоє котів десь прої@ались разом з Машкою.Може Дружок з'їв по-тихому,чи Ю.В. випадково роздавив хто зна. Невеселі справи.
 19.04.2017
 середа
  Цю страшну ніч я таки пережив,а зари намагаюсь пережити такий самий страшний день.За ніч накидало снігу внаслідок чого табір лишивя знеструмленим.Мої намагання топити не виявились успішними бо сирі дрова без соляри ніяк не хочуть розпалюватись.Втім не скажу що замерз-по звичці обклавшись пляшками з теплою водою я закутався у спальник і мужньо чекав ранок. Зари нова проблема намалювалась-квазімода таки запив добряче,а учора був п'яний тому ніяке направлення йому не дали на шпиталізацію ,а на зв'язок він не виходить.НШ наче подав вже його в СЗЧ.Тепер виникає проблема,що нікому чергувати на вихідних окрім мене в наметі.Думаю що якось розрулимо ситуацію,а того ідіота потрібно куди-небудь в 53-у перевести ,щоб життя медом не казалось.Рано чи пізно такі ідіоти себе самі з'їдають.Його час теж прийшов. 
20.04.2017
 четвер
  Щось планшет повністю не заряджається на 100 %.Мабуть з-за низьких температур.Дай Бог щоб наладилось.Зранку грунт був прибитий легким морозцем.Під ранок вдягнув фліску,бо не надто тепло стало.Знов якась мразота планує припертись.Дрова привезли і загули бензопили-ніхто не хоче мерзнути ці ночі.Я теж звечора підтопив кілька годин,але за ніч все одно усе вихололо і було волого.Мабуть хрін хто мене відпустить на вікенд.Це справжня дупа. Непомітно непомітно,а цілий день пройшов в турботах по наведенню порядку в наметі та перестановці.Сходив також на МТЗ попросив А.С. аби пильнув мені кілька пнів на буржуйку і вийшло два мішки дров.Взяв у Чуприна ліжко та поставив собі окреме спальне місце біля грубки,помив ноги та лежу балдію в теплі.Підозрюю що один мішечек і спалю за сьогодні бо вночі очікується мороз. Лимарь взагалі щез з мобільної мережі,але телефонував І.І. його друг який ,не знаю чи зробив вигляд чи справді здивувався,що Я.Р. щез і почав мене підговарювати аби ретельно шукали та не подавали в СЗЧ-зари я за нього буду мазу тягнуть!Справа в тому ,що з ним і справді могло щось погане трапитись,але він вже так дістав за короткий термін,що вже в разі чого мазу за нього тягнути не збираюсь.Можливо завтра таки вшиюсь на вікенд тілько броники Коту закину,а на скрині з медикаментами нарешті почепив замочки.Добре коли грубка гріє і погано коли вона затухне,бо вітер ніяк не заспокаюється і видуває усе тепло на вулицю.Дав старий наметик прапору і той пообіцяв за кілька днів привезти новий.Хоч трохи барахло розфасуєм.Такі справи на сьогодні. 
22.04.2017 
субота
  Учора таки вирвався з грьобаного полігону і відправився до батьків в Бердянськ.В п'ятницю зранку почався дощ і все багно яке напередодні Сонце та вітер підсушило під вечір знов перетворилось на болото.Ю.В. з'явився в обід,а поки він перестав соплі жувать вже пів четвертої і ще б трохи і сенсу не було кудись поспішать.Але я вирвався і накинувши на цивільний одяг дощовик і взувши гумові чоботи рушив вбік траси перед якою зняв дощовик і перевзув кросівки.Дістався без особливих пригод близько восьмої години вечора.Виходячі на 'Кийові 'я відчув як в мене спазм скрутив м'язи на стегні і я хвилин п'ятнайдцять кульгав поки не росходився.Зранку сьогодні з'їздив на 'залізячний'базарчик де придбав необхідні собі речі окрім портянок:канатик,маленькі плоскогубці та універсальну викрутку . Доречі-учора в бусі в мене впав на підлогу телефон внаслідок чого вийшов з ладу динамік,який довелось сьогодні замінювати/добре що оперативно /.
  Бачив Бетмена,а до Черноуса не додзвонився,а потім зв'язався і він розповів,що вчора дуже поганий був. Перебувати вдома мені дуже важко морально,бо дивлячись на матір я ледь стримуюсь аби не розревітись і сьогодні придбав ще ноофен і відмовився від споживання алкоголю на вікенді,бо легше від цього не стане.На мій погляд вона ще дужче схудла ,а температура постійно підвищується під вечір і має тенденцію до зростання.На додачу ще під вечір подзвонили т.Люба Жежериха та почала мені мозок виносити за стан здоров'я матері не відаючі ,що з тією насправді відбувається,а не стерпів та й бовкнув,що у неї онкологія.Тільки роздраконила,а я щойно ноофен випив.Доречі учора дядька Миколая поховали-відмучився бідолашний.Маю підозри ,що за нами черга-вже прикидую скільки на похорон грошей треба і мабуть з депозиту поки що зніму гроші аби були під рукою. Взяв квиток на завтра на 13.30 через Оріхів,щоб якраз напроти полігону вискочити.Їду знов таки з гумачами до дощовиком,бо обіцяють зливи на завтра ,а к кінцю тижня начебто температура вгору піде.На наступний вікенд планую в Дніпро поїхати до Завальнюків,а ще на наступні вихідні заїхати в Бердянськ і в Марік згоняти.Якщо ніякі инші події не завадять це зробити.Йо@аний полігон,йо#аний мусік зі своїми перевірками-за останні два тижні я так морально із'йо@ся,набагато більше ніж за чотири місяці після відпустки.Тут хоч би встигнути операцію зробити на очах доки куди небудь на інший полігон не штовхнули.А якщо приїду за кілька тижнів після операції додому то я не уявляю,що тут відбуватиметься...Такі сумні д умки бентежать мій хворобливий мозок в цей черговий день мого існування. Доречі-Р.Я. таки подали в СЗЧ так що на цей раз він вже неповинен аийти сухим з води ,алкаш бісів. 
23.04.2017 
неділя
  Я повернувся на полігон близько сьомої години вечора і зари лежу в улюбленому спальнику недалеко від грубки яка гріє повітря в наметі і здогадуюсь,що воду сьогодні не буду гріти.Мій експеримент з під'їздом до полігону з оріхівського напрямку виявився повіністю провальним.Із доброго-на вулиці доволі теплий вечір який псує невеличкий дощ який сподіваюсь надовго не затягнеться.Із поганого-нам тут не дадуть спокійно жити,бо те ідіотіще спить і бачить як остаточно заї@ать лишившихся людей і нарешті доруйнувати дивізіон:мало того що цей експеримент з кухнею в дії нам на зло так ще взявся вказувати нам як правильно намети встановлювати і завтра доведеться переставляти наші вігвами!Бидло йо@ане-щоб його пі@ора живцем в землю закопали вилупка!От вже уйо@ка шмат будь воно прокляте!
  Я приїхав ,а песик бігав відвязаний;котики ж ростуть не по днях,а по годинах і вже у всю лазять по ліжках і де тілько не лазять і поводяться впевнено. Як і слідувало чекати пережити цей вікенд морально було дуже складно і я почав відходити тільки при наближенні до Зп,до цього два дні тримався аби нерозридатися на людях.Важко робити вигляд,що все нормально коли бачишь як на твоїх очах згасає життя твоєї матері,а різниця в очі дуже сильно лізе.Учора прямуючі до Сашка мені подзвонила т.Люба Жежериха і намагалась мене на мізки капать-я тільки трохи заспокоївся,а ця дурна баба мене роздраконила ледь на х@й не послав! Виявляється мої окуляри проїздили зі мною усі вихідні.Людей мало в таборі лишилось. Боже,дай нам сили усе це пережити.Вирвавшись здому я навіть прямуючі в табір відчував щось на кшталт невеличкої радості,а дізнавшись усі росклади зрозумів,що обкладений з усіх боків неприємностями.Судячі з усього,матері лишилось не більше двох місяців,а то і менше. 
24.04.2017
 понеділок
  Початок чергового дебільного армійського тижня.Ще невідомо які заї@они нас чекають впродовж нього і чи відпустять нас на вікенд із-за всіх цих ідіотських забаганок зоряних ідіотів.Ненавиджу.
  Дощик знов поливає грунт нашого грішного полігону і мабуть так буде впродовж усього дня,а нас хочуть принудити переставляти намети сьогодні.Сподіваюсь що хоч у наших ідіотів вистачить розуму не давати злочинних наказів і зачекати до завтра-післязавтра коли обіцяють суху погоду. Не знаю чи Ю.В. буде на нараді,мені нічого не казав.Я поки що приліг на  ліжко,слухаю музику і добре поки що себе почуваю.На сніданок не збирався ідти,бо ще своїх бутербродів вистачає та і в падлу туди ходити.Інет не хоче працювати мабуть із-за того що вітру немає. Песик почав скавучати серед ночі тож я його відпустив,а він навіть звільнений почав скавуліти біля намета.Дурний пес,вже набрид.Котяча піхота не сидить на місці,бігає по намету,дереться,грається. Як все добре то хочу на наступний вікенд з'їздити до Січеслава.Куди завгодно аби звідси злиняти на вікенд,але і додому нехочеться,бо я потім відійти не можу. Добігає кінця цей день який був змочений дощем та змащений багнюкою.Ніхто нічого сьогодні не переставляв і начебто не так вже і страшно для нас бо начебто нас воно не зачіпає.Під вечір наче і погода покращується,але я все одно розтопив грубку аби протопити всередині намета на ніч та щоб вологи не було.Начебто знайшлися сліди Я.Р. в цивільній лічниці з тиском лежить,а попередити ніяк не можна було.А.А. як все нормально збере автівку до кінця тижня.З вівторка начебто суха погода починається. Поклали в 10-відділення цього товстунчика Діму Історика.
25.04.2017
 вівторок
  Початок чергового дебільного армійського дня.Зранку вже вийшло Сонце на бесхмарне небо,але поки що тілько світить.Під ранок грунт всіяло інеєм і лежати в спальнику стало досить не затишно.Сподіваюсь сьогодняшній день стане початком сонячної та теплої погоди,бо вже дістали одвічний холод та сирість.Кеп зранку їде Яшу шукать в 6-й лічниці,вірніше перевірити правдивість інформації щодо його перебування там на лікуванні.Подивимось яка припєз@ь нашим керманичам вдарить в голову цього дня. 
26.04.2017 
 середа
 Кінець ще одного дебільного армійського дня.Вчора день вдався і сьогодні теж пройшов на " ура"!Цей Стопочкін,дебіл йо#аний,мало того що людей затримав до темна так іще і мізки ї#е наостанок.Ці два дні позбавлений елементарних умов для існування.Намет наш тепер знаходиться напроти ВУДа та поруч охвіцерського намета.Погода суха і тепер вітер несе пилюгу,а не дощ.
   Колишнього командира/Петриненка/ зустрів учора і сьогодні бачив,приїхав наче перевіряти наше переобладнання табору. Почало праве коліно про себе нагадувати і це мені не подобається.Моральний стан такий що хоч бери і самого в божевільню вези.Вдома теж не гаразд-мати учора вронила термометр в ванній-сил вже нема тримати в руці міцно.Ледь втримуюсь аби не починати ридати на людях.Все дуже погано. Інтернет теж не працює-і нахріна я новий пакет підключив?! Дебільне існування яке я не в змозі спокійно переносити і зістрибнути з усього цього найближчим часом також не вийде.Якось намагатимусь проіснувати ці майже два роки,а потім мабуть таки доведеться шукати кращої долі в інших світах. 
27.04.2017 
четвер
 Черговий дебільний армійський ранок чергового дебільного армійського дня який не віщує нічого доброго.Сонце з самого ранку лагідно світить нам,але перебування в цій хворобливих делюдських умовах зводить нанівеуь усі намагання птахів підняти настрій своїм співом.Сьогодні теж ночував в ВУДі.Не знаю яка припєз@ь цього дня стукне в голову нашим пізданутим керманичам. Учора тих двох дебілів за старших лишили тож ймовірно,що сьогодні доведеться багато чого переробляти. В суботу очікується приїзд чергової піз@оти тож можливо,що нас нікуди не відпустять взагалі.Я збирався до Січеслава податись на вікенд...
  Треба випити нооофен. Нет знов пропав.Сидимо в цій ямі як програні.Таки мабуть доведеться викинути цей лайф. Пізній вечір.Сьогодні день пройшов спокійніше аніж учора.Сходив в лазню помив життєвоважливі органи.Наводили лад в наметі і що заспокіює,так це те,що у нас буде приймальне відділення та житлова частина.В понеділок начебто вихідний на честь першого травня.Збиравсь ввечері з Льохою побалакати,але слухавки не брав.Такі от справи. 
28.04.2017
 п'ятниця
  Пізній вечір.Вже лежу в своєму спальнику в своєму наметі після чергового дебільного армійського дня.Встановили нарешті це освітлення на 12 вольт яке довго і не горіло-ніякого вимикача в мене немає,ніяких розеток теж.Чекаємо на чергову піз@оту яка завтра прибуде дойо#уватись до нашого табору. Сьогодні привозили до наметів відсів який носив цеберкою та висипав навколо своєї ділянки.Навели більш-менш непоганий лад в нашому медичному наметі.Сьогодні вирішив у себе ночувати.Почались спекотні дні,втім ввечері хлопці протаплюють житла.Я вирішив не топити аби не шукати кочергу з совочком.Завтра збираюсь до Січеслава в гості до Завальнюків,а в неділю мабуть до Бердянська.Заспокоївся під кінець тижня завдякі важкій праці ,а це поїду знов рознервуюсь. Дивлячись на усю возню навколо перевірки вчергове розумію,що наш командир най більш адекватний з усієї цієї свори і що совок привносить якраз не він,а ця популяція ряджених ахвіцерів.Заїбали падли погані.Таке то.
 29.04.2017 
субота
  Під ранок таки відчув,що таки прохолодно.Навели лад в наметі тепер сиджу в очікуванні перевірки.Сонячно і починається спека.Малого відвів далі за курилку,за пагорб,нагодував його,спочатку і котів тудой відніс,але Маруська повела їх назад.На малого потчм напав той йобаний пес ,але я запустив в нього каменюкой,Дружок же за лапу вкусив.Треба цю тварюку зі світу зводити,бо він рано чи пізно таки загризе малюка та і самому вночі стрьомно поссяти вийти зза цієї потвори. Сподіваюсь в обід злиняти звідси та поїхати до Льохи,а завтра таки на Бердянськ доведеться поїхати.Такі от справи. 
30.04.2017
 неділя
  Останній день квітня.Я сьогодні ввечері приїхав додому,а учора поїхав до Січеслава звідки сьогодні і їхав.Враження від гостин ненадто приємні,але описувати немає особливого бажання події учорашнього вечора можу тільки констатувати що стосунки у Льохи в родині псуються і становище його незавидне.Такі от справи невеселі.Потім/сьогодні /зустрівся з Денисом який провів мене на вокзал,де я отримав бескоштовно квиток до Бердянська і рушив на Південь.Сьогодні не приймав ніякого алкоголю,бо немає ніякого бажання та й учора добре цього кислого вина надудлився.Приїхав близько сьомої вечора.Мати,передбачувано,квола і хвора,висока температура ввечері,млява та втрачає вагу.Скоро окрім споминів нічого і не лишиться...Батько вчора і сьогодні ходив на рибалку.Коти ,один знов захворів,малий біля мене примостився.
 01.05.2017 
понеділок
  Перше травня.Зари вдома лежу,а за деякий час маю зустрітись з Міхою в центрі.Вже з'їздив на автовокзал взяв квиток на завтра -вже розгребли на прямі і знов доведеться їхати через є@єня:Андріївку,Пологи,Оріхів.На 12.25 довелось узяти.Копита швидко заморюються.Сьогодні ранок почав з невеликої кількості фізичних навантажень які планую практикувати кожен день за можливості.Я наче почав вагу скидати-ставав на ваги приблизно 93 показало.Та дай Бог скинути. до тієї масси з якою в армію ішов у 14-му.Це штани завеликі стануть .Нехай. 
  Мати лежить знесилена хворобою на балконі роблячі вигляд,що все начебто добре,а я помічаю як життєва сила поступово полишає її.Я вже навіть трохи заспокоївся,якщо чесно.
 Сонячно на вулиці,але морський вітерець теж підступно продуває.Ввечері всежтаки свіжо буде. Добігає кінця ще один день мого бесталанного життя.Різні думки рояться в моїй дурній голові і під кінець доби я зрозумів,що армійська служба дає мені змогу не ламати голову над різними філософськими дурними питаннями про сенс буття і тому подібне.Зустрічався з Міхою сьогодні в центрі міста і після його оповідей стає сумно і моторошно від думок про долю багатьох хлопців у кого знесло дах після пережитого і які плотно сіли на склянку ,а то і почали двигатись.
 02.04.2017 
вівторок
  Вже в росташуванні.Вітер тепер задуває в намет з боку поля.Поїхав сьогодні як завше з важким серцем.Втім так вже не нервую з приводу усього цього.Мабуть ноофен таки діє.В таборі тихо.Сьогодні таки зійшов прям на полігоні хоч вже і не збирався-воділа кондом йо@аний,вийо#увався,а врешті решт зупинив на зупинці так що я ще 16-ї години не було приїхав.Дружок десь воландається,коти на місці.
 03.05.2017 
середа
  Ось добігає кінця ще один дебільний армійський день.Цей день був відзначений цілим блокбастером зі втечею та аварією-добре,що все без сер'йозних наслідків минулось.Учора таки надробив парацетамол з ібупроіеном і таки нагодував ту скотиняку,а воно ,падло,як бігало так і бігає.Нічого-инші засоби спробуємо! Щось в мене знов ці садистськя нахили стосовно котів починають прокидатись.Погано.
 04.05.2017 
четвер
 Таки пристудився напередодні операції.Завтра поїду здавати аналізи та на прийом до лікаря,+підпишу договір.Завтра серед людей побуваю.Стройовий огляд сьогодні відбувся.Сонце наче гріє,але зранку навіть в кітелі відчуваєшь себе непевне.Одже трохи простив,що мені зовсім не подобається. Травнева спека потроху напружує,але ще будуть прохолодні дні.
 05.05.2017 
п'ятниця
 Сьогодні поїду нарешті в клініку здавати аналізи та на прийом до лікарки.Потрібно і договір оплатити.Все б добре та боюсь,що замерзну в одній футболці-треба було таки кинути шкірянку в наплечник!Щось придумаю.Ще і ця нежить дошкуляє як на зло.Краплі візьму із собов,льодяники.Нічого не їм зранку і кави не п'ю.Сьогодні теж витрати відбудуться. 
  Був у клініці,перевірився все нормально,здав аналізи/405грн!!! /,але саму операцію перенесли на 17!Бл@дські свята заважають! Придбав сонцезахисні окуляри/-1068грн/,придбав ще одні краплі. 
06.05.2017 
субота
  Таки поїхав в Бердянськ сьогодні.Поїхав впершу чергу зза того щоб завтра вранці поїхати в Марік до Павла.Погода начебто має зіпсуватись на початок тижня.Приїхав близько шостої і прийнявши душ та поправши свою білу сорочку сходив до Сашка,а зари грію молоко бо потрібно якось цю застуду лікувати.Щось приклад 'щасливого 'сімейного життя моїх друзів мене зовсім не надихає на подібні експерименти... 
 Приїхав Васько сам бігає нудьгає без білявого товстуна.Мати лежить потихеньку відходить.В неї вже давно немає сил кричати на батька,а займатись з дітьми тим паче.Потихеньку полишає нас і я немаю впливу її переконати спробувати лікуватись і чесно кажучі сумніваюсь,що це вже допоможе.Сьогодні ноофен не приймав,щоб лишились пігулки перед самою операцією пропити.Маю пригнічений невеселий настрій.Щось подібне було зімнов три роки тому,знаходячись у Донику та розуміючи,що минулому життю прийшов кінець і все міняється.Сестра зрозуміло,що і жадної копійки не виділить матері на лікування,а я стою та слухаю як вона надривно кашляє та розуміє ,що це вже все.Тримаю себе в руках.Зараз трохи заспокоївся в порівнянні як два тижні назад себе почував коли вже подумував,аби лягати в 10-е відділення,бо дах почав потихеньку з'їзжати. А.А. позавчора пригнав таблетку в табір,більш-менш зробив двигун. Щойно дзвонив братан-з батьком та матір'ю/!/приїхав в Ємільчине.Добре що поїхали. Я прибув в табір в вівторок ввечері,а сьогодні знову у Бердянику і чесно кажучі і там лишатися дах їде і сюдой не хочеться вертати,якби не до Павла сидів би в таборі. Такі справи. 08.05.2017 
понеділок
  Вчора був у Павла.Добре,що поїхав незважаючі на всю зайо@аність та поганий моральний стан.Дістався до Маріка доволі оперативно і погода сприяла нашому позитивному вихідному.Алкогольними напоями ми вирішили особливо не зловживати і взявши мускату підсмажили крильця,для апетиту попиваючі цей приємний шмурдячок.Потім кілька годин доволі активно прогулювались містом ,а вернувшись знеможеними в квартиру по скайпу розмовляли з Ш@рком та Артемом.У Артема все добре:працюють,взяли автівку новеньку "сузукі" малолітражку,мабуть в розстрочку.В Ш@рка не надто весело-виникли якісь складнощі з приміщенням де він тренування проводить і може доведеться все з початку починати,а може все владнається.Та хай краще в тій паРаші не получається хай краще в Європу їде. 
  Мати вже наче погодилась їхати в лічницю:я вже пішов зняв 15 тисяч на лікування.Я свої 700 баксів теж зніму,на днях ще півтори сотні зніму. Чесно кажучі маю сумніви,що вже незапізно... Вчора увесь розбитий та розчавлений приїхав в Марік,але трохи відійшов після спілкування з друзями. Погано,що дощі на цей тиждень прийшлися.Завтра якраз повертатися на полігон. Мати розкашлялась під вечір страшне.Цей дурдом зводить мене з розуму!
 09.05.2017 
вівторок
  Ненавиджу цю червону дату календаря!Перетворили на хрін знає що йо@ані жлоби-комуністи!Розмовляв по мобілці з т.Надею ,вона вже переговорила з тим онкологом і домовились їхати в п'ятницю разом з нами.Просила,щоб я теж відпросився і приїхав,бо покластися в цій хаті нема на кого.Чесно мені призналась,що мабуть вже запізно,але все одно виходу немає,бо нас очікує больовий синдром зі всіма витікаючими обставинами.Стара почала хникати,але я їй одповів щоб не кисла бо в усьому цьому вона сама винна,що не почала лікування тим літом!Тепер хниче!Тепер доведеться витрачати гроші не на те щоб вилікувати,а на те щоб продовжити хворобливе існування та трошки знеболити біль.Так би вчасно кинулись лікувати,то витратили б гроші на те щоб спасти життя,а тепер і витрат можливо буде в рази більше і сенсу небагато від цього буде.Нікого не слухала,ні вощо не ставила думку рідних і так усе життя прожила і нам з сестрою такуж путьовку в життя дала,що так далі не живем ,а колотимось і ще на останок таку свиню підклала!Швидше б все це закінчилось усе.
 Кілька днів ноофен не приймав і сподіваюсь,що не розкисну по дорозі.Чесно кажучі,не надто хочу приймати участь в усьому цьому двіжі,але доведеться мені з усім цим роз'йо@уватись,бо ціж не в змозі. Вона піде,а я все одно не знаю як мені жити.І далі що буде? Я вже кілька годин в росташуванні і чесно кажучі набагато краще в моральному плані себе почуваю аніж в Бердянику.Мене переслідує останнім часом не те щоби біль,а швидше якась роспука з якою не знаю що і робити.
 10.05.2017
 середа
  Похмурий ранок.Вночі наче дощ зривався,але вийшовши з намета стало зрозумілим що це більше звуку було аніж дощу.Вітру начебто немає міцного.Вночі вже було тепліше ніж до цього,нежить майже минув.
 11.05.2017 4
 !Краще б тут на вікенд залишився,чесно кажу! Сиджу в наметі на своєму ліжку.Лихваренко повіз натовп хворих до госпіталю,а я трохи вздрімнув в освітленім травневим сонцем наметі .Рапорт написаний лишилося тільки Осипу віднести та їхати за кілька годин на автовокзал.Завтра буде важкий день... 
  Дочитав " Перекресток Черновцы" і навіть знайшов в ютубі невеличкий репортаж про презентацію цієї книги яка залишила у мене неприємний присмак настальгії за совком яку увічнили автори цієї книги створюючі уявлення про існування у підніжжя Карпатських гір такого собі зросійшеного осередка суспільства в австрійських декораціях.Втім, так воно мабуть і було колись і добре,що ця совдепія залишається лише в такому вигляді,а не в вигляді антиукраїнських заколотів.Якось так. 
  Якийсь я кволий та знесилений став.Сьогодні хоч кави випив.Вночі було прохолодно,але я мужньо тримався.Час обіда-піду трохи поковиряюсь у мисці бо справжнього апетиту все одно немає.Таке враження,що я і сам неслабо вагу втрачаю. Треба самому звідци тікати при першій можливості,яка з'явиться нескоро.Пипець повний,коротше кажучі. Кілька абзаців до своєї нової книги хоч написав,хоч щось корисне зробив сьогодні. 
09.06.2017 
п'ятниця
  Початок п'ятниці.Треба гавкати аби доходили фг ті хто не пройшов і тре везти того алеоголіка який мені учора тривожний вечір влаштував. Щось навіть Михалич помітив,що А.А. останнім часом клинить аж занадто-якого хєра в воєнкомат йшов в тому році?!Взагалі А.А. мені нагадує того Костю з Інтера,друкара,-теж розумного з себе корчить,а сам звичайний робітник з нереалізованими амбіціями.Навіщо з себе щось вдавати,якщо увесь показник твого розуму це те,що ти опинився в армії повівшись на гроші?Семитисячники та і все на цьому. Щось таке враження ,що все моє тіло усіяно якимись пухирцями. А.А. мене сер'йозно розчаровує:прийшов з бодуна,не може знайти ключі від автівки починає пиздіти на Ю.В.;перед хлопцями вийо@ується.Мабуть приходить час коли потрібно міняти водія. 
10.06.2017 
субота
  Чергова дебільна армійська субота.Учора А.А. ледь не дої#ав Ю.В.-той ще кілька тижнів тому просив розписати,а той ну розпишу коли-небудь,розвалився на ліжку і кино дивиться,Ю.В. каже мені зари потрібно аби шакалів носом тикнути.Коротше,А.А. з'їв соплі та написав,але чую,що зачаїв образу/!/і намірився злиняти на першу батарею.Ніхто нікого вмовляти не збирається.Сьогодні домовлялись наче посидіти випити пляшку,а мені щось і не хочеться з ним випивати на фоні всіх цих роскладів.Сам на рожон лізе,а тепер ображений ходить. 
  Дасть Бог завтра з побратимом зустрінемось посидимо поп'ємо,побалакаємо.На ранковому шикуванні наче смотр ,перевірятимуть наявність броників та шоломів.І це переживемо.Потрібно ще карімат новий придбати і хочу павербенд з сонячною батареєю узяти бо на цьому ї@аному Черкаському світла не буде. Да, вляпався з цим військом на три роки в лайно.Те що пішов правильно тілько погано,що не на пів року-хтож знав,що весною можна було б без цих ї@аних 'навчалок'і напряму можливо б на пів року одразу б підписав,а до цього десь на роботу прилаштувався б ще б і платню,якісь копійки,отримував. Серед багатьох ходять вже розмови,що краще б на таку 'ротацію 'не виїздили.Я це одразу казав і що ми маємо-повністю деморалізований склад якого лишилось менше,аніж сюди вийшло!Я важаю,що треба командування підрозділу віддавати під трибунал за доведення дивізіону до небоєздатності! 
  Щось А.А. конкретно біса жене-прийшов на рогах і з усіма в зал#пу лізе і не кається і нічого і нікого чути  не збирається.Подивимось чим все закінчиться.Шлунок щось болить останнім часом який пить.
 12.06.2017 
понеділок
  Сидимо на чемоданах.Вікенд пройшов на ура-учора думав чого я у суботу не крякнув.Вчора до сержанта Лавриненка вибрався.Потім назад.Поки все наче нічого,а далі видно буде.Взяли у Іванича наметик,хоч і старий але в непоганому стані. Особливого настрою писати щось поки немає. Вже майже все спакували і сидимо всі в таборі чекаємо невідомо чого.Більшу частину речей вже запхнули куди збирались.Сходили повечеряли.Несподівана злива так само несподівано закінчилась як і почалась. 
13.06.2017
 вівторок
  Ми вже на иншому полігоні.Сюдой їхав з Михаличем на соляровозі і одразу ж по виїзді з Близнюків в'їхали в зад Миколі,який ,дебіл,різко загальмував .Добре що цілі та і "камаз" злегка пом'ятий.Потім без пригод також не обійшлось-соляра побігла з трубок і хтось можливо спецом повідкручував різні пробки біля двигуна.Не дивлячись на це дістались доволі нормально по часу.Заїхали в знайомий мені ліс та почали встановлювати табір спираючись на усі канони армійського довбоґрайства.Добре ,що оте мавпо ї@ане з нами не поїхало,мабуть боячись,що застрілять на х#й.Кицьки також з нами не поїхали,а от блохастого привезли.Ґрунт пісчаний,ліс,багато комарів.Порядки тут намагаютьсь відновити як були в тому році.Таке.
 14.06.2017 
середа
  Ночували вже на цьому полігоні.Зранку прокинувшись бачив як друга батарея бігла ранковий кросс.В мене немає ніякого бажання його бігти зранку.Вологість відчувається в повітрі.Коліно праве ниє.Таке то. 
18.06.2017 
неділя
  Вже кілька днів знаходимось на цьому полігоні і сьогодні начебто день медика-подивимось чи згадають про це на шикуванні.Маю сумніви.Кілька днів рука не бралась за перо і дещо зібралось в моїй макитрі,що має право бути записаним.Погода свіжа і місце тут непогане,але не бачу сенсу стирчати два тижні на цьому Черкаському.Набридла огидна жрачка якою нас годують-я і на сніданок не схтів ідти сьогодні. На ранковому шикуванні прогнозовано ніхто про нас/медиків /і не збирався згадувати,але люди поздоровляли.Їздили в Черкаське в крамницю і зари вже лежимо в наметі та слухаємо як дощ ллє по брезенту нашого намету.Гримить недалеко.
 Дзвонив Мігай,поздоровив зі святом та оповідав про своє буття в 40-ці та Володарському.61 ВМГ тепер росташувався в самому Маріуполі на території якоїсь 5-ї лічниці де надали цілий окремий корпус.Оповідав,що можна і в звільнення піти погуляти по Маріку.М-да.Незнаєшь де знайдешь де потєряєшь. Особливого хосену з поїздки до крамниці не отримав тільки каву та чай придбав,що добре.Жалюгідне видовище ці воєнні містечка.Я.Р. телефонував поки ми намет поправляли після миттєвої зливи та вітру.Ввечері було багацько думок які потребували запису,але зари не в змозі їх усі пригадати. Ю.В. ввечері отримав дзвінок від колишнього сослуживця по НГ і той гукає його в 'Гепард',тож вимальовується перспектива через три місяці сам на сам лишитись з усвєю цією сворою.Замислився і про те аби достроково припинити контракт,принаймі в цьому триє@іческому підрозділі. Четвертий рік пішов як я покинув місто.Розумію,що за великим рахунком це і на краще пішло,але трохи сумую за своїм життям,сумую за тими людьми яких вже ніколи не побачу.Таке то. 
 З'їв у містечку пиріжок та сосіску в тісті і щось до ладу мій шлунок дійти не в змозі досі-важкість панує в моєму шкт. Сьогодні намагався віднайти у мережі сліди тих двох кобєт,що так несподівано та так безнадійно сумно пройшлися по моєму життю від чого я собі місця довгий час не міг віднайти.Щож,я марно намагався знайти відомості про Ксюшу на сєпарських відео про мікрорайон Зелений,але несподівано в харківських новинах про Червоний Хрест зустрів Пилипа і мимохідь Віку!Пила кілька разів бачив у сюжетах ,а Вікусю побачив в відео про те як ' переселенцям'видавали ваучерии на 500 гривнів.Невідомо чи вони і далі там працюють,але відмітитись встигли.Таке то. Сьогодні телефонував Мігай,трошки побалакали/я сам рідко кому телефоную-не можу себе змусити кимось цікавитись якщо я для усіх наче вмер! /,оповідав про свою службу трохи.Я вже писав про це здається. 
19.06.2017 
понеділок
  Початок нового дебільного армійського тижня.Сонце добряче припикає з самого ранку. Оздоровчі прийшли хвилину тому 4 500.Завтра поїдемо разом з батареєю на стрільби. Я.Р. марно намагався до мене додзвонитися та до А.А.Я відморозився і А.А. теж.. 
20.06.2017 
вівторок
  Сьогодні вже відбулися батарейні навчання в яких я теж 'участь 'брав,щойно повернулись.Учора прибуле 'нове' та старе поповнення.Я.Р. та інших інвалідів перевели в РМЗ-А.А. з цього приводу жаба почала давити оповідаючі як там добре,бо в Зп!Останнім часом і балакати лишній раз не хочу,бо один саме негатив від нього йде таке воно розумне та самовпевнене!Семитисячники та й годі... Нема тих людей,ой нема!
  Спека стоїть страшенна і ще цілий тиждень тут знаходитись,волойо@ити,їсти погану жрачку замість того ,щоб поплескатися в морі, попити холодне пиво,відгоцати яку кобєту/ну це звичайно вже малоймовірно /. Щось А.А. прийшов відкрив варєжку і в мене увесь настрій пропав.
 21.06.2017 
середа
  Продовжуєм нести службу на благо Батьківщині.З самого ранку Сонце смажить немилосердно ,а тілько восьма година. На цікаву класифікацію натрапив на 'Оглядачі ':класифікація самотніх чоловіків з вказаними причинами їхньої самотності.Прочитавши статтю я маю можливість віднести себе до якоїсь вказаної категорії і мабуть найбільш підходяща це ' закомплексований'.Рецепт лікування від цієї хвороби-знайти старшу за себе досвідчену 'мамку-давалку 'і усі симптоми наче хвилею змиє!Та я і сам так давно важаю.От тільки незнаю чи наберусь хоробрості вилікуватись від цієї недуги. 
22.06.2017
 четвер
 Черговий день навчань,сьогодні вже швидше та легше пройшло і зари вже леже в берлозі задравши ноги.Спека і вітер.
 23.06.2017
 п'ятниця
  Знов цей психодел:А.А. вже заї@ав свої "Таємні матеріали "дивитись на повну гучність і думки не маючі,що це когось може відволікати-по х@ю абсолютно! Вчора сів на лижі мій землячок з Азовського,Руслан,:хлопці кажуть ,що вже давно хотів,бо дістало.Я все розумію,але не можу не відмітити правильність свого судження про низьку якість та вмотивованість тих,хто прийшов сюди за грошима,а в 14-му році пересиджували в льохах-результат добре видно!Шкода звичайно,що з Русиком така ситуація склалася,наче непоганий хлопець. Тут сам знаходишься в постійному напруженні,але я знав куди ішов і чого чекати,а ці семитисячники бачили перед собов оті міфічні сім тисяч і не думали ,що доведеться за це віддати,а віддати немало доводиться,бо ці моральні уроди пани шакали чомусь важають,що мають право безкарно знущатися над особовим складом.
 Насуваються сумні часи:розмовляв з Сашком Дяченком і справи його сумні і прогноз невтішний.З усіма тими проблемами,що його спіткали він і сам опинився в дуже поганоу становищі і в мене виникає риторичне запитання до цих ' панів'шакалів-з чого ви,недоноски,вирішили що хтось давав право вам відноситись до людей як до непотрібу?!Стовпи обабіч доріг плачуть за ними.
 25.06.2017 
неділя
  День n 7,блядь.Ю.В. відпросився до понеділка/ син прилетів/,а ми маринуємось в цьому казковому лісі.Завтра починаються дивізіонні навчання з прибуттям піз@оти та посередників. Мабуть хєр я куди вирвусь у відпустку,що влітку,що восени під питанням!Тут збираються людей в 17-ту танкову переводити так А.А. вже заявляє,що і сам би перевівіся.Хай переводиться,чи може чекає,що хтось відмовляти почне так мені все єдно чесно кажучі,бо не я кадрові питання вирішую і ні за ким бігати та відмовляти не збираюсь. Постійний діскомфорт у дупі і на шкірі в області промежини.На сніданок сьогодні не ходив.Далі робимо вигляд,що продовжуємо нести службу. 
27.06.2017
 вівторок
  Щось мене ці людці напружують постійно-ви що собі,бл@дь,мислите-що в мене нерви залізні?! 
28.06.2017
 середа
  День Конституції.Три роки тому я зустрів цей день на березі гірського озера і це було набагато вигідніше аніж те становище в якому я зари. В моєму підрозділі назріває конфлікт між Ю.В. та А.А. Бог свідок,що другий сам вирішив розігріти конфлікт.Завтра маємо повернутисб на Близнюки,а на наступному тижні їхати в Бахмут.Хоч би на вихідних встигнути побувати в Бердянську. Хотів впасти на хвіст вудівцям які зібрались в крамницю з потехом,але тарган так відповів,що всіляке бажання зникло-швидше б цей старий мудак в'йо@ував туди звідки взявся!Дістало все вже. 
29.06.2017
 четвер
  Ми вже на Близнюках:сьогодні прокинулись дуже рано і склавши намет відправились в бік Зп.Приїхали,розвантажились,здали зброю.Завтра приїде комбриг зранку і можливо після цього відпустять на вихідні,а можливо,що ні.В суботу по обіді їхати сенсу особливого немає. Завтра буде неприємна розмова між капітаном та А.А..Другий щось так загоняє останнім часом,що почав мені нагадувати Ігора Васильовича.Який би складний чоловік не був Лихваренко я важаю,що А.А. сам тупо в залупу залазить в надії,що скоро перестрибне на РМЗ або батарею,або 17-ту танкову.Хай йде і хай потім підрахує чи так погано в нас було,але ніхто за руку не триматиме,бо він вже повністю зіпсував відносини.Такі справи. 
  Приїхали,а намет порожній і котів немає.Сьогодні усіх розпустили по обіді,тож не надто перевтомлювався.Ідучі на камбуз я знайшов Мордочку,але зари щось засумнівався чи це Мордочка,бо вона виявилась котом.Та ні ці Морда,але таки виявився котиком отже невіста для Василя Петровича не вийде.Такі справи. За неперевіреною інформацією Я.Р. вже знов в шпиталі-не схтів робити,лимарь! 
30.06.2017 
п'ятниця
  Ранок.Спека давить з самого ранку.Має приїхати КБ,а потім може дадуть звільнення. Скоро всі з'їдуться і відбудеться неприємна розмова,а там видно буде далі як складеться ситуація.Таке то.
 02.06.2017 
неділя
  Ранок у Бердянську.Учора цілий день проваландався спочатку по місту потім на Дальню Косу поїхали з сестрою.Сьогодні поїду на полігон і вже невідомо коли наступного разу приїду додому. Відбулася в п'ятницю та розмова Ю.В. з А.А. яку він анонсував:нормально все розповів та росклав по полицях,а другий виявив бажання перевестись з МП на що кеп нестав відмовляти.Особисто мене А.А. дуже розчарував останнім часом своєю поведінкою і я бачу це нормальним виходом зі склавшоїся ситуації.Тепер постає проблема в новому водієві якого потрібно десь узяти,а їх / водіїв/немає.Не дуже мені віриться,що А.А. в решті решт і на батареї не почне коники викидати,але то вже будуть його проблеми.А взагалі його головний негативний бік це мабуть впевненость у своїй правоті,а це великий мінус.Особисто мене він дуже розчарував і я задоволений виходом з ситуації його переведенням. / А свого часу він сам напросився в МП і обставив так наче він не причому!Тепер себе ображеного удає!Ех,семитисячники.../ В п'ятницю активно надерся по приїзді.Мати під вечір знов температурила...
 03.07.2017 
понеділок
  Початок чергового дебільного армійського тижня!
 04.07.2017 
вівторок
  Погода змінилася:під ранок лежачі у спальнику я помітив наскільки жваво вітер намагається підіймати бурю,а після сніданку почався дощ,а вдалині темне небо прорізують блискавиці.Котик наш повернувся до родини. Ще ніхто неоголошував конкретну дату нашого відправлення в зону бойових дій,але не сумніваюсь,що це скоро відбудеться.По даху намета б'ють краплі і навколо чути грім.Ми,люди,такі вразливі перед стихією. Вчора розмовляв з І.О.-виявляється в нього дружина пройшла теж через те,що пройшла моя мати,але вчасно кинулася проходити лікування.Ой не знаю,що воно буде! Малий Мурзік примостився в мене на лівому коліні в пошуках тепла,а за вікном дощ знов почав тарабанити по намету.Нудно. Погано,що Маруся пропала-де ще таку кішку можна знайти? Я.Р. сьогодні з'явився по свої речі і сьогодні прямує у Старокостянтинів-хоче на напівпридатність косанути,щоб і з армії не звільняли і в ' АТО' не їхати.Карємат свій забрав,лимарь йо@аний,тож доведеться поки на одному спати.
 05.07.2017 
середа
  Починається підготовка цирку Шапіто до гастролей:всі бігають метушаться та намагаються готуватись до переїзду;командування дає дебільні вказівки та накази які тілько відволікають від справ;можливо видадуть нову форму,але не надто розраховую на це!Вчергове починається переїзд і вкотре я сам залишився з усім цим барахлом,бо Ю.В. в частині розрулює,а А.А. відпросився на сьогодні,але підозрюю,що він може і завтра не з'явитись. Спека стоїть і Сонце світить. Чебурашка вже в Україні,але ніхто не поспішає мені телефонувати.
 06.07.2017 
четвер 
 Учора після обіда надійшла інформація,що перекат на вівторок відкладається,а на вечірній нараді керівникам підрозділів офіційно сказали про це.Втім,самі керівники підрозділів не надто поспішають обнадіювати людей ще одним вікендом і конкретно нічого не кажуть,бо ще є час усе переграти.Наші ідіоти такі,що ще скажуть отримувати зброю і сидіти та чекати в таборі відправлення! Учора трошки підготувались до переїзду-деякі речі закинули в "краз",а инші спакували.Згідно останній традиції,усі ці роботи по підготовці ми з Ю.В. проводимо самі!А.А. на вчора відпрашувався. Медичні сумки ми вже не здаємо.
 Свіжо і цієї ночі було.Взагалі таке жалюгідне і непевне існування на цьому полігоні ,в цій йо@аній армії. Праве коліно дає про себе знати,а знайти мазюку не можу-і наплечник подивився і в тумбочці! Подивимось,що цей день принесе. Безцільно ,безповоротньо і безнадійно пройо#аний день впродовж якого мене переслідував головний біль.Розпустили сьогодні усіх рано.Ввечері припустив дощ який ллє вже другу годину.
  Щойно подивився "Касабланку ",старий чорнобілий фільм з Гемфрі Богартом.Невідомо,чи відпускатимуть завтра на вікенд і невідомо чи варто буде кудись їхати по такій погоді. Отримав сьогодні новий комплект форми,бойову сорочку,панаму та літні берці-баул повен речей. Останнім часом часто дуже згадую Оксану і усвідомлюю,що вона набагато жаданіша для мене аніж Вікуля.Втім,вони обоє лишилися десь на периферії мого власного віртуального світу створеного моєю хворобливою уявою. 07.07.2017 
п'ятниця
  Знов кінець службового тижня,а на вулиці похмуро.Ми мали б виїзжати сьогодні,але кілька днів тому все перегралось і поки що зависли в воздусі.Можливо відпускатимуть додому сьогодні,а можливо ні. Я на балконі в батьківській квартирі.Таки відпустили зранку.Позакидали речі в "краз" та допоміг вудівцям їхній хлам закинути і потім всі дружньо рвонули в Зп.Взяв квиток,сів в бус ,приїхав в Бердяник-все стандартно. Гроші,прогнозовано,сьогодні не нарахували,тож підкупити що потрібно не вийде.Квиток одразу не поїхав брати,тож зранку поїду візьму.на Косу не хочу пхатись,тож спокійненько і на місцевому пляжі відпочину. БТ наче знайшла собі якихось квартирантів-доглядачів-хай доглядають.Я ж не можу за нею приглядати,та і на що воно мені треба таке щастя?Я в цьому місті і не проживаю постійно.Знов коліна дають про себе знати,тож зайшов в аптеку придбав цей 'розтиран ' та лінкоміцин проп'ю для профілактики гаймориту,тож вікенд в мене безалкогольний.Такі справи.
 08.07.2017 
субота
  Ніч всі сплять.Учора таки приїхав до батьків.Зранку поїхав на автовокзал по квиток,хотів на другу годину узяти ,але був тільки на 12.10.Взяв.Вийшов з вокзалу телефонує Ю.В. коли я з Артемом розмовляв:в понеділок виїзжаємо,тож і добре,що я пораніше взяв квиток.Для мене нічого не помінялось за великим рахунком,а от місцевим доведется завтра зранку на полігон їхать!Добре,що нікуди не рвонув.Сходили з сеструхою на море,але пірнати в море не став,бо погода не надихала.До Бабічева теж не пішов.Таке то. 
09.07.2017 
неділя
 Ось і наблизився день коли я покидаю батьківську хату на тривалий термін.Погода на вулиці похмура,свіжа як і мій настрій.Це добре,що немає спеки.Поїду в бік Зп,а коли наступного разу це відбудеться вже невідомо.І чи відбудеться взагалі-також варіант.Все буде добре. 
 Доволі нормально повернувся в табір і вже полулежу на улюбленому ліжку.Отримали зброю.Виїзд о сьомій ранку,шикування о 6.45. Доволі оперативно дістався Зп і навіть в "Брусничку "заскочив.Тут теж ішли дощі і по дорозі дощ мочив бус.Ю.В. змивсь додому,а А.А. лежить як му-му мовчить.Таке то.
 11.07.2017
 вівторок
  Вчора прибули на нове місце дислокації десь поміж Слов'янськом та Бахмутом в лісосмузі коло поля.Оселилися ми в медичній землянці ,а завтра ще розгорнемо намети.Завтра в бік Зп вирушає залишившаяся частина дивізіону.Таке то .Місця тут непогані не дивлячись на відсутність водойми і велику багнюку після дощів.Із поганого:учора сильно порізав великого перста правої руки консервою;сильно рознилось праве коліно;з інтернетом зовсім погано. Зустрів кількох своїх сослуживців по 3 ГАДн.Такі справи. 
13.07.2017 
четвер
  Учора наші попередники відбули вбік ППД і в медичному пункті встановився мир та спокій.Ми розрівняли діляночку праворуч від входу до землянки ,насипали землі аби було возвишення над грунтом і встановили там намет.Маленький намет Ю.В. теж заходився учора встановлювати і як кажуть:поспішив і людей насмішив!Втім усе поступово налогоджується . 
 Вже наближається час обіду і на вулиці спекотно.Виносив землю біля намету УСТ та робив проходку канавки повз нього.Зари трохи лимарничаю,Ю.В. ї@еться над каркасом,А.А. таблеткою займається. Ці дні читав книгу журналіста Богдана Логвиненка про нашу українську порноакторку.Доволі цікаво доречі і доволі цікавий в неї погляд на життя багато з чого є доволі адекватним ставленням. 
14.07.2017 
п'ятниця
  Початок чергового службового/насправді дуже самотнього /дня.Важко прокидатись зранку і я це пов'язую з недостатністю кисню в землянці.Мурзіка не видно з вечора:учора я його мив та вичисував від блох,тож може образився і вирішив втікти.Погода зранку свіжа. Багато замислююся і не подаю жодної ознаки оточуючим.Матері у середу робили чергову хімію.Ще в лічниці знаходиться.Сашка Дяченка повернули з Одеси вмотивовуючи,що ще дуже рано після операції робити хімію і що потрібно витримати днів 50,а за цей термін вже може і непотрібно буде нічого робити! Життя б'є з усієї сили нікого не жаліючи! Чомусь часто згадую Оксану... Сьогодні мали можливість побачити ,що нас очікує в разі дощової погоди і можу сказати,що хоч це був віддалений зразок стихійного лиха,але видовище мені не надто подобається!Мурзик після учорашніх водних процедур та піз@юлин зник до сьогодняшнього вечора,а з'явившись рідніше рідного став не відженешь від себе,а блох набагато менше по ньому стрибає і не смердить. Займався тим,що зібрав етажерку для речей.Вколовся гвоздем в ногу,а на великому пальці рана потихеньку заростає.Таке то. 
15.07.2017 
субота
 Черговий армійський ранок не поспішає дивувати нас літньою погодою,натомість зустрічає нас похмурим небом,вогким повітрям та липким багном під ногами.Вогкість і багно усюди. Вчора таки не витримав та пригубив ввечері п'ять крапель щоб трохи розслабитись.Дошкуляє таки той поріз на великому пальці правої руки.Багато чого дошкуляє.Мурзік усю ніч біля мене терся.Газ скінчився в балоні тож сьогодні я лишився без кави. Я опинився відрізаним від інтернету,втім можливо це і добре-буде більше часу читати та писати книжки,займатися фізичними вправами. А.А. вкотре підтвердив,що він належить до гордої категорії семитисячників і взагалі до зарозумілих егоістичних людей з завищеною самооцінкою.Не хочу і балакати про це.Встановили сьогодні скриню для зброї,ще хочу якийсь стілець зробити для своїх речей,якусь підставку для баула то що. Мати досі в лічниці.'Доглядачі 'БТ вже у всю хазяйнують на неїном подвір'ї.Трохи неприємно ,чесно кажучі,все це,але за великим рахунком я чогось іншого з її боку не очікував до того ж я непроживаю постійно в Бердянику і не збирався її гледіти і вона вже давно досить низько впала в моїх очах і давно дійшов висновку,що ця хата нікому добра не принесе і невідомо чим усе це закінчиться і я не хочу ніякого стосунку до усього цього мати. Сиджу в медичному наметі де влаштував сьогодні вечірній кінозал.Вдалі були чутні стріли артилерії,але наші здається в загоні сидять.Так і тут просидимо,створюватимемо видимість бойових дій,перемир'я і ще невідомо чого.Можливо потім за все це буде соромно. Багно сьогодні вже підсохло. 
16.07.2017 
неділя
  Ранок.Сьогодні навіть ' під'йом'оголосили на годину пізніше і сніданок.Вирубився прям в наметі хильнувши п'ять чи десять крапель перед тим як віддатися у владу Морфея,вдягнувшись у натільну білизну,бо було прохолодно.Сьогодні не хочеться нічого робити навіть по дрібниці.Мурзік коло мене він тепер набагато чистіший та не смердить як до водних процедур.Тут знаходишься як у ямі. 
17.07.2017
 понеділок
  Початок чергового дебільного армійського тижня.Не скажу,що погода нас непокоїть липневою спекою і це добре,але літо вже пройшло свій екватор.Кожен рік різний:то було Володарське та Маріуполь;в тому році Покровськ з Мирноградом,де теж почувався не зле;в цьому році нове місце де немов у в'язниці знаходишься і ще ці шакали своїми ї@альниками зайо@ують постійно!Швидше б цей псувач паперу,тарган йо@аний,вшивався звідци-хоч якісь зміни,хоч і не певен,що на краще!
  Щось праве око мені зовсім не подобається.Чи м далі тим 'краще '!З відпуской теж нічого не зрозуміло .Таке то. Все таки добре після обіду завалитись подрімать хвилин сорок-годину.Дзвонив додому:матір вже виписали.Щось в неї якийсь кашель підозрілий зі слизовими виділеннями почався. А.А. таки продовжує кошмарити!Черговий етап. 
18.07.2017
 вівторок
  Черговий день нашого дебільного існування в цьому лісі.Сьогодні до останнього опирався провокаціям будильника.Без кави неможу прийти до себе ніяк. 
19.07.2017
 середа
  Ю.В. повіз хлопців в шпиталь та стоматологічну клініку.Сьогодні намагався прокинутись раніше:прокинутись то я прокинувся,але сходивши поссяти приліг і таки знов віддався обіймам Морфея,ледь на сніданок встиг.Без кави ніяк-можливо хоч сьогодні газ заправлять і можна буде кави попити по-людські!
 Цей вусатий пі#ор хоче щоб ми взагалі були позбавлені будь-яких можливостей-щось так мене це тарганоподібне геморойне падло харить!Швидше б воно з'йо@увало! Учора почав таки потихеньку займатись спортивними вправами:в 'драбинку' підтягувався хоч і з жалюгідними результатами /усього лише до 6 разів піднявся /,але початок покладено і це добре. Ні хріна інтернета немає! 
20.07.2017
 четвер
  Сьогодні хоч щось корисне зробив:змайстрував щось на кшталт етажерки на яку водрузив маленький наплечник та бронік з шоломом на нижню полицю поставив;трохи відпочину та піду підтягуваннями займатись-от що значить з кави день роспочати!Знайшов місце в таборі де і інтернет трохи краще працює-виявляється в їдальні він хоч якось приймає.Розмовляв з Ю.В. аби піти у відпустку з 17 серпня ,а він як раз оформить відпускний лист зазделигіть на наступному тижні і вже звідси я спокійнісенько попрямую на Бердяник.Вже і придивлявся кудой попрямувати під час відпустки:чи в Карпати,чи знов таки Дністром сплавитись,а перед цим заскочити в Чернівці.Розмовляв сьогодні з Сергієм Сенкевичем/ надалі С.С./-вже кілька днів у війську,в своїй 28-й бригаді,в тому таки дивізіоні десь під Волновахою.Учора Вован Слюсарчук/ надалі В.С./телефонував:покинув вже свій санаторій і вернув у Чернівці,бо на нього обов'язків наклали хазяї,а він розвернувся та додому поїхав.Можливо також поїду на Черкащину відпочину,а можливо,що нікуди не поїду,бо невідомо як з матір'ю буде в недалекому майбутньому.Таке то. 
  Вже випробував 'літній душ 'і позанімався на перекладині,а тепер помитий лежу на армійському ліжку та послуховую 'Оповідання про славне військо Запорізьке Низове 'Адріана Кащенка.Я знов створюю свою маленьку 'Келію Чайної Троянди'як у Костя Москальця.Подивимось,що цей рік принесе.Поголос пішов,що до десяти наших полягло протягом цієї доби. 
21.07.2017
 п'ятниця
  Продовжуємо діяти 'по плану'.Прокинувся та попив кави,сходив на сніданок та навіть щось там під'їв.Знову час від часу прокидаються в мені садистські нахили по відношенню до котів і це мене непокоїть. Ю.В. має здиміти в Зп по сімейним,тож ніякої можливості побачитись з старими друзями в мене немає.Шкода,бо не кожен місяць вони приїздять на Батьківщину.З іншого боку хай розуміють,що я собі не належу і несу важкий тягар служіння своїй Вітчизні на відміну від них які просто здиміли в кращі краї і тепер важають себе розумниками.Втім,з Ш@рком начеб то такого непорозуміння особливо і не виникає,а от Чебурашка...Чесно кажучі я і не надто хотів би його бачити ,якщо бути відвертим із самим собою:я б із задоволенням зустрівся б з Ш@рком,Гришком і з Павлом,зрозуміло.А з Артемом ,чесно кажучі,не надто і палаю.Втім,ніхто особливо мені ще не телефонував не цікавився чи я приїду.Витримаю паузу і сам дзвонити не буду. Мав їхати в госпвталь разом з Ю.В.,але цю подорож пересрали аватарами яких довелось везти в наркологію і після цього подорож скасували до завтра.Таблетка кипить на горбочок.Тільки пересрали ранок цим відрядженням,тільки марно форму нову вдягнув з кросівками та новою піксельною футболкою.Завтра поїду.Мабуть.
22.07.2017 
субота
  Сьогодні нарешті вирвався з цього заточення:їздили в госпіталь росташований в Часів Ярі із заїздом у Бахмут-тепер в моїй 'Абетці українських міст 'з'явиться дві нові глави.Втім ще зарано складати враження про ці населені пункти після першого візиту.Шпиталь росташований в часівярівській ЦРЛ і чесно кажучі склав на мене не найкраще враження,хоч особливих прецендентів в мене не було поки що,але думаю,що все ще попереду!
  Що саме містечко з себе уявляє?Ну одразу як ми заїздили з одного боку то мені було видно цегляні чотирьох та п'ятиповерхові багатоквартирні будинки,а далі як їхати до центру нас оточували приватні садиби ,що були затиснуті між цим шляхом та лісосмугою і чимось нагадали карпатські селища де маєтки та котеджі знаходяться у підніжжя гір та вздовж траси.
  В лічниці ми протирлувались кілька годин впродовж яких мені подзвонив Ш@рик з Пахіного номеру.Потім заїхали в господарську крамницю з доволі демократичними цінами,який знаходится в ' центрі'Часов Яру.Центр містечка одразу нагадав мені книжки Любка Дереша і мабуть в темну пору мені б було стрьомно самостійно пересуватись цими моторошними футуристичними вулицями.Взагалі то ,багато в чому Часів Яр схожий з Новогродівкою,але більш бідний та занехаяний,а так-такий самий нудний та сірий городок в якого війна та військовий госпіталь вдихнули свіжі сили та дали новий шанс.Після цього заповідника совка ми заїхали в Бахмут,в якому я хоч і не зауважив якихось родзинок та цікавинок,але в якому відмітив доволі охайний вигляд /як для Донбаса/вулиць та переважно добрий стан доріг.Побувавши в 'Брусничці 'ми ще заїхали в центр та зайшли в воєнторг з неадекватними цінами.Коли повертались з Бахмута в росташування три рази кипіли під горку.Взагалі краєвиди тут непогані-робиться зрозумілим чому свого часу ці яри та байраки приваблювали козаків,татарву,харцизів та инший різний непевний люд заховатися від різних утискачів та експлуататорів на території цього дикого химерного степу!В околицях Бахмута природа не так жорстко згвалтована людиною і ще залишається відчуття близькості до природи.
 Поки нас не було в таборі,то приїздило це йо@ане бидло мурзієнко і добряче попило крові усім оточуючим та обіцяло приїхати за тиждень перевірити,падло дебільне!Начебто в иншому дивізіоні доган надавав,вилупок сраний!От вже уйо# ище!Погано буде як припреться через тиждень, тим більш Ю.В. у відпустку їде завтра зранку/добре,що хоч відвезуть на автовокзал-КД додумався! /,а я цьому пі@ору нічого не забув і в мене терпнуть руки щоб йому сокирою голову розвалити,або чергу в черево випустити!То таке.
  Не вийшло в мене в цьому році зустрітися з друзями,але можливо це і добре-нехай таким чином відчують,що я на відміну від них живу власним життям і власним розумом який три роки тому повів мене захищати Батьківщину,а не линяти з розумним виразом в чужу країну.Хай відвикають.Підозрюю,що Чебурашка вже і відвик. Інтернет Кс увесь шлях працював не надто,так що сподівань на поліпшення зв'язку немає!Такі от справи на сьогодні. 
23.07.2017 
деньN 7,блядь!
  Продовження ходінь по муках:сьогодні приїздив цей головний зампотил схожий на аватара,дої@ався аби наметик прибрали!Х#й йому,а не наметик прибрати!Заї@али потвори-хай,на х@й,повністю дивізіон розформовують раз все так погано! Учора так і не розмовляв ввечері з друзями/ чи ким вони мені, в х#я,зари відносяться/,а сьогодні зателефонував і хвилин п'ять вислуховував п'яний базар.Надовго мене не вистачило. Радіатор на  "уазику" нашому забився і тепер потрібно промивчу рідину придбати та прогнати ,а сьогодні дзуськи ми її вже купимо,бо ніхто не їде в місто. Щось ніхто мені сам не телефонує,ніхто не згадає,для світу я вже втрачений і мені самому незрозуміло для кого я тут свій час втрачаю? 
24.07.2017 
понеділок 
 Прокинувся нещодавно.Невідомо,що цей день нам несе! А приніс цей день стаханівські рекорди:зранку почав майструвати велику лаву,а під обід тарган ще накинув мені завдання устелити підлогу в приймальній,чим я успішно і займався до вечора і зари впав не відчуваючі заднх лап.А.А. займався автівкою, і хоч успішність під питанням,але прогрес теж є.Тепер потрібні випробування у вигляді виїзду,але вусатий ніяк не бажає аби ми виїзжали.Завтра начебто КБ має приїхати / мабуть з отим зампотилом схожим на аватара/,а йо@аний Мурзієнко під кінець тижня.
  Сьогодні усі немов срані віники по табору метушились:їздили хлопці по деревину,зносили нещодавно зведені альтанки і тому подібне,завтра експедиція рушає по листи usb начебто для підлоги;гебіони привезуть сто штук/!/-це до зими їх засипати потрібно!Це повний піздець!Ввечері ледь знайшов сили в собі,аби дістатись літнього душу,освіжився,а тут після восьмої припер камаз з частини з різним майном і відправили нас допомогати намет -їдальню розбирати,але вистарчило розуму не починати сьогодні,а тілько столи та лави винести.Якийсь програний дивізіон перший гарматний... Намагався Сашку подзвонити,поза зоною... 
25.07.2017
 вівторок
  Сьогодняшній день відмічений головним болем.Доробляли сьогодні підлогу в приймальній частині намету УСТ.Нові вбиральні зібрані з usb привезли,а ще мають просто листи usb привезти-може вдастся на землянку вициганити кілька листів.Головне щоб не змусили підлогу переробляти та usb класти замість дошок та шматків дсп.Спека. Всер'йоз замислююсь про те аби розірвати контракт за сімейними обставинами-нічого нехочу:ні семи тисяч,ні вуличних параш взимку,ні постійного сморіду від буржуйки та одвічного багна під ногами,ні всіляких дебілів які поначіпляли на себе зірок,а совдепівську припєз@ь з мізків не вивітрили та важають себе не аби-якими провідниками!Нічого цього не хочу.Дістало. Сьогодні продовжували хернею страждати -ї@ався з цією підлогою,а тепер тарган каже,що один хєр доведеться usb стілити!Заї@али. 
26.07.2017 
середа
  Трохи прилягу поки ранок і нічим не зая@ують,бо цей тарган йо#аний знов знайде чим заї@ати-ну і що ,що кб приїзжає?-Я б і в наметі спокійнесенько посидів би книжки почитав,фільми подивився!Важко дуже морально і вже терпець уривається!Учора ніяких фільмів не вмикав на ніч і вмостився ще десятої не було і зранку так солодко спав і здається краще виспався.
 27.07.2017
 четвер
  КБ учора не приїхав,а замість нього приїхали перевіряючі по пмм,рао,автослужби.Звірив з горем навпіл.Той наче сьогодні приїде,а мурзік йо@аний на кінець тижня.Щось замислився і остаточно впевнився,що прийшла сіра пора мого життя і вже не варто очікувати ніяких змін на краще і що в найближчі роки варто готуватись до найгірших варіантів розвитку подій,після чого я залишаюсь сам на сам з усім цим світом і дуже велика вирогідність заплутатись в усіх цих лабіринтах та хащах. Учора на все забив болт і не збирався нічого робити,натомість дійшов таки до турніка та почав прати деякі речі,але зза приїзду перевіряючих недоправ.Задовбав цей дурдом. Трохи поснідав та намагаюсь прокинутись.
28.07.2017 
п'ятниця
  Сьогодні теж їздили в шпиталь і більшу частину спеки там перебули і відсиділись там доки знов перевіряючі припиз@или.На цей раз мурзік йо#аний приїхав зі своїм беспосереднім керманичем і як мовив Осип " не дуже своє є@ало роскривав",але ще в серпні припреться сюди перевіряти.З usb нас хочуть через болт кинути як я зрозумів.Аксьон сьогодні у відпустку їхав,нарешті відпустили.Такі от справи. Сьогодні вставив лайфівську сімку в планшет і в Часів Ярі,мушу відзначити ,він працював швидше аніж кс,хоч в Бахмуті 3G кс все таки працює доволі нормально. Таблетка як кипіла так і кипить і буде дуже сумно якщо справді справа в двигуні таки,а не в забитому радіаторі. 
29.07.2017 
субота
  Сьогодні в мене цюцюрка на ніяку роботу не стоїть-із самого ганку розчавлений ходжу.В ночі пішов дощ:я прокинувся серед ночі від того,що здригається земля та повітря здригалось від якихось роскатів,а нічну темряву ростинали вогненні спалахи і я думав,що десь іде бій.Втім за кілька хвилин я почув шум дощу ,що бив о грунт і стало зрозуміло,що йде таки дощ. 
30.07.2017 
неділя
  Сьогодні день N 7.Я прокинувся від того,що краплі дощу б'ють по брезенту намета і вийшов до вбиральні.Сьогодні день відпочинку.Завдань перед підрозділом нарізали до самого вересня.Коли все це робити?і кому? Хоч би мою відпустку не запороли із за цих перевірок!Якщо почнеться якась тягомотіна скажу батьку аби брав справку в онколога і намагатимусь розривати контракт к бісу.Досить вже. 
 Учора нарешті дотелефонувався до Торчина та до Ігора. Ввечері телефонував Павло:засів з Ш@рком та Артемом в якомусь маріупольському пабі і надіслав мені по viber знімки які зари тілько завантажуються.Добре їм,в мирському житті,а постійно жаліються.
 Я дочитав книгу Тараса Березовця про анексію Крима і почав читати серію детективних творів Мирослава Дочинця,які хоч і дещо спопсовані ,але мають дещо цікаве для мене.Я там вичитав,що завдяки письму можна запечатлити життя,яке просто є серією епізодів,а завдяки письменникам воно потрапляє в Вічність.Я також давно зрозумів,що завдяки Слову можна увічнити свої спогади і кращі миті життя,а якщо не занотовувати то все швидко забувається.
  Сьогодні вже 30 липня,післязавтра буде 1 серпня і Насті виповниться 11 років і це мене повертає на 11 років назад,у 2006 рік.Пригадую як тим літом я влаштувався в друкарню з 2 липня,як ми з Павлом поїхали в Бердяник на вікенд,як поїхали на Середню Косу.Багато часу спливло і відчуваєшь,що тоді багато чого було позитивніше аніж зари.Тоді позитивніше дивився на світ і щось нормальне виділось попереду і ми тоді були молоді.Пройшло одинадцять років,діти виросли,ми дорослішаєм та старіємо і я так і не спромігся заволодіти Оксаною,а пізніше Вікою і останні три роки я взагалі остаточно відірвався від мирського життя і не знаю куди мені вертати після служби.В Артема росте син,у Грифона вже двоє дітей,Ш@рко і той одружився два роки тому,а мої скроні ще більш впевнено вкриває сивина,моє тіло набрало ваги і вже нема того юнацького оптимізму і відчуття,що в тебе є в запасі час-нічого вже немає!Відчуваєшь,що мабуть вже половина твого шляху пройдена/ якщо не більша частина!/ і час стрімко від тебе тікає,а всередині своєї оболонки ти як був беззахисною дитиною так і лишився. 
  По брезенту намету стукотять краплі дощу які відбивають усіляку охоту виходити та місити багно,тож я і лежу в своєму лігві і займаюсь своєю справою-заношу нотатки в свій електронний нотатник. Час проходить невпинно і за кілька днів буде три роки як я призвався до війська.Зари озираєшься назад і розумієшь,що це ціла епоха,окремий період ці три роки.Згадуєшь як усе починалось,як люди сконсолідувались ,який моральний під'йом відчувався від загрози зовнішньої агрессії і яке розчарування відчував повернувшись до своєї частини на початку минулого року.Час героїзму минув і настав час нудних армійських бюрократів які руйнують оборону зсередини.Минуло три роки як я покинув Доник і помічаєшь,що вже давно став далеким від того свого колишнього життя і бачишь ,що часу спливло приблизно стілько же як і продовжувався той твій попередній період життя.Багато чого змінилося за цей термін,багато в чому розчарувався, багато в чому зневірився,багато де побував,багато чого побачив.Багато чого трапилось.Можу тіко сказати ,що нізачим не шкодую.
 31.07.2017 
понеділок
  Перший день нового дебільного армійського тижня.Сьогодні підсихає і вже багно не липне до чоботів та берців.Мати поклали в лічницю на чергову хімію. Що ми?Та 'ми' нічого!Все таки нічого доброго в цьому колективі не відбуватиметься найближчим часом!Тре мабуть таки брати в онколога справки про стан здоров'я матері та можливо розривати цей контракт сраний.Я уявляю як воно восени буде тут скніти.
  Лазив в нет і загорівся бажанням під кінець серпня поїхати в Карпати на Чорний Черемош в рафтинг -табір на п'ять днів-доволі нормальний варіант відпочинку і по строкам зручний.Втім,невідомо як складеться з моєю відпусткою і що нам скаже материне самопочуття теж невідомо,а варто бути напоготові до найгірших сценаріїв.Нічого доброго я вже не чекаю.Такі от невеселі думки рояться сьогодні в моїй голові. 
01.07.2017 
вівторок
  Другий день дебільного армійського тижня.Може доведеться сьогодні на перекладних хворого доправляти в госпіталь-намагались пої@ати мені мізки ввечері наші камандіри та ахвіцери!
   Сьогодні у Насті день народження.Швидко час збігає! Ввечері таки додзвонився до Сашка Дяченка:лежав під крапельницею,голос більш-менш бадьорий,чекає на хіміотерапію.Хоч заспокоївся трохи почувши,що поки більш-менш тримається.Тая займається оформленням другої групи інвалідності.Поп'ють ще крові,тварюки,поки оформить. 
  Сьогодні таки знайшов в собі силу й волю аби залізти в літній душ і зранку почуваю себе трохи бадьоріше аніж зазвичай.Мати в лічниці,поки не телефонував. Сьогодні спробував як воно ліс валити. Щось мені материн голос зовсім не подобається останніми тижнями. Лейкоцитоз високий.Завтра мають хімію крапати. Передивлявся свої нотатки часів мобілізації і можу впевнено сказати,що тоді такого дебілізму як зари насправді не було.Все взнається в порівнянні.Все єдно не важаю,що тоді все добре було-ні фіга! Корисна річ нотатник:якщо маєшь поганий настрій і розчарувався в житті є можливість прочитати свої думки якоїсь давнини і проаналізувати чи так все погано склалося з того часу.
 02.08.2017 
середа
  Ранок.Учора привезли гебіони і сьогодні належить добряче пої@ошити.Другий день серпня,восьмий місяць,ближче до Нового року на місяць стало.Вже скоро осінь,мряка,багно.Хочеться розвернутися поїхати звідси і ніколи сюдой не вертати,а шакалам при зустрічі натовкти пики. Ще невідомо як справи з моєю відпусткою.Якщо все пересреться по чужій халатності,то вже точно намагатимусь розірвати к єбєній матері контракт.Остогидли оці людці оточуючі.Не ті тепер ' атовці'пішли ой не ті! Поснідав трохи і зари намагаюсь прийти до тями після ночі.Мурзік спав зімнов й усю ніч якісь мандовохи дошкуляли і снилась якась дурня зміст якої не можу пригадати. Щось підозрюю,що х@й куди поїду у відпустку і в цьому місяці,бл#дь!Заї@али!Всім потрібно мені ні х@я не потрібно! 
  Сьогодні пів-гебіона завантажили землею під вечір,а як завтра буде невідомо,бо на екскаваторі поламка.Ю.В. наче оформив мою відпускну.Розмовляв з Павлом:Ш@рко вже в ЛуганДоні ,а гебреї завтра збираються на Одесу їхать звідки літаком доправляться до Землі Обетованої.Я сьогодні замислився про те що середина літа давно промайнула і лишилася третина літа.Розмовляв з Аксентьєвим:каже москвічи,пі@араси,знов з'явились в Бердянику і щось там вякають,падлюки.Народу купа. Матері роблять хімію.По результатам подивимся як мені відпочивати у відпустці.Сьогодні нарешті подивився по людські "Великий куш ".
 03.08.2017 
четвер
   3-й день серпня.Початок місяцю покладено і оком не змигнешь як настане середина місяця,а потім і кінець і знов початок іншого місяця і іншої пори року. Я пригадую свою подорож осені 15-го року,як було чудово подорожувати Україною нікуди особливо не кваплячись приїзжати в різні до цього невідомі місця,блукати старовинними вуличками,заходити в кнайпи ,дивитись краєвиди .Багато хто може тільки мріяти про такі поїздки і мало хто може відважитись на таке,хоч нічого особливо сміливого в цьому немає.Взагалі та осінь була доволі нестандартна та багата на події:в вересні я ще вдягнений у форму топтав Володарський ліс,а вже в жотні /після спеки/я підкорював до тих пір незвідані мнов простори рідної країни,а з наближенням зими я стрибнув в автобус і рушив в бік столиці.В цілому,добре час провів тієї осені і початок зими.Минулу відпустку теж непогано провів,але брак часу недозволив вповні розслабитися. Матір вчора відкрапали і ще мені невідомо як все пройшло і що воно буде найближчим часом. Нам потрібно засипати гебіони і щоб зробити це нам достатньо не так вже багато часу,але зламався екскаватор і зза цього робота наша стала на невизначений термін.
  Їздили перед обідом в госпіталь на 131-му 'зилу ',а приїхавши побачили,що екскаватор і досі не полагоджений як я і думав.На 2-й батареї хлопці роблять показову землянку,яку обкладають osb.Розмовляв з Олегом,їхнім головним сержантом,каже що роки через три таким стінам прийде кінець,але нам на рік вистачить.Почав Вінні Пуха пресувати на рахунок usb.Якщо керманичам сподобається,то ще випишуть матеріал.Сьогодні поки що робота стоїть. Сонце в ці дні смажить пекельно і тому хочеться прохолоди,а я мрію опинитися в Карпатах біля гірських водойм. Розмовляв з матір'ю:наче все добре і можливо за кілька днів випишуть.За кілька днів це завтра. Читаю зари спомини якогось чи то унсовця,чи то просто найманця який воював на Кавказі.І хоч матеріал викладено так що незрозуміло за кого,проти кого,коли все це відбувалося,але відчувається пише те що пережив.
 04.08.2017 
п'ятниця
   Новий день настає.Більш за все і сьогодні стоятиме страшенна спека.Начебто ввечері зробили цей екскаватор,а там Бог його знає.Почався новий день який все ближче наближає мене до моєї відпустки.Сподіваюсь,що всі мої плани втіляться і я знов заїду в своє улюблене місто,а також нарешті потраплю в Карпати і сплавлюсь по Черемошу!Подивимось,бо надто багато факторів які заважають мені спокійно жити. Бл@дь!Заї@ав цей акваріум-як на полігоні:спокійно не пукнешь в наметі,бо в ахвіцерській вже чують!Ні випити,бл#дь,ні х@я!
 05.08.2017 
субота 
  Іноді відчуваєшь увесь тягар прожитих років і усвідомлюєшь це зранку коли важко прокидатися хоча раніше ти легко рано підіймався.Учора ввечері таки закинули ті гебіони.Сьогодні вже Ю.В. має приїхати.Матір виписали,вдома. Ще один день який потрібно якось прожити.Щось А.А. як кошмарив так і кошмарить і не збирається змінювати свою поведінку та своє ставлення і чесно кажучі коли він поїде у відпустку,то не факт,що він повернеться,бо можливо він захоче втілити той план про перехід до ремроти,або просто банально піде на лікарняний,а це ставить під загрозу мою відпустку.Таке то. Якщо з відпусткою почнуть мізки ї@ати,то потрібно шукати шляхи для розірвання контракту. Сьогодні і в нас підлогу в наметі застелили usb-воно,звичайно,краще аніж було,але на х@я цей старий ї@анько ї@ав мозок аби з непотрібу робили?!Заї@ати вирішив?!
  Учора ввечері гебіони закидали та трохи приморились от і сьогодні особливого під'йому не відчуваю,а потрібно ще води наносити та попрати деякі речі.Читаю ' Щоденник сотника Устима',про перших унсовців,що поїхали з москалями воювати в Абхазії.Можливо і моя доля в майбутньому так складеться,що понесе на Кавказ коли вчергове там почнеться конфлікт,хто зна. Ніяк не продовжу перегляд фільмів зі Стетхемом,а потрібно звільнити місце на носіях перед відпусткою. Дзвонив матері.Розмовляв.Скаржиться на спеку і те що кістки болять після хімії.Слухаю мовчки і розумію,що з кожним приїздом спостерігатиму як вона виглядає все гірше і гірше,як життя в її хворому тілі поступово згасає.Наступного разу треба робити кт.Таке то.
 06.08.2017 
день N7,бл@дь!
  По табору не недільне оживлення хоч і в'яле.Капітан ввечері прибув коли ми сиділи на нараді.А.А. написав рапорт і завтра відбуде у відпустку і вже потроху пре речі.Чи повернеться невідомо.Учора ввечері таки осилив дві частини ' Перевізника'і зі спокійною совістю ліг відпочивати.Телефонував додому. Відпускний лист вже у мене на руках.Моя відпуска не повинна урватися у зв'язку з відпускою А.А.Спека.Я таки знайшов в собі сили піти потренуватися на перекладині та поробити легкі вправи і збираюсь ще і прес сьогодні покачати.Нікому не хочу телефонувати.На днях дзвонив М.Б.Раз подзвонив то треба буде зустрітеся у відпусці.Більш ніхто не цікавився моєю долею,і я не цікавлюсь.Таке то.
 07.08.2017 
понеділок/ або день N1!/
  Початок нового службового дебільного армійського тижня.Сьогодні ранок,мушу зазначити,віддає серпнево-осінньою свіжістю і хоч я певен,що день буде спекотний,але однозначно вже поступово літо починає віддавати потихеньку переваги осені. А.А. прокинувся раненько і кинувши дорожню сумку на плече рушив на маршрутку.Хай відпочине.Я ж можу потихеньку рахувати дні до своєї відпустки.Ще невідомо як я її проводитиму:хочеться/і потрібно! /трошки поподорожувати,розвіятись,але все залежить від стану матері і витрат на лікування. 
  Ввечері передивлявся " Револьвера"і так до кінця не врубився в цей фільм. Вже начебто офіційно Вінні Пух брав відомості про те кому скільки потрібно листів usb для облаштування землянок тож лишилося тілько дочекатися і робити.Чекати можна до жовтня. Відчуває тіло учорашні вправи і це навіть трохи приємно-м'язи ще не остаточно атрофувалися!Нагадують про себе і коліна. 
  Ю.В. вже зранку якоюсь х@йнею мається-пеньки якісь катає.Я ще остаточно не прокинувся і не виявляю особливого бажання тим самим займатися. Я вирішив,що нікому не дзвонитиму до відпустки/окрім рідних /і не піду,не поїду ні до кого в гості раз їм нема діла до мене.А з жінками таки потрібно щось вирішувати.
 08.08.2017 
вівторок
  Новий день прийшов!Учора передивлявся той ранець гірсько-єгерський в тому інтернет-воєнторзі,дозвонившись хотів уточнити об'єм його і той хлопець обіцяв передзвонити,але так і непередзвонив до кінця дня тож я зателефонував батьку і попросив надіслати свій маленький 45-літровий наплечник,а по приїзді додому я можу спокійно піти на базар та обрати наживо малий якщо треба буде.Подивимось,гроші можна завжди витратити. Заховався в більш-менш свіжій землянці ховаючись від денної спеки.Ю.В. набрав цілу машину цих барбосів і поїхав в госпіталь.Тут зранку надійшла інформація наче якась тилова піз@ота до нас має завітати.Поки не завітала.Між тим я навів якийсь лад та вдягнув форму.Заліз у землянку,бо трохи свіжіше ніж на вулиці. Батько вже відправив наплечник-мати щойно телефонувала.Тож поки новий не поспішаю купляти. Із поганого:з'їхалась піз@ота,та автобус з Бахмута йде о 8.15,а наступна аж на 14.00 ,а той що на 8.15-ростовський,бл#дь!Із доброго:листи osb вже привезли і лишається дочекатися лагів та обробляти стіни. Тарган зайо@ує постійно в наш наметик писок свій пхає!Коли вже здиміє?!А здиміє в будь-якому разі! Приїздив КБ після обіду.Все пройшло наче нормально. Ю.В. дізнався,що в нас штат 'укомплектований'-якогось строковика нам вписали!Втім нам він за великим рахунком зари без великої потреби. Із доброго:я сьогодні написав добрий шматочок 'Героя Ново@осії 'тож справа наче потихеньку рушила з місця і це не може не надихати!
 09.08.2017 
сьогодні знову СЕРЕДА!
  Ранки стають все свіжіше.Якщо все буде нормально,то в наступну середу я візьму наплечник та рушу спочатку в бік Бахмуту,а звідти на автобусі в бік морів.Сьогодні кілька наших людей відправилось у відпустку.Я вже випив кави сходив перший раз до вбиральні і невдовзі вдруге побіжу.Що сьогодняшній день нам принесе? Тарган зранку бігає зайо@ує своїми вусами тарганячими,мурло,швидше б воно вже звалювало ,а далі,що буде то буде!З тим ідіотом краще не буде,але і цей блазень вже дістав. 
  Дзвонив матері,сидить вдома,завтра наче поїдуть з батьком в поліклініку,будуть групу оформляти.Каже,що не зможе по кабінетах ходити.А збиралася ' в Трускавець'їхати!Щось відчуваю,що потрібно буде знов на ноофен сідати,бо починає потихеньку теліпати. Чи буде сьогодні яка перевірка? Ніякої перевірки поки не було. Знайшов в собі сили і впертість і пішов на турнік.Спочатку планував в 'драбинку'як завше ,але по ходу справи вирішив зробити в сумі 50 разів багатьма підходами.Потім подзвонив порадився з Павлом і він схвально відгукнувся щодо такої концепції. Пообідав і заліз в льох трохи охолонути. 
10.08.2017 
четвер
  Сьогодні знов прокинувся рано і знов спостерігаю свіжий серпневий ранок.Кожен день мене наближує до відпустки.Учора таки нарахували грошове забезпечення та під'йомні нарешті,не пройшло і пів року!Приємно коли чотирнадцять тисяч лягає на карту.Витрачати не поспішаю.Як раз на відпочинок є гроші. Учора плотно позанімався підтягуваннями і вважаю,що цей новий підход матиме більш високу результативність в моїй ситуації. Дзвонив ввечері Сашку Дяченку:вже у онкодиспансері,збирались вже наче і хімію робити,але знов температура після операції і можливо знов різатимуть.Другу групу інвалідності вже начебто присвоїли.
   Тарган під вечір як дої@ався-уберіть пеньок!Тож обкопав,а Лящ прийшов відпиляв разом з Артемом.Сьогодні Ю.В. їхатиме в госпіталь і забере наплечник заразом. Вчора також кілька абзаців до нової книги намалював. Бл@дь,палять на вулиці,а дим заходить в землянку!
   Щойно Танєчка приїздила,разом з інженерною службою перевіряла журнали.Показав їй приймальну,а в льох побоялась спуститись. Ю.В. повіз повен бус хворих і наскільки розумію знов грілися-бл@дь,так і без транспорту лишимося скоро! Телефонував сестрі та ще спала і незнає чи поїхали старі в поліклініку. 
  Переглядав свої нотатки річної давнини і знаходжу що загальне становище та власне самопочуття в цьому році набагато кращі аніж в минулому.Це хоч якось заспокоює,чесно кажучі.Місце дислокації мені не надто подобається,а так багато в чому краще ніж було.Перечитуючи записи початку серпня я помітив ,що вже тоді у мене була зіпсована думка стосовно Якова Романича отже надовго його не вистачило очі замулювати.Так добре,що цей геморой ходячий зник з нашого підрозділу. 
  Справа до обіду хоч і їсти зовсім не хочеться.Тільки передивився "Смертельні перегони".Вкотре.Спека стоїть неймовірна вдень не дивлячись на свіжі ранки.Поки все спокійно-не надто втрапляю на очі,або кд кудись з'ї@ався.Ото не треба там на Сонці очі натирати командуванню,а треба в наметі чи в льосі ховатися. Ю.В. має отримати мій наплечник з яким я зібрався їхати додому. Я так прикинув,що не варто поспішати маленький наплечник взагалі,а можна якусь мілітарну сумку взяти,що згодиться і для одноденного сходження в гори і для перенесення планшету,документів то що.Придбати спортивну двійку можливо буде доцільніше,бо якщо їхати на Захід там може бути вже свіжіше.В Карпатах в будь якому випадку такої спеки не буде в кінці серпня. Я ще не вирішив чи на гірський рафтинг рушати,чи може все-таки Дністром з Заліщик поплисти.В принципі,гірський рафтинг для мене оптимальний варіант без щоденних важких переходів та і дуже в Карпати хочеться.Втім,ще можливо все переграється.
  Зайшов на сторінку' Клямри' і побачив там декілька нових зразків ременів.' Лід та полум'я' -так називається нова пропозиція бляхи футуристичного вогняного тризубу на тлі льодового прапору.Втім і старі пропозиції теж багато чого варті.Подивлюсь може і зроблю собі подарунок до дня народження.Такі от справи.Всі працюють як програні ,а я сиджу у наметі та фільми переглядаю! З цією бл#дською службою не помітишь як і життя повз проскоче:то у відпустку не виходило піти коли друзі були приїхали,а тепер коли нарешті іду то нема можливості квитки придбати! Заї@ав цей контрацептив з тарганячими вусами!Виспалось ,падло геморойне,а тепер під вечір починає раціоналізаторські вказівки давати!
 12.08.2017 
субота 
  Учора виїздив в Бахмут разом з батарейними хлопцями.Прошарився більшу частину дня.Був на АС дивився розклад на Брд і наші хлопці також дивились розклад в своєму напрямку і хтіли квитки узяти,але сєпарша,що сидить в кассі відморозилась.В моєму напрямку на 6.30 є автобус,на 7.00,на 14.00.Я по тікетс.юа подивився на 7.00 немає місць на 14.00 лишалось на вчора 10,а на 6.30 24 місця вільних було,але мені не з руки на цей час. В місті нормально працює 3G тож була можливість дещо нормально прозондувати.На тікетс я натрапив на пункти,що можна і через нет бронювати пільгові місця,але самої послідовності як це робити не знайшов і чи стосується це автобусного сполучення чи тілько залізничного не зрозумів,а потім не міг знайти цю статтю щоб розібратися в ситуації. Субота продовжується.Вже навіть з розпачем розмірковую про те чи не залишитись в Бердянську у відпустці.Все таки не виходить бронювати пільгові квитки через тікетс:сестрі дав наряд аби цим зайнялась,але нічого не виходило і подзвонила на гарячу лінію поцікавитись,а там відповіли,що тільки особисто можна пільговий узяти.В Чернівці мабуть таки не вийде потрапити якщо хочу в Карпати.В принципі ,якщо поїхати на сплав Дністром то можна перекладними через Київ на Чернівці ,а до Заліщик там всього нічого то встигну і друзів побачити і на сплав попасти? Бл#дь,як заї#ав цей геморой тарганячий:вирішило ,падло йо$ане,заї%ати всіх перед тим як з'ї@еться!Я написав опус присвячений цьому пацюку і грішним ділом думав,що занадто жорстко обійшовся з цим персонажем,а останнім часом бачу -не жорстко!Все по справедливості.Так і шукає мразота чим заї@ати під вечір-ладно я не надто перенавантажуюсь ці дні,так хлопців з ВУД пошкодуй вони і без того світу білого не бачать і дня немає аби перепочили!Тьфу! Таки найшов як оперативненько дістатися в неділю Чернівців через Київ так тоді з Андрієм не зустрінемось-їдучі через столицю буде шкода не посидіти не перехилити по чарці.Подивлюсь. Тут ще варіанти з комбінованими турами-тобто кілька турів охопити:можна на наступних виїідних по Дністру сплавитись,а потім на День Незалежності на рафтинг,можна навпаки.Проблема в тому,що виїздити доведеться в перший же день через Запоріжжя,а відпочити кілька днів все-таки треба!Подивлюсь,ще прикину варіанти. Сьогодні ввечері дивився 'Нестримних 'і згадав,що цей фільм вийшов як раз сім років тому в серпні 2010 року і там пролунала фраза:" Щасливий той хто може жити без жінки".Це як раз було після тієї моєї невдалої 'поїздки'до Ксюши на Зелений,після чого я зарікався мати справу з жінками,втім неивідкидав можливості таки завести стосунки з іншою кобєтою і ще тоді не знав,що зустріну иншу десь за півтора роки до якої наближусь як ні до якої іншої жінки і після якої мені хтілось повіситись.Багато часу з тих пір спливло і якісь перспективи стосунків з жінками /окрім хіба що зі шльондрами /мені здаються взагалі нереальними.Можливо я і справді щасливий,що не прив'язаний до жінок,але сам себе щасливим ну ніяк невідчуваю.В мене є одна підозра коли це зміниться і ця підозра мене гнітить. 
13.08.2017
 день N7
  Недільний ранок ,а бензопили через байрак загуділи ще і шостої не було! А інтернет-радіо таки потихеньку працює хоч і підгальмовує. Учора дав 550 гривнів на нову шинку та цепуру для бензопили. 
14.08.2017 
понеділок
   Початок ' нового' дебільного армійського тижня.Службовий день тож сьогодні слід чекати чергові зайо@и з боку цього програного вусатого тарганоподібного пі#ора,знов вошкатиметься і шукатиме чим заї%сти!
  День X потихеньку наближається і постає питання та проблема як придбати квиток,а для початку як зняти гроши,бо налічки 50 гривнів лишилось.Ніхто допомогати мені в цьому звісно не збирається,а швидше навпаки! Учора передивився другу частину 'Нестримних ' і виявляється останню,третю,я і не дивився до цього.Вчора надолужив. Ю.В. розповів про нові зайо@и наших керманичів стосовно таких необхідних побутових аксесуарів як тумбочка і обов'язково на двох людей,при чому матеріал щоб купляли самостійно!Зал@пу їм. 
  Щось відчуваю ,що таки доведеться мені через Зп їхати у відпустку і на автівці з андрюхіною супругою це буде ненайгірший варіант,аніж за гроші цілий день теліпатись через блокпости де кожна бл@дь шмонатиме як ворога народу. Сьогодні робив вигляд зайнятості-склепав ще один табурет.Не стілько потреба була в цьому предметі скільки необхідність в занятті аби вусатий якою-небудь х@йнею знов ненагрузив.
  Толян Фалінський сьогодні дзвонив:в Новозванівці знаходиться і в п'ятницю можливо у відпустку їхатиме. "Атовські" сьогодні капнули:майже дві з половиною за неповний місяць.Дрібниця,а приємно. Ю.В. повіз з другої батареї бійця з нирковою колікою-треба було одразу садити в автівку і везти,а не збивати ношпою з папаверином клініку зари привезе і класти не буде з чим!Іноді Ю.В. добиває своєю логікою через корінь квадратний. 
  Лаги таки привіз Вінні Пух під вечір тож завтра доведеться починати по троху речі виносити з землянки.То дурниці за великим рахунком. Вже відправили мої вантажи ,з "Клямри " телефонували я підкоректував замовлення аби на Нову пошту слали ,а не на банківське відділення.Тож в четверг піду вони і ох@їють на Новій пошті.Головне домів нормально дістатись. 
15.08.2017 
вівторок
  Батечку сьогодні 65.Прокинувся сьогодні раненько як завше.Ю.В. пізно ввечері відвіз того чоловіка в Ч.Яр,а сьогодні зранку мабуть теж поїде.Може вийде придбати квиток на прямий до Бердяника.Ранок свіжий,а день підозрюю буде гарячий. Завтра маю відправитись додому,післязавтра мені стане на рік більше,в суботу маю їхати в Зп,в неділю маю бути в Києві,в понеділок в Чернівцях,вівторок в Івано-Франківську,середу в Карпатах...Мати мають знов класти до лічниці в понеділок.Учора жалілась,що та мандовошка ображає,заї@ала!Час її вже збагрювати куди-небудь в Польщу. Швидше б цей день промайнув!Вже чемоданноє настроєніє і не налаштований на якусь корисну діяльність.Ю.В. збирається на виїзд,тож якщо вдастся то візьме квиток.
  З батьком розмовляв щойно:щось матері краще не стає,а навпаки тільки гірше.Кашляє по страшному.Чую буде горе незабаром. Щось так на серці моторошно після ранкової розмови з батьком. Ю.В. повідомив,що можна тілько по прибутті взяти квиток на необхідний мені рейс,а прямий з Бахмута пиз@ує о шостій ранку,тож я побалакав з Андрієм-кухарем аби з його дружиною до Запоріжжя доїхати,а там вже на Бердяник сісти без проблем доїхати.Ну що поробишь?-програний сектор тутай! Вже робили з Ю.В. підготовчи земляні роботи для прокладання лагів та встановлення на них листів usb .Трохи навіть заморився.Кінець дня і сподіваюсь,що завтра все у мене вийде. 
18.08.2017 
п'ятниця  
  По моїх нотатках одразу видно,що був чимось зайнятий раз кілька днів не вносились нотатки! День 16-го серпня пройшов так наче я потрапив в якийсь дебільний сраний мультфільм і не надто хочеться про це оповідати та і вже відчуття не такі гострі як одразу були!Одне вирішив точно,висновки для себе зробив,-ї@ав я в рота такі бла-бла-кари!!!Хай навіть доведеться повну вартість сплатити,але х@й я тепер сяду в автівку до незнайомого шофера!Додому потрапив вже на свій день народження який так непомітно пройшов!Вчора тілько встиг з'їздити взяти квитки на потяги/усі три бескоштовно доречі /,з Запоріжжя единий квиток лишався і мені підфартило його забрати.Сьогодні двічі сходив на море і з'їздив на автовокзал взяв до Зп на завтра квиток.Учора повертаючись з центру зайшов в пивну крамницю на Фестивальній і зайшовши згадав,що хотів,а хотів по приїзді придбати бочонок з пивом.Придбав.І по ходу справи майже все сам і видудлив непомітно.Тепер у мене до пива якась відраза з'явилась.На деякий час. Мати мені не подобається-постійно в'яла,схудла ще більше і постійно відхаркує залишки легенів в тазік з водою.Невеселі перспективи вимальовуються .Можливо ще полегшає після хімії.Можливо ні. Вчора вийшовши на ' Кийові' я одразу зайшов на Нову пошту і забрав свої вантажі:спортивний мілітарний костюм та новий ремінь який вже встиг підкоротити. 
20.08.2017 
неділя 
  Початок мандрів розпочався з активних прогулянок по столиці і відвідин ' Пузатих хат',а також Veterano Pizza,зустрічи з  Сергієм-айдарівцем.Вчора оперативно дістався Зп ,провідав Сашка Дяченка,потім стрибнув в маршрутку та рушив на Зп-1 де дочекався свій Інтерсіті.Що скажу: вдень їхати ним бесперечно комфортно,а от спати не дуже!За власні гроші я б житті не купив за таку ціну квиток цього класу.Зари лежу на своїй законній верхній полці на спальнику і добре,що не брав постільного.Особливо писати не хочу,бо невдобно до тогож варто поспати.Все на сьогодні.
 21.08.2017
 понеділок
  Я вже кілька годин як в улюбленому місті!Вже знайшов свій хостел який заховався в подвір'ях Ольги Кобилянської,зв'язався з Юровичем та Толіком/тепер не знаю як їх об'єднати /,вже випив перші сто граммів кон'ячка у відпустці.Спонтанно вирішив випити щоб почати цей день з гарного настрою!Погода сувора тож ризикую замерзнути в своїй літній сорочці та таких же літніх штанях.Спортивний костюм є. Яка класна дівчина мене зустріла на рецепшені!Вчиться на ін/язі і працює адміністраторкою,а зустрічається з якимось нігером!Вкотре розумієшь,що варто жінку трохи розбалакати то вона тобі за час знайомства усю сподню білизну покаже.Почала сама до мене балакати,а мені нічого не потрібно було видумувати щоб із нею увійти у контакт.Це вже харізма працює мабуть! 
24.08.2017
 четвер,  
  День Незалежності! Настілько активно проводив ці дні,що ніколи було робити нотатки.Дні в Чернівцях промайнули дуже швидко та дуже активно.Пам'ятаю,що в перший день я раненько приїхав ,оперативно знайшов хостел який заховався у дворах між Ольги Кобилянської та Української.Хостел виявився доволі солідним,але як на зло зранку не було води.Я лишив речі,перевдягнувся та пішов поїсти в 'три товстуни'.Поївши почав зв'язуватись з товаришами і якщо не помиляюсь то першим зустрівся з Толіком на автовокзалі.Зайшли з ним в воєнкомат,потім пробіглись по місту,він показав гарну кав'ярню трохи далі театру.Після цього зустрілись з його попередником/на посаді командира батареї /,яким виявився молодий хлопець,що працює в поліграфії.Зі слів Толіка все в нього непогано більш-менш,воює з аватарами.Ну він теж може багацько розповідати.Потім я пішов в хостел трохи перепочити.Подзвонив Вован,домовились зустрітись біля тачанки на Кобилянської,за п'ять хвилин з'явився і Юрович і ми гуртом пішли до Шевчика де до нас приєднався Любомир.Добре в той вечір посиділи в ' Гроті',а коли потихеньку розійшлися я взяв пляшечку,закусочку та поїхав до Віталіка в музей. Перший день пройшов на ' ура'.Повернувся в хостел,поспав,відпочив. Щось не надто мені подобається ця моя афера:спишь в наметику/добре,що окремий намет /,вже два рази сплавився і замерз як собака,а ніяких сушилок не передбачено.Якось так.Мабуть я заморився вже від циганського життя.
 26.08.2017 
субота
  Ох і день учора був,ї@ать його в гузно!Учора пішов на Піп Іван через Вухатий Камінь.Одразу я відчув,що я не той що був три роки тому і дихалка мене підводить,бо було дуже важко ідти і я рухався дуже кволо часто перепочиваючи.З горем навпіл я дістався Вухатого Кмню,потім Білого Слона.Шлях назад я розпочав активно,але з часом знов почав зупинятись та перепочивати і врешті лишився позаду.Трохи блуканув втративши з пів-години,а потім таки знайшов шлях і так тяжко він мені давався.Я вже відчував якийсь біль у грудях і почав підозрювати,що мабуть таки насправді захворів.Моя група мене чекала я знесилений дістався свого намету.До мене прибігли Віталік та Оля яка тут за медика,поміряли температуру-39!Принесли мені німесил ,тепле питво,я попрохав мокрий рушник.Роздягся.Переночував більш-менш.Зараз тре в аптеку потрапити. Вже ближче до обіду.Пішов придбав молока,а дівчата мені його нагріли.В аптеку не поїхав,а написав водієві,що потрібно купити.По обіді піду мабуть на Степанівський перевал-там наче не дуже важкий під'йом. Подивимось. Температури наче немає,але ходжу немов п'яний і болить у горлі. Телефонував матері-батько в неї був,начебто краще себе почуває тілько дуже слабка. Ввечері знов воював з температурою і хоч вона не була катастрофічною,але я вдягнув знов вологий рушник на голову,а з тіла зняв одяг.До обіда провошкався в таборі,а після разом з тією молоденькою біленькою інструкторкою пішов на Степанський перевал-тут недалечко і з нього гарний краєвид.І сьогодні було одразу важкувато підійматись,але всеж легше було ніж учора.Водій купив мені тайгерон та німесіл,але все таки температура таки почала підніматись все єдно.Вже пізно,а ці відпочивальники,бл@дь,не збираються заспокоюватись.Я вже навіть фільм подивився,а спати якось не лізе.Вдень температура навпаки була занижена.Я переживаю,щоб не тещо бронхіт,а пневмонія не почалась! 
28.08.2017 
понеділок
  Сиджу в доволі комфортабельному вагоні інтерсіти і прямую до столиці.Їхати мені солідно,до 17-ї години.Поки що один в цьому доволі комфортабельному купе.Ві Львові мабуть хтось підсяде за дві години.Знов не міг заснути вночі і тільки під ранок трошки вирубивсь.Вчора досить нормально та оперативно дістались Франика і двоє тих харків'ян ночували в хостелі.Я повів в той паб,Шкварок,посиділи там. 
29.08.2017 
вівторок
  Вже в батьківській квартирі,розпакував наплечник,прийняв душ,поставив " Гру престолів"на завантаження.Скінчилися ці десять днів повні вражень та пригод і тепер повертаюсь до свого пригніченого,повного негараздів,існування.Кілька вільних днів в мене ще залишилося.Не хочу нікуди їхать більше.В неділю ,під час останнього сплаву,в мене з'явиласб зухвала ідея от чи тільки можлива вона до втілення-по звільненні з армії залишитись в турклубі на сезон на волонтерських засадах.Чи можливо це буде невідомо,але ідея непогана насправді.Про всі свої пригоди намагатимусь розповісти в ці дні,а зари випивши кави з'їзжу матір провідаю.Важко це ,ой важко! 
30.08.2017 
середа
  Ввечері їздив таки провідав матір.Важко було налаштуватись на це та заспокоітись.Але випита n- на кількість валеріани це зробила і я таки з'їздив.Чесно кажучі,трохи заспокоївся як її побачив.Батько каже,що вже мова йде про морфін,але як би там не було на завтра кт. Це якби нікуди не поїхав ,а сидів тут,то довелося б мені в 10-ку кластися.Без емоцій неможливо спостерігати як мати перетворюється на тлін.Найстрашніше,що я вже це весною зрозумів і вже планую ,що далі. Гроші учора перекинула та дурна баба і це добре. Поки є трохи часу і не всі враження остаточно вивітрилися з моєї пам'яті розповім як я проводив час на минулому тижні.Одже зранку в минулий понеділок я прибув у Чернівці і крокуючі старовинними гнутими та брукованими вуличками я не одразу,але доволі оперативно знайшов свій хостел,що заховався в подвір'ях на Ольги Кобилянської.На моє нещастя зранку не було води і мені не судилося прийняти водні процедури після подорожі,але я кинув речі,перевдягнувся,та пішов в "Час поїсти "поїсти.Випив перші сто грамів коньяка і за'язався з товаришами.Першим зустрівся з Толіком,з яким і пролазив пів дня.Як я вже казав,Толік виглядав непогано хоч і було зрозуміло,що трохи шокований рівнем бюрократії та довбоґрайства сьогодняшній армії.Розпрощавшись по обіді я пішов трохи перепочив в хостелі,прийняв нарешті душ.Зв'язався з Вованом з яким зустрілися біля ' тачанки',а хвилин за 10 підтягнувся і Юрович.Біля Шевчика дочекалися Любомира і рушили в ' Грот'-той шинок в якому сиділи всією чесною компанією минулого мого приїзду.Добре просиділи,що і казати.Добре,що нарешті звів Вову з Юровичем. Дізнався деякі цікаві факти з біографії Юровича. Після посиденьок Вова відвів мене в магазин ' Берізка',де я взяв пляшку 'Бандерівської ' ,закусь і відправився в музей під відкритим небом де мене чекав Віталік,який чергував там.Добре і з ним посиділи. 
 Їздив до матері.Довго там не був:пішов води набрав,серветки придбав.Лишив гроші та пішов.Біля 'Кита 'побачив Горобчиху(здається) з дитиною і дивлячись на її роздобрілі стегна та загрубіле обличчя я зрозумів,що час над нею владний як і над нами всіма.Зайшов в воєнкомат зустрівся з Бетменом.Після пішов придбав флешку в 'Алло ' бо там було найдешевше-32 GB коштує 349,а в ' Новітніх технологіях' 445 гривнів.Приїхав додому.Нема бажання ні до чого.
  На другий день мого перебування в Чернівцях,я зранку пішов поснідав в 'Час поїсти' і щось пройшовся по місту,з'їздив на автовокзал за квитком до Франика,повернувся до хостелу перепочити.Зв'язався з Віталіком та рушив знову в бік кемпінгу.Діставався з пригодами,бо коло старого цвинтара зникла напруга в тролейбусних мережах і довелось пішки йти кілька кілометрів.Поправили з Віталіком здоров'я:взяв йому чекушку,собі пива і сиділи там на магазині.Потім пішли в сам музей і нам подзвонив Толік який невдовзі приєднався до нас.Ми в трьох посиділи на генделику біля кпп в музей.Потім ми з Толяном рушили в бік центру.Погуляли по місту.Вже коло шостої години було і я пішов до Шевчика де мене вже чекав Юрович,з яким дочекались Любомира,а Вован в той вечір відвозив доньку в аеропорт чи ще кудись.В той вечір ми виблукали десь далеко по Головній та засіли в піццерії рекомендовану Любомиром.Там і засіли.В той вечір ми розбалакали Юровича про його минулі 'подвиги '.Дивне відчуття від цих зустрічей:перший день знаходишься в гарному гуморі від радості зустрічі,на другий день все ще задоволений від свого знаходження в цьому місті.Вийшовши з піццерії ми ще пройшли по Головній та довели Любомира до його багатоповерхівки.Ми ж з Юровичем сіли в маршрутку який їде колом і він рощповідав де що знаходится.Показав де і сам зараз проживає з донькою та онуком.Довів мене до Кобилянської де і розпрощались. Наступного дня я їхав в Франківськ.Прокинувся,пішов поснідав,подивився на репетицію параду-напроти Шевчика десантники з 80-ки виставили АГС,зенітки,д-30. Прийшовши в хостел я спакував речі і розмовляв з тим хлопцем з рецепшена,Сашком.Потім викликав таксі і коли побачив 'хюндай кетс 'під брамою мене ледь тіпать не почало!Дістався автовокзалу,потім дістався Франика.Проїзжаючи повз селища та містечка не міг не завважити великої різниці між нашими містами та селами.
 Вийшовши на автостанції,що поруч з залізничним вокзалом я одразу пішов та взяв квиток на ранок до Верховини-/цілком бескоштовно треба зазначити/,та користуючись навігатором рушив шукати свій хостел.Він знаходиться доволі близько до вокзалу та росташувався в старій занедбаній станіславській садибі.Кинув речі коло ліжка та пішов у центр шукати спортивні товари,аби придбати карімати.Побігати мені довелось доволі активно впродовж цих кількох годин,але знайшов та що треба хоч і дорого:карімат 290 та піддупник 100!Але карімат товстий та широкий тому вартий своєї ціни. Повернувшись до хостелу я побачив,що вже не сам ночуватиму в тій кімнаті/ хоча там якийсь чоловік вже проживав/.В кімнаті заселився молодий хлопець який щойно з гір повернувся.Роззнайомились: звуть його Ігор,з Херсону,мореман та боксер.Він вперше ходив у гори і одразу встряг днів на десять чи п'ятнадцять.Ми пішли з ним прогулятися вечірнім Фраником і зайшли в паб ' Шкварок'де причастилися пивом та закуссю до пива.Він якось одразу вирахував,що я маю приналежність до Збройних Сил.Про себе ж розповів,що його відчим є організатором 'Правого сектору ' у Херсоні-навіть показав спільні фото з Ярошем і їздив проходити вишкіл в табір УДА біля Нової Каховки,а потім і на Донеччину.Таке.Що цікаво,в Франику більшість закладів та супермаркетів зачиняються о 22-й годині вечора. Зранку зібрався,ще познайомився з хлопцем з Хмельницького,який виріс в Бахмуті,а тодішньому Артемівську,який теж прямував до вокзалу і в гори.Тож сів я на автобус до Верховини і десь години зі три добирався до тих Ільців.В той день не було того автобусу,що їде о 12-й годині до Дземброні.
 31.08.2017
 четвер
  Сьогодні прокинувся зі вже давно підзабутим відчуттям остраху.Останній день літа.Сьогодні матері мають зробити кт та виписати. Про своє перебування в горах я здається занотовував,але повторюся.Одже з Франика я сів в автобус до Верховини і рушив в бік своєї цілі.Їхати довелось години три.Вийшовши в Ільцях я першим ділом пішов пообідав,а потім найняв авто та рушив в бік Малої Дземброні.Одразу приїхавши я потрапив на сплав-встиг тільки речі кинути та перевдягтись.Під вечір ми поїхали ще на один сплав,на цей раз на одинарній байдарці.От після цього проблеми і почалися-замерз ввечері як собака,усю ніч не міг зігрітися хоч і вдягнений був в натільну білизну і спальник для такої погоди доволі теплий.Зранку вийшов на світ Божий і все єдно мерз.На сплав я не був налаштований тому ув'язався в гори.При початку під'йому я почув ,що щось не те,бо дихалки взагалі не було.Я першим ділом подумав,що добряче втратив форму за три роки в армії.Цей під'йом на цей Піп Іван дуже важко мені дався і я не міг збагнути чому так кволо пересуваю ноги.Вже коли поверталися я помітив,що в грудях з'явилась важкість і пригадав минулу ніч.Трохи блуканув коли відірвався від групи,а знайшовши шлях ледь ноги дотягнув і вийшов в село коли сутеніло.В таборі поміряв температуру і термометр показав 39!Мене трохи полікували тим що було.Я розкрився,поклав на голову вологий рушник і ніч переспав доволі нормально.Зранку температури не було,як не було і сил.По обіді я все таки зійшов на цей Степанський перевал,аби день задурно не втрачати. 
 Лежу знесилений на балконі немаючи ні до чого а ні сил,а ні бажання.Хотів до Дідичева пройтись,але відірвати від ліжка себе не можу.Не зробили матері кт ,бо кашляла дуже сильно.Придбав квиток на 2-е вересня-7.25.Якщо на 10.50 то пізно приїджає автобус в Бахмут,а потрібно ще дістатися до лісу.Зв'язався нарешті з Мишком,домовлялися зустрітися завтра,але мені доведеться мати забирати з лічниці.Не вийде більш за все. Щось я знесилений і апатичний постійно.Звичайно це можливо дія валеріани,але без неї теж ніяк. Сьогодні не витримав у Бабічева рознився вдома.Зранку її якось забирати потрібно.Дай Боже сил.Додзвонився до Олега Черноуса-нічого хорошого як я зрозумів.
 01.09.2017 
п'ятниця
  Привіз додому бідолашну.Спить після морфіну.Спускав на кріслі-каталці вниз.Посадив в таксі,привіз.Батько пішов в поліклініку,скоро має вернутись. Не виходжу з квартири цілий день нема бажання робити щось.Не можу спокійно усвідомлювати ,що вона знаходиться через стінку,а її понівечене хворобою тіло готується перетворитися на тлін. Зістриг залишки волосся з голови,поголив обличчя і тепер так схожий з матір'ю став,а мої запалені червоні очі ще більш довершують цю схожість! Прогавили рецепт на морфін-тепер невідомо чим їй завтра заспокоювати біль! Випив три таблетки валеріани щоб трохи заспокоїтись і ходити неначе зомбі. Завтра поїду,втікну подалі від цієї квартири і пересиджуватиму подалі,не дивлячись на те як її життя тухне і чекаючі дзвінок.Прокляте життя!Тепер мені стає страшно заводити якусь власну родину знаючи,що все може так закінчитися.Я цього реально почав боятися.
 02.09.2017 
субота
  Вже у рз.Дістався без зайвих пригод і вже о 16-й був на місці.Я поїхав,а мати поїхала назад до відділення-дзвонив батькові з годину тому:не могли докрапати крапельницю,бо лежати вона не може і судини всі поколоті,а на 21.00-морфін.Ю.В. каже,що не обов'язково в безнадійних ситуаціях його призначають.Рекомендував повторити таки кт,аби розібратись чи підходе воно зари і чи варто шосте робити.Ще зі старим потрібно роботу проводити,аби зробив це ,бо йому легше махнути рукою і зайвий раз ненавантажуватись.Те ледащо теж само не піде не буде розмову вести.Сьогодні зірвався ледь не до істерики і кілька разів ховався від усіх плакав.Це страшний суд якийсь.Вечеряти не ходив тілько захавав оті два сендвічі,що з дому привіз.Знов шлунок почав нити .Таке.
 03.09.2017 
неділя 
 Спав в землянці.За моєї відсутності було зроблено великий об'єм робіт-обшили стіни,вирівняли,підлогу,розширили наземну прибудову.Спав більш-менш нормально.Стан мій розчавлений.Я помітив,що почалися проблеми з пам'яттю-пригадую,що з кимось розмовляв про щось,але важко згадати з ким саме.Це вже не перший тиждень таке спостерігаю,якщо здатен в акому стані щось спостеригти.Ю.В. сьогодні спокійно не сидиться-вирішив щаблями зайнятись. Обід.Начеб то має приїхати цей мурзік йо@аний-не сидиться падлюці в неділю в своєму офісі!Заї@ав. Телефонував додому:батько їздив в лічницю мати провідувати,вже повернувся.Робили на ніч морфін тож спала добре і такого болю як був начебто не було зранку.Недовго вона вдома побула.Ледь тримаюся.Не дай Боже,якесь непорозуміння почне мені ще щось розповідати-не пристрелю так сокирою кукушку рознесу!Не вистачало. Шлунок почав нити перед обідом і начеб то омепрозол знімає біль,але відчуваю коли нервую знов починає боліти.Буду пропивати кілька тижнів,а там подивлюсь. 
04.09.2017 
понеділок
  Початок службового тижня і як не дивно почався з затишшя/тьфу-тьфу щоб не наврочити /.Ю.В. повіз людей в госпіталь ,а я лишився на господарці.Залив цією зовсім не смердючою хлоркою навколишні вбиральні та ями.Позанімався на турніку:законні 50 разів виконав.Втративши вагу відчуваєшо,що таки легше підтягуватись хоч і відвик за два тижні.Потрібно активно займатися не зважаючі на багно і погоду,бо можна геть з глузду з'їхати.З дому поки новин ніяких немає,бо не дзвонять і я сам поки не телефоную.В батька сьогодні справ теж вистачає. Вже серій шість цих ' Ігор престолів' подивився.Цікаво,хоч і повно всілякої х@йні,пі@арастії то що.Підсихає грунт з кожною годиною.Кіт зранку приніс новий ланцюг та шинку на бензопилу.Почну вчитися орудувати бензопилою поки можливість є. Зари,передивляючись нечисленні фото зроблені під час відпустки,міркуєшь,що як все таки добре зробив поїхавши в Карпати.МТЗ не сидить склавши руки-Артур навіть на обід ще не ходив,набиває доріжки! Чесно кажучі ці кілька днів почуваю себе краще,аніж було в Бердянську-якийсь аппетит з'явився,якісь сили є.Поки що нас не надто чипають я знаходжусь в спокої.
 05.09.2017 
вівторок
  Отак потихеньку за три дні і передивився перший сезон 'Гри престолів '.Прокидався довго-в землянці менше кисню і прокидатись відповідно важче.Ранок похмурий. Ю.В. доробляє щаблі по-тихеньку,а А.А. разом з хлопцями робить трапики від МТЗ до нас.Я трошки розкидав землі і на цьому моя поміч скінчилася поки що.Намагався накрапати дощик,але надовго його не вистачило.Додому не телефонував і матері також.Так спокійніше себе почуваю.Роблю вигляд,що спокійніше хоч валеріану не приймав ці два дні бо десь поклав таблетки. Це моя третя ротація в так звану 'зону АТО '/не рахую Дружківку,правда /і мабуть тут найгірше місце:по-перше ,у відпустку найгірше звідси їхать;по-друге,далеко від населенного пункту стоїмо напротивагу Миролюбівці;по-третє,народець тут не надто в порівнянні з донецьким напрямком.Багато аспектів негативних і я навіть одвічне багно не беру до уваги. Добре ,що землянку обробили ,обробимо щаблі і бокові поверхні.Перезимуємо ,не замерзнемо. Все-таки добре в теплу пору року:вийшов в сподньому,в капцях ,помив ноги холодною водою,а взимку цього не зробишь! Невеличке барбекю робили ввечері з курячих гузен та овочів.З овочами не надто вийшло,але тепер знаю свої помилки тож ще потренуємось.Ввечері не витримав зателефонував старому:матері робили узд,в легенях трохи рідини,колють морфін,про шосту хімію мова не ведеться,завтра знов вкк чи ще якась херня.Я наполягав на кт.Матері в лічниці краще ніж вдома! Сьогодні вирішив не навантажувати себе вправами,бо учорашнє тренування лишило по собі крепатуру і і вирішив ,що не варто різко братися,а потрібно впродовж цього тижня призвичаюватись до більш спортивного життя.Ю.В. можливо в кінці тижня візьме невеличку відпустку тож знов лишусь за старшого.
 06.09.2017 
середа
  Як добре коли таргана немає,доречі!Це звичайно ,суб'єктивне враження,але гірше ніж є не стане коли цей блазень здиміє нарешті-куди ще гірше?! День народження третього гаубічного минув спокійно.Ю.В. сьогодні має їхати в Часів Яр.Я знов проволойо@лю пів-дня.Прокинувся і відчуваю,що крепатура не відпускає,а навпаки розлилася на задню поверхню плечей/ де має бути трицепс/.Тож сьогодні спробую підтягуватись,але подивлюсь по стану. Ю.В. зібрався завтра у відпустку злиняти до кінця наступного тижня.Сьогодні замислив пройтися по батареях провести ' заняття з тактичної медицини'.Підлікували песика з Ігорем:намазали кукушку лініментом Вишневського і цефтріаксон вгамселили в ляху ще і на ніч потрібно буде зробити.
 Щось я розгорнув свій турнікет і ніяк не збагну як правильно його складати.Вже подивився чотири серії другого сезону 'Гри престолів '.Ранок почався похмуро. Да-а!Велика річь спогади:передивляюсь час від часу свої нотатки і аналізуючі події річної давнини приходжу висновку,що зари насправді доволі добре в нашому медпункті в порівнянні з минулим і це дещо заспокоює. Вже давно і доволі вперто ходять розмови ,що в січні 18-го року усі хто на контракті на особливий період переписуватимуть контракт і наче ніхто не збирається продовжувати/ принаймі тут/його.Мені ще півтора року немає куди поспішати якщо не буде фарс-мажорних обставин,але якби мені зари поставили умову розривати або переподписувати контракт я не певен,що поспішав би розривати,бо грошове забезпечення хто б що не верещав,а не таке вже і смішне/беручі до уваги атовські /,а опинись зари в цивільному житті без забезпечення чи знайдешь якусь роботу з більш-менш адекватною платнею і чи взагалі швидко кудись влаштуєшься? Не дивлячись на те,що економічна ситуація не така затьмарена як півтора роки тому я б не надто поспішав розривати контракт і опинитися на вулиці без засобів існування. Пообідав і приліг ненадовго почитати книгу Ульяненка.Скоро підемо з Ю.В. проведемо ці заняття на батареях.Нема бажання ідти,але доведеться. Сходили по батареях провели 'заняття',вже повернулись,лежу задравши ноги.Як з другої йшли зазирнули в їхні землянки і можу заявити якщо якусь піз@оту водитимуть в зразкову знмлянку то це буде наша! 
 Розмовляв з батьком:матері колють морфін,якихось особливих покращень немає,кашляє постійно!Він завтра займатиметься цими справами пов'язаними з оформленням інвалідності.Таке. Дивлячись на прожите і аналізуючи всі ці життєві події я дійшов висновку,що жити треба активно і в той же час не надто кваплячись-куди поспішати,якщо все одно встигнешь? Найстрашніше те,що я рідко помиляюсь. Ю.В. з Вінні Пухом завтра рушають на Зп.
 07.09.2017 
четвер
  Наскільки учора був холодний вечір в порівнянні з попереднім!Справжній осінній вечір і такі вечори нас переслідуватимуть найближчим часом.Ю.В. вже зібрав наплечник і має/ може вже/ їхати до Бахмуту.Дивився ввечері 'Гру престолів '.Дружка спіймали та вкололи.
  Не збирались сьогодні їхати в госпіталь,а таки довелось!Двох поклали-Гюльчитая та Руслана,зьому.Ще трохи і по Бахмуту довелось покружляти,заїхати в стоматологічну поліклініку.Трохи головняків підбавилось сьогодні.Ю.В. мабуть вже вдома. ПриватБанк приподніс несподіваний сюрприз-тепер не можна через Приват24 валютні операції проводити !Принаймі купляти точно неможливо! 
 Щось матері погано зранку,з батьком щойно розмовляв.Навіть сестра відірвала дупу та поїхала в лічницю.Піду валеріани прийму. Телефонував А.М.-завтра повертається з відпустки.Потім телефонувала сестра:новин гарних вона не повідомила,а навпаки.Я спустився в землянку і зарившись обличчям в спальник росплакався аби облегшати душу.Я все це добре зрозумів ще весною,але легше від цього не стало ні на скілічки.Можливо і спрацюватиме той варіант,що окреслив Ю.В.Хай би може в відділенні і відходила по-тихеньку аби мої менше бачили,а то й їх доведеться відвозити кого куди.Намагаюсь триматися,але щось погано виходить. Дивне наше життя:я вже розмірковую як буду себе поводити,як все буде проходити коли її не стане;як я добиратимусь додому і як повертатимусь в росташування;планую подальше життя,подальші дії та вчинки.Сране життя. Я не стриг волосся з минулої п'ятниці і воно трохи відросло і можу впевнено казати ,що без них я виглядаю молодше,а волосся мене старить.Кому потрібне моя волосся та моя зачіска разом зі мною? Сиджу та чекаю дзвінка.Слухаю ' Знак Саваофа'.
 08.09.2017 
п'ятниця
  Новий день приніс розлад травлення і поганий настрій.Ввечері знову пробігав ссяти. Тиняюсь з намету в землянку,а з землянки в кльозет.Не збагну чого такий розлад в мене.Намагався надіслати на кп відскановані відомості про проведення занять з медицини.Не вийшло.Тут Осипенко приколов,що я поїду завтра на кп разом з Іваничем отримати медичне барахло/стародавні шини,вату тощо /,і заразом допоможу завантажити продукти.Знайшов вантажника,бл@дь!Знову береться за старе!Заї#ав.
  Учора дізнався від П.Ч. про кадрові зміни офіцерського складу:сам він має їхати до 2 гарматного командиром батареї,а Павло Локтіонов/колишній командир 9-ки/ має стати начальником штабу у нас.Подивимось,що вітер змін нам принесе.
 Козак Євген учора теж з відпустки повернувся:каже,що так добре відпочив навіть 'на війну 'не хотілось вертати! Додому не телефоную.Матері особисто тим більше.Намагаюсь підготуватися до втрати.Зайвий раз намагаюсь про це не думати.Якщо ятрити собі серце постійно легше від цього не буде. Я жахаюсь батькових дзвінків.Щойно телефонував.Дали першу групу.Вже не може самостійно до кльозету дістатися.Не хоче покидати стін лічниці. Цей час протікає кволо і в той же час стрімко-принаймі організм стрімко відмовляє! Сьогодні зранку думав,що нарешті позанімаюсь,але сили мене лишили. Спав годину-півтори.Почуваю себе не надто .Добре,що особливо ніхто мене не чіпав сьогодні. 09.09.2017 
субота 
 Приїхав з кп.Отримав трохи медичного майна і трохи медикаментів,а також допоміг Чуприні завантажити в старий "краз" паки з водою,свинячі туші та кілька коробок з мерзлими курьми та рушив назад в розташування. 
 Переписувався з сестрою:мати вже нічого не їсть,ніч не спала бо надривно кашляла,на дзвінки не відповідає після морфіну надолужуючі сон. Важко це усвідомлювати,але можливо фатальний дзвінок я приму навіть впродовж найближчого тижня і знов доведеться їхати через цей програний Бахмут в своєму напрямку,намагаючись тримати себе в руках та не нервувати.Від цього не втечешь і нікуди не дінешься. На дворі бабське літо. Учора ввечері збирався подивитись другу частину ' Пагорби мають очі',але плюнув цю х@йню дивитись і закинув в пам'ять третій сезое 'Гри престолів 'і передивився дві серії. 
 Поїздка була доволі екстремальна та і водій дістався доволі цікавий.Їздили кразом Сашка Дяченкп:новий господарь таки полагодив його трохи,але я розумію чого попередник його не робив-за власні кошти було справляти?! Таки взяв волю в п'ястук і пішов потренувався на перекладині.Важкувато,але головне,що себе здолав.Скоро нарада,ї@ать її в сраку. Завтра неділя.Можна трохи пізніше прокинутися. Щось надійшла тривожна інформація,що те падло йо@ане чорнодупе спить і бачить аби нас з нашої землянки вижити і самим заселитись на усе готове!Х#я йому,пі@ору гнойному ,в рота-я їх усім кодлом спалю на х@й!!! 
10.09.2017
 день N7,бля#ь! 
  Прокинувся з важкою головою-мабуть тиск підвищений трохи.Треба поміряти та випити таблетку. Ввечері розмовляв і з батьком,і з сестрою.Новин добрих вони не росповіли. Ввечері/десь о 10-й /,чую А.А. в наметі не сам сидить,заходжу-Крокодил сидить.А.А. вже очі затьмарені алкогольними випарами,а отак не дай Боже кудись їхать на ніч глядя,що я шакалам казатиму?!Крокодил ще побачив медикаменти/ціла коробка за ширмою знаходилась! /почав клянчити щоб не з порожніми руками додому їхати!Я одразу відповів:нічого не дам!Чим мені потім людей лікувати-самому купляти?!Теж мені дружаня знайшовся!Це той лимар(Яків,бл@дь,Романич) підлещувався перед кухарями,аби йому тушонку додому давали,алкаш йо@аний!В мене таке не катить,ідіть на х@й,панове! 
  Сьогодні сніданок на восьму,а я вже прокинувся,Втім перевантажуватись сьогодні не планую,а там як карта ляже. Помітив,що останнім часом не можу змусити себе молитись на ніч.Якось так. Кволо підіймаюсь та вдягаюсь.В наметі смердить перегарищем.Мавпа йо@ана вже шариться зрання. Щось випив нормопрес ,а голова все єдно важка хоч і не приймаю алкоголя кілька тижнів.Треба піти медикаменти перелічити і заховати.
  Щось сьогодні цілий день немов тарган вагітний проваландався-сил ніяких не було і дах болить.Завтра маємо їхати в шпиталь іншим шляхом.Піз@юлів отримав за те що А.А. тягав цевешку не питаючі в мене ні дозволу нічого-як вже дістали ці люди!
   Телефонував Славко-зі-Світловодська-як він вже заї@ав про свої проблеми торочити:я вже тримав слухавку трохи збоку аби не надто навантажувати мізки.Все жаліється,що ніяк йому молодшого сержанта не дають і не вийшло сісти на посаду завідуючого аптекою в своєму батальоні.На бабів постійно жаліється,а сам залюбки в іхні ігри грає і сам як баба сварлива себе поводить.Який ,бл@дь,кар'єрний рост?Який в сраку може бути' кар'єрний рост'в сан/інструктора?Люди вже більше року відбули свій номер і досі не уявляють куди вони потрапили і взагалі,що вони очікували?Я три роки тому ні про який 'кар'єрний рост 'і не помишляв!Семитисячники та й годі! 
 Щось я собі зовсім не подобаюсь:ввечері,вмостившись для перегляду фільмів я почав мерзнути як собака,переборовши лінь я пішов за термометром і побачив ,що в мене температура 37,3;я нагрів води ,випив німесил,зробив чай.Мерзнути наче припинив,але помірявши температуру знов побачив 37,3;ніяких респіраторних симптомів немає наразі;шлунок сьогодні не непокоїв.Ще мені цього не вистачало!Завтра в госпіталі потрібно зробити аналізи перевірити лейкоцити та ШОЕ.Ще мені цих хвороб не вистачало.Якщо і в мене онкологія то жити мені років п'ять.Не більше. 
11.09.2017
 понеділок
  Учора зза їхньої хцйні і в лазню не потрапив:курдюпель дої@ався до журналу інструктажів-підробляв підписи,заї@ав! Намагатимусь не снідати зранку,бо потрібно аналізи здати.Зари температури немає,а чи буде ввечері невідомо.Довго засинав пізно ввечері та вночі.Учора тільки з сестрою недовго розмовляв.Яке там кт вже може бути?!
  Ох і деньок сьогодні був-ледь самого в шпиталь не поклали!Ранок почався активно:І.О. зателефонував та повідомив,що в них завівся ненормальний!Ненормальним виявився отой високий молдаванчик з першої якому то цукор перевіряли то в шкірвен возили.Тут ще і автівка почала відмовлятись заводитись-А.А. перекинув стартер і поїхали трохи пізніше ніж збиралися.Поїхали на прохання нш иншим шляхом,трохи блуканули,потім знайшли цей шлях яким виявилась дорога понад каналом Сіверський Донець-Донбасс.Дорога в непоганому стані і тягнеться кілометрів 25-27.Приїхали в госпіталь;подивився нашого шизіка психіатр.Психіатр запропонував лягти на 30 днів.Молдаванчик відмовився аргументуючи,що 30 діб до дмб і 15 діб відпустки.Відмовився -той надто ненаполягав.У дантиста як навмисне зломався аппарат,але нашим встиг подьоргати зуби.За себе я з черговим лікарем одразу побалакав,але вирішили до мене дійти розібравшись з моїми підопічними.Тут ще 53 приїхала цілий ромський табір.Сходив одразу зробив знімок легенів,кров одразу в СЕВ взяли.Прийшов .Черговий звільнився,каже ,що трохи лейкоцитів малувато.Я ж сиджу відчуваю,що вуха горять.Поміряли температуру.38,6.Черговий ох@їв.Відправили на аналіз сечі.Зробив.Прийшов.Аналізи не надто:лейкоцити 20-25,білок 0.33.Черговий невролог почав ох@ївати ще більше,посадив мене на кушетку почав розпитувати і ще ще більше ох#їв коли почув про мої фобії.Запевнив,що не варто накручувати себе.Відправив на знімок голови.Все в нормі.Прийшов знов в СЕВ.Сиджу.Чекаю.Хірург не міг прийти ,бо приїхала піз@ота з перевіркою.Потім прийшов.Послухав мене.Спочатку черговий грішив на пієлонефріт відштовхуючись від аналізу сечі,але ніяких симптомів більше немає.Одразу як поміряли температуру черговий запропонував шпиталізацію,але я одразу відмовився,тож він написав дещо инше ніж насправді було і порадив пропити аміксін,мефенамінку,вітамин C, аскорбінку. Аміксін є,мефенамінка є,аскорбінку придбав.П'ю.Приїхав в рз і побачив таргана-аж настрій зіпсувався,хоч і без того він х@йовий був.Я поміряв t-38.Випив аміксін,мефенамінку,смокчу цю аскорбінку.Температура трохи впала,я випив чай теплий,роздягнувся.Сьогодні приїзжали,поки нас не було,вееспешники з приводу листів того придумкуватого 'десантніка'з другої. На завтра НШ обіцяв дошки на землянку. Навантажуватись сьогодні-завтра не збираюсь.Подивимось як моя хвороба розвиватиметься.Щось боязно мені.Я так міркую,що треба кт робити. Трохи з батечком розмовляв:завтра забирає.Не може,а ні в туалет піднятись ані спорожнитись;задихається.Відмовляють усі системи та органи.Підозрюю,що кінець незабариться.Сьогодні цілий день мене крило ледь стримувався. 
12.09.2017 
вівторок
  Спав сьогодні погано.Прокинувся серед ночі і не міг заснути тільки під ранок трохи закуняв,а тут будильник розбудив.Температуру нижче 37 не вдалося збити,тож як мокра миша ворочався з боку на бік.Пішов поснідав ледь-ледь, наклав тушонки побільше і віддав Дружку ,а сам їв горошок та шматочок ковбаси із сиром.Нагрів воду ,поставив чай,випив мефенамінку.Зари наче трохи спала температура.Поміряю трохи згодом. Такий фільм обезбашений дивився та судячі з усього він повністю не завантажився тож не додивився. Зари наче краще почуваю себе і гіпертермії поки немає.Нагрів води і помився в літньому душі. Трохи розмовляв з батьком,матір вже вдома от чи надовго невідомо.
 День минув і Слава Богу.По обіді трохи закуняв,а прокинувшись почував себе наче тарган вагітний.Десь о 16.00 поміряв температуру яка потихеньку почала підійматися,тож випив німесил.Збирався до зубного вести ,але завтра учбові виїзди і кандидати якось розвіялись тож сподіваюсь,що виїзду не буде.Сьогодні було спекотно. 
13.09.2017
 середа
  Ще один день мого існування.Щось прокинувся в більш-менш нормальному стані,без температури,але відчуваю як мене трохи пригружає зранку.Учора так і вирубився за переглядом цієї 'Сіріани '.Мабуть тому що фільм трохи нуднуватий/ засер'йозний/,тому що попередню ніч погано спав.Зранку ноги важкі якісь.Поки що Сонце не припікає і я б залюбки погодився на таку погоду на цілий день.
  Да-а!За цим молодим чоловіком я наврядше шкодуватиму. Хотів позаливати кльозети та сміттєві звалища розчином хлорки,але воду ще не привезли,тож далі волойо@лю. Щось А.А. вдруге за цей ранок убиває:мати телефонує жаліється на понижений тиск та серцебиття,я порадив ,що прийняти.А.А. потім розказує ,що ситуація на кшталт нашої:не хоче лікуватися,я сказав роби 'шо хочешь'я за нею доглядати не збираюсь ,при всіх родичах сказав!Да-а!На це відповісти нема чого!Щож ти за людина така коли і справді коли смажений півень матері в дупу клюне не будешь нею займатись?Якаб ситуація не була.В собі причини своїх невдач не хоче шукати! Коли прийшов на нараду відчув як почали горіти вуха та спеку.Відсидівши мізкойо@ку поміряв t-37,9.Пішов повечеряв,випив мефенамінку,аміксін,магнікор.Та наче знизилась.Почував не так щоб зовсім погано-аппетит добрий був,трохи взведений настрій. Розмовляв з сестрою-все погано!Мати вже сама це розуміє.Нічого хорошого .Поки тримаюсь. 
14.09.2017
 четвер
  Сьогодні вже почав пити амоксіл та німесил замість того аміксина та мефенамінки.Збирався сьогодні таки вивезти зубників,але тут як сніг на голову впали перевіряючі у вигляді тієї сослуживиці Ю.В.,яка сама тільки дізналась зранку,що до нас завітає.Ну я повів ,показав мтз,кльозети.Дечим вона була шокована звичайно,де що підказала.Приїхали вони на новенькому санітарному ' богдані' і зари рушили до протитанкистів,а ночувати приїдуть до нас. Встановили зранку буржуйку,вже протаплювали-вск-таки ніс Ю.В. в деяких справах буває недоречним.Дуже близько труба понад стінкою проходить і листи дуже гріються. Зари хоч трохи побалдію. 
15.09.2017 
п'ятниця
  Поїхали вже наші перевіряючі.Ночував у наметі і подивився першу серію четвертого сезону 'Гри престолів '.Вдома-стабільно погано.Часом криє,ледь стримуюсь. Попередній дорожній лист тре знайти,а знайти не можу. Знайшов таки той дорожній лист.Виїздили в Часів Яр за хворим.Під час цього виїзду нам вдалося вперше те,що без проблем вдавалося на попередньому місці дислокації.Також знайшли короткий шлях через Міньківку та через канал. Розмовляв з батьком:як раз виходив здому збираючись їхати в аптеку за якимось новим наркотиком прописаним дільничною.Нічого хорошого.А перед цим був пропущений виклик від матері...Я навіть не знаю як з нею розмовляти? Що їй казати? Сьогодні наче тримався з самого ранку.Температури наче вже не було ні вчора,ні сьогодні. Ю.В. можливо в понеділок приїде. 
16.09.2017 
субота
  Учорашній вечір був відмічений дорожньо-транспортною пригодою яка сталася з "кразами" третьої батареї та цивільним 'сенсом'.Хлопці поїхали за водою і вийшло так що довго заправлялись,а як їхали назад то заглохли біля повороту на Сіверськ і за ними відправили инший "краз".Той тягнув старий "краз" з прицепом на якому пластикові ємності з водою і коли затягував в поворот до розсташування трохи буксував,а в цей час з гірки летів цивільний 'сенс' міст з якого улетів в один бік,а сама автівка в іиший.Водій з пасажиром живі,здорові.Пасажир трохи над бровою шкуру розсік,а так все більш-менш нормально. Я перед цим тільки буржуйку розпалив і підпалював з бензином і спалах був таким видовищним,що я аж трохи ох@їв,а тут покликали на місце пригоди.Втім, нормально все,але мав я на увазі бензином розпалювати! 
 Тепер цікаво спостерігати як шакальйо починає мудрувати,аби їм трохи менше прутня в дупу вкрутили і заради цього вони ладні цілком непричасну людину підставити-ну твар'йо!Загалом ,командування таргана запам'ятається постійними надзвичайними пригодами та антирейтингами.Нічого більшого.
  Дізнався деякі цікаві подробиці учорашньої дтп.Нема бажання нічого робити,але потрібно щось корисне сьогодні зробити. Сонце світить,але ранки вже прохолодні.Я зранку помітив,що справді понад дахом дуже багато щілин через яке втрачається тепло. З батьком ввечері розмовляв:вже і трамадол моїй матері/чи те що від неї лишилося /прописали.Це страшний суд.Сам хоч почав більш-менш оклигувати,учора навіть трохи займався. Щось мені особливо ніхто не телефонує,ніхто мнов не цікавиться і я теж не дзвоню і не цікавлюсь ніким окрім найближчих родичів.Від найближчих родичів звістки тільки сумні надходять... Так чудово прідрімав по обіді коли почали sms-ки та хворі непокоїти.А непокоїли мене спроби додзвонитися Андрюхи Ревякіна тож я за деякий час зателефонував.Трохи побалакали. Нічого корисного сьогодні не зробили.Чесно кажучи ні до чого руки і не стоять.Хоч є роботи які просто необхідно зробити,але нема наразі з чого робити.Таке то.
17.09.2017 
неділя
  Час од часу нелегше!А.А. влетів разом з усією чесною компанією і зари везуть в наркологію!Дострибались.І А.А. 'молодець '!Невже так кортить випити,що потрібно як пацанам ховатися в лісі і 'на авось пронесе' дудлити ті срані сто грамів?! Сам винний-нє х@й в пиятиках брати участь коли тебе можуть в будь-яку мить кинутись.І хто винен?Тепер знімуть гроші ще і штраф накладуть!Ще можуть і мені догану вліпити,що не угледів.Якщо таке утнуть,то це буде останнє що ї@ане мауглі в своєму програному житті зробе! Ладно.Побачим чим воно обернеться. 
 Ранок. Нічна пригода минула без екскурсії до наркології,хоч сумніваюсь що ніяких санкцій не буде.Побачим.Ю.В. в понеділок має приїхати.Тут А.А. щось знов намагався на кепа стрілки переводити наче той винний,що його хапнули з усією бандаю хоч і трошки,але випившого. Прокинувся,сходив в туалет і далі спав.О восьмій годині почув дзвінок,дивлюсь-Олег зі 128.Брати не став,бо ще сонний був.Передзвоню. Розмовляв з сестрою:мати вже марить,сама з собов розмовляє...Таке. Ледь тримаюсь.
 Помив кросівки поставив сохнути,бо кинешься їхать ,а взуття брудне. 

  Nb:ВСЕ.Нема вже в мене матері! Батько зателефонував приблизно пів-на-шосту і ледь стримуючись повідомив,що здається вже все...Я погано стримуючись сказав аби підніс люстерко до рота,подивився зіниці.Я поклав телефон і розридавсь.Хвилин може п'ять ридав водночас відчуваючі полегшення,що для неї / та для нас також/усе закінчилося.Сестра в цей час була на морі,а БТ пішла в центр на концерт хоч батько і попереджав її,що мати дуже погана з самого ранку. Пішов до кд-виявилось,що у нього була аналогічна ситуація два роки тому...Он як.Мабуть потрібно прибрати дещо зі ' Чтиво'. Надрукували рапорт,обіцяли зранку вивезти на цей автовокзал.Складний день завтра-потрібно триматись... 
19.09.2017 
вівторок
  ВСЕ!Відвезли на цвинтар,закидали кількома кубами грунту-була мати,а тепер нема! Уся процедура не зайняла багато часу,але як мені змиритись з тим,що її більше НЕМАЄ?!
 20.09.2017
 середа 
  Я знаходжусь в якомусь вакуумі...Не хочу ні з ким не спілкуватись,бачити нікого не хочу,нікуди ідти не хочу...Їздили зранку на могилку...Потім ходив сканував довідку про смерть ледь не розплакався ,що з мене навіть гроші не взяли за це... Нема бажання ні до чого. 
21.09.2017 
четвер
   Вже кілька днів без матері...Сьогодні таки з'їздив в собез,а батечко сплатив "броню" та замовев та сплатив за столик на броньованому місці.Намагаюсь триматися... Сходив до паспортистки і завтра займатимусь цим питанням.Був також у амбулаторії і завтра здаватиму аналізи.Завтра має приїхати Павло.Сьогодні зустрівся з Бетменом. Спека та нудьга.Таке. 
24.09.2017 
неділя
  Слова погано з мене виходять останніми днями.Приїздив Павло на днях,а вчора і додому поїхав.Я в п'ятницю пішов в цей єдиний центр надання адмін.послуг,замовев і отримав довідку про вибуття матері з цієї адреси.Павло під'їхав,ми прогулялися.Потім ввечері взяли пиво і посиділи біля моря. Потроху погода холоднішає і осінь бере своє.Може сьогодні з Мишком зустрінемось,а може ні.Як все добре буде,то можна ще в Марік з'їздити.Завтра штурмоватиму ці комунальні підприємства. Сьогодні зустрівсь з Мишком,а потім до Сашка зайшов.Завтра продовжу ходіння по конторах і не знаю чи встигну за завтра обійти все і чи всі справки в мене є.Сподіваюсь,що встигну.Можна було б /якщо встигну /ще в Марік до Павла з'їздити,але з іншого боку хочеться трохи тупо вдома посидіти. Тиждень без неї... 
 25.09.2017 
понеділок
  Сьогодні наче справився зі справами.Завтра збираюсь до Павла поїхати,але якщо чесно не хочеться нікуди їхать...Зранку буде видно. 
27.09.2017
 середа 
 Вчора та сьогодні був у Маріку.В цій,невеселій відпустці,я доволі плотно поспілкувався з Павлом.П'ю пиво.Ця відпустка під маркою Shale!Провів ревізію в Маріку і тепер Павло знає де можна нормальне пиво придбати.Таке.
 29.09.2017 
п'ятниця
 Я вернувся домів!Тобто повернувся в район зосередження.Дістався на диво нормально.Близько 15-ї був на автостанції в Бахмуті звідки мене забрали наші.Зари вже помив ноги,поробив ін'єкції хворим ,розстелив спальник та зібрався відпочивати. Останні два дні активно пив пиво та їв м'ясо.Вчора два рази бігав в ту крамничку.Погода наразі прохолодна та суха.В землянці зари палає вогник в буржуйці і дуже затишно. Особливо немає бажання про щось писати,бо думки не надто обтяжують мою макитру останні дні.Психологічний стан начебто задовільний,але зранку почало трохи нагрібати.Обійшовсь без валеріани. Вже півтори тижні минуло з того дня і коли замислюєшься над тим,що вже нічого не змінишь то хоч вовком вий!Але нічого не допоможе і лишається тільки клясти свою беспомічність в цій ситуації,але нічого не зміниш.
 30.09.2017 
субота 
 Прокинувся на диво рано та охоче і з силами.Ранок трохи похмурий та прохолодний.Трохи поснідав,але відчуваю шлунок порожнім і вільним від їжі.Добре ізза цього себе і почуваю.Розписав журнал інструктажів. Сьогодні занімався на перекладині за допомогою клепсидри контролюючі час на відпочинок і мушу мовети,що тренування пройшло більш інтенсивно.Не знаю як завтра себе почуватиму,але це нововведення буде корисним для моїх занять.Ввечері має бути барбекю. Подивився ' Пса-примару',а перед цим таки скуштував волонтерських вареників.Чесно кажучі не розумію,що тепер рухає цими волонтерами? Під вечір несподівано довелось їхати в Бахмут відвозити цих горе-волонтерів до ЦРЛ,бо одна жіночка травмувала ногу!Тож довелося замість того аби сидіти коло вогнища їхати нічним містом шукати де той травпункт в тій лічниці. Таке то.Завтра вже починається жовтень.
 01.10.2017 
неділя
  Перший день жовтня і день N7.Сьогодні наче не так свіжо як було напередодні.Прокинувшись одразу відчув немарність учорашніх вправ. Шось немає жадного бажання дивитись свої дурні фільми. Згадую як колись міркував лежачі на своєму ліжку в останній гуртязі,або ще раніше-на Путилівці,як то воно буде за деякий час,як я проводитиму час через рік,п'ять,сім.Згадую також осінь 14-го року і які думки тоді роїлись в наших головах і які тілько гіпотези не снували стосовно нашого майбутнього.Зари лежачі в обідній час на своєму ліжку в землянці я маю можливість наочно подивитися як я проводжу час через багато років. Все чіткіше переді мною вимальовується перспектива неминучої старості і з гіркотою розумієшь,що кращі часи вже далеко позаду і не варто обертатися до минулого і сумувати за ним,а варто відкритись до майбутнього і теперішнього яке все-таки єдине,що я маю в цьому житті.Колись я замислювався над тим як я переживатиму смерть когось з батьків,а тепер я маю можливість констатувати цю подію вже як пережиту. Два тижні минуло.Час усе загоіть.
 Щось останнім часом як поспілкуєшься з цим 'молодим чєлавєком 'то таке почуття наче в гівно вступив.Зайвий раз і розмовляти з ним нема бажання.Хай вже вшивається.
 02.10.2017 
понеділок
 Початок нового службового тижня.Ранок прохолодний. 2-га ввечері виїхала на бойове чергування і в таборі тихо.Я лишився на господарстві ,а Ю.В. замість того щоб везти людей в госпіталь довелось відвозити алкоголіків. 
  Вечір.Минає ще один сірий та безбарвний день яких ще доведеться пережити не один десяток до закінчення цього " сезону"! Потроху намагаюсь займатися творчістю та фізичними вправами.
 03.10.2017 
вівторок
  Початок нового дня.Мурзік усю ніч біля мене спав і на ранок вже його з землянки не вижинешь. Сьогодні перед обід і Сонце почало трохи позирати на нашу грішну землю. Все-таки не можу в це і досі повірити,ще досі в голові батьків дзвінок стоїть... Позанімався щойно на перекладині.Може хоч цієї ротації форми триматимусь,хоч чимось корисним час займу. Чим більше знаходишься поруч з цими семитисячниками тим більше мене від їхніх розмов нудить.Я все розумію,що і безпосередні командири доволі часто по-сволочному поводяться і багато инших моментів,АЛЕ це все не скасовує головного-вони не йшли Вітчизну боронити;вони відсиджувалися по льохах та клозетах в найгарячішу пору,а коли кинули клич про зарплатню в сім тисяч вони всі прибігли в надії прилаштуватися в роті охорони і ходити як на роботу і як щось не влаштовує то можна спокійно кинути як роботу!Дзуськи,панове!Не тут то било-це не робота,а служба і просто так здиміти не вийде!Все сволочне командування не знімає з вас усіх головної вини-ви всі не Батьківщини йшли захищати,Батьківщина вам по боку,ви йшли як на шабашку при нагоді отримати убедешку,а потім здиміти на ппд прилаштувавшись на теплі місця!Але такого не буває,не сподівайтесь.Якщо в мене якусь солідарність викликав учорашній випадок на МТЗ,то ваші розмови,взагалі хід ваших думок,викликає тільки зневагу та презирство!
 04.10.2017 
середа 
  Сьогодні довго намагався не звертати уваги на будильник.Температура вночі знижалася до нуля. Сьогодні може якась тилова піздота приїхати.Не подобається мені ця возня з ранку самого. В животі щось неспокійно з самого ранку бурлить. В осінню пору тягне до мандрів. Хтось вчинив диверсію на кухні-в чай сіль сипанув! Я це ще не скоро переживу-нагрібає час від часу знов!
 05.10.2017 
четвер
  Щось ледь десята година,а на мені вже обличчя немає!Та пройшовся позаливав кльозети та сміттєві ями. Зривався дощик,але поки що тихо.Вчора ввечері зробили таки мийку в землянці/ну-у,це голосно мовлено 'ми '!А.А. левову частину робіт зробив /.Зари я на господарстві,а Ю.В. повіз банду в госпіталь.
  Приліг побайдикувати після корисно проведеного ранку.Вінні Пуха під'ї@нув:в каву п'ять крапель спирту додав!Слухаю зари авдіоверсію 'Укрів 'Богдана Жолдака про 'АТО '. Сьогодняшній ранок був набагато теплішим ніж учорашній,але учора в цей час Сонце вже впевнено вийшло на небосхил і щедро обдаровувало сором'язливим,ледь не останнім осіннім теплом,а сьогодні поки що небо похмуре. 
 Вечір. Глянув на несвідомо зробщлний знімок і збагнув,що замість матері лишився лише горбочок грунту.І все. Під вечір почалася мжичка і хоч температура не те щоб низька,але на вулицю немає бажання носа висовувати.
 06.10.2017 
 п'ятниця
  Початок нового дня,кінець ...ні не кінець!завтра ще субота до обіду,та і взагалі-у нас тут субот-неділь немає! Щойно відбувся концерт якогось народнього ансамблю,що його привіз батюшка.Я половину десь прослухав,а потім вийшов... Зривається мжичка і вітер здіймається.Особливо корисного сьогодні нічого не зробив. Дочитав сьогодні першу книгу про ' країну Моксель '. Іноді здається,що ти сам на цьому світі і нізким навіть поговорити.І ще:нам ніколи не бачити тієї України за яку пішли боротися!
 07.10.2017 
субота
  Сьогодні не тренувався бо і без того добряче фізично попрацювали:зранку завалили оті три дерева,що нахилилися над нашим подвір'ям,я пішов поміг емтезешнікам звалені дерева поперетягувати,потім допомогав А.А. розпилювати наші дерева,а потім нарешті зібрав собі поличку та і почепив вже на стіну ,трохи розгріб речі зі своєї етажерки.Так наче нічого особливо важкого і не робив,а трохи приморився.Ввечері наче барбекю заплановане. Додому ще не дзвонив та і не знаю чи подзвоню-матері не стало ніхто і сам не зателефонує без надібності.Сьогодні мали приїхати материни подруги з Зп,на могилку з'їздити і вже мали назад їхати.Сам не дзвонитиму. На дворі гарна погода як на мене,а за стінами шебуршить мишва.
 08.10.2017 
неділя
  Раніше в моєму уявленні неділя була днем коли можна з усіма зв'язуватися,розмовляти по мобілці,бо начебто вихідний день і у всіх є час для спілкування.Останніми роками в мене змінилося ставлення до цього звичаю і тепер я не поспішаю когось набирати в телефоні,бо помітив,що особливо ніхто не поспішає набирати мій номер та поцікавитись моїми справами тож чого я маю цікавитись тими людьми яким я не цікавий?Логічно?Тож тепер я не надто поспішаю когось набирати та нав'язувати спілкування і бачу,що ніхто особливо від цього не страждає. Існую для себе коротше кажучи. 
 Тут у Ю.В. виникла божевільна ідея пройтись по батареях перевірити місця для прийому їжі,але мене чомусь ця ідея не надихає зовсім.Сьогодні вночі мабуть переспав,бо щось наче тарган вагітний ходжу.І кави не випив бо газ у балоні скінчився. 
  Отримав повідомлення в Telegram від Ш@рка/вірніше відповідь/,де повідомив що хочуть 'усі зібратись і ти як?'Я нічого не відповів ще.Заморишься пояснювати,що я на службі і особливо часом власним не володію.Не надто мене і зваблюють ці пропозиції ' усім зустрітися'чесно кажучі!Вже те що було не повернеш і дещо в мені змінилося і в усіх нас щось змінилося три роки тому і вже кожен пішов власним шляхом. День пройшов в якомусь пів-сні,напівмаренні.Сходив до лазні,подивився один фільм.Температура піднімалась вдень і трималась на рівні 20'.Холодно не було і волого,хоч і зривалась мжичка.
 09.10.2017 
понеділок
  Початок тижня почався з мжички.Ю.В. повіз людей в госпіталь,а я лишився на господарстві. Передивляюсь фото людей з мого минулого життя і розумієшь,що до минулого немає вороття і наврядши вже щось нормальне може скластися між мнов та Оксаною,чи Вікою.В першому випадку наші стосунки були ускладнені нашим оточенням як би це було неприємно усвідомлювати ;в другому,я сам все споганив і зари не палаю бажанням щось повертати,за щось вибачатися то що. 
  Я сховався під землю прихвативши горнятко чаю та ввімкнувши ' Блокпост'Бориса Гуменюка-слухаю із задоволенням! Зари трохи побайдикую і потрібно щось корисне зробити.А поки що лежу в теплому 'окопі'і розвиваю свій інтелект літературою! Зари паралельно з ' Марусею' читаю в електронному вигляді книгу про старий Львів. Вуддік побачив у мене на столі мої книги і попросив 'Марусю ' і попросив почитати.Надиво швидко прочив і повернувши розкритикував,не те що розкритикував,але таке враження,що сам не зрозумів про що читав. Дивишься на цей контингент і розумієшь,що вже нема тих людей-ой нема! 
 Щойно плідно попрацював на перекладині і вже помітив позитивні зрушення завдяки новому підходу до занять.Так і потрібно в цьому ж дусі продовжувати не дивлячись на погодні умови,аби набрати гарну форму.І для кого я напружуюсь? Отримав дзвінок від батька,а за кілька хвилин несподівано і Сашко зателефонував.Батечко повідомив,що отримав посилку,а сестра отримала речі з bonprix .Тепер шкода,що не скоро зможу приміряти ті сорочки та джинси. Трохи привчався обслуговувати та користуватись бензопилою.Сьогодні на вечерю у нас смажена бараболя. 
10.10.2017
 вівторок
  Новий день прийшов!Сьогодні наче і температура нижче,але можливо вологість нижче тож якось веселіше. Невідомо чим сьогодні займатись.Ввечері погано засинав,а перед цим подивився фільм зі Стетхемом який до цього не бачив.Спіймав Мурзіка і заніс до землянки тож він довго заважав мені засинати та щей розкочегарив буржуйку по саме не можу потом стікав. Дочитав я цю книгу про старий Львів,доволі цікаве чтиво хоч і авторка невідома.
 Ю.В. з А.А. поїхали в госпіталь.Я сьогодні в відпочиваючому режимі тренуюсь-на бруссях повіджимався і прес на турніку покачав.Завтра знов підтягування.Сержант Лавриненко телефонував.Прийшло грошове забезпечення і я одразу поповнивши усі мобільні надіслав батечку тисячу і тре'переслати сеструсі гроші аби виміняла на валюту гривні.Таке. Подивився я нарешті цей фільм про шизиків,що так мені Павло радив:не скажу,що в неімовірному захваті,але замислитись є над чим. Мурзіка і вчора і сьогодні зловив та приніс додому аби звикав до домівки. 
11.10.2017 
середа
  Не дивлячись,що ще тілько обід вже встигли добряче поробити /особливо я!/ та продуктивно потренуватися. Прохолодний ранок плавно перетворився на погожий сонячний день і ми неквапом продовжуємо обладнувати вхід до нашої печери.Табором сміливо шастають дві постаті з отвірами в міжніжжі і ніхто на їхню честь не зазіхає. Мурзік вже знов відгукується на моє 'кись-кись ' і сьогодні знов ночуватиме з підрозділом. Учора нарахували грошове забезпечення і до кінця дня на моєму рахунку залишалось менше тисячи.Ввечері прибув новий нш-добре нам відомий по дев'ятій батареї Павло.Нічого проти немаю,але краще б наш Якубовський лишався на цій посаді,а Петро командиром батареї був. Учора поповнив усі свої номери,батечку перекинув тисячу і сестрі перевів дев'ять аби перевела в валюту. Сьогодні здивував Козак Євген сголивши вуса та чуприну,каже нема вже в війську духа Свободи,лишилася тільки статутщина.Також однією ц причин підштовхнувших нащадка запорожців стала жінка.Все зло від баб. На вечерю була бараболя та смажена риба яка мабуть вмерла раніше аніж я народився.Відклав Мурзіку великий шмат,задовільнівшись малим,а цей довбоґрай хвилин п'ять ще думав їсти цей шмат чи не їсти! Зажерлись наші звірі,зажерлись! Батечко телефонував додумався зателефонувати подякувати,що гроші отримав! Особливо ніхто мене не турбує і я сам не надто пориваюсь комусь нагадувати про своє існування.Збираюсь до лазні. 
12.10.2017
 четвер
  Ранок починається з мжички.А.А. збирається у відпустку;зампосмех намагається робити всілякі гадості. Така погода не радує! Все-таки заховався в підземелля сховавшись від вологості.Мурзік розвалився на моєму спальнику та урчить розслаблено:наївся гівнюк тушонки,риби-чому ж не спати? Щось я все-таки потроху товстію здається. Ю.В. кошмарить потихеньку і мене це починає зайо#увати-потрібно його додому вже відправлять! 
 Мої вправи в літературі перервав несподіваний і неприємний візит такого собі Колі Бігдана з третьої батареї.Ну що сказати?Я і раніше був не вельми високої думки про цього персонажа,потім трохи поліпшилась,але сьогодні таки переконався-таки мудак!Справа в чому:цей нещасний якось дізнався,що в Харківському шпиталі є зубо-протезне відділення/чи як там воно, в дупу, правильно називається/ і підв'язався видаляти в шпитального стоматолога свої гнилі зуби які не лікував мабуть впродовж свого пришалепкуватого життя з подальшою перспективою на лікування в тому відділенні.Учуявши халяву він в'язався,АЛЕ справа в тому,що БЕСКОШТОВНО йому там поставити можуть тілько металеві зуби,а МЕТАЛОКЕРАМІКУ щоб вставити потрібно доплатити 800 грн за одиницю!У нього якісь проблеми вдома,жінка сер'йозно хворіє,каже що операцію в Зп за 140 тисяч зробили/ що це за операція така,цікаво?/,тож грошей нема.Він додзвонився додому в рідний програний Молочанськ,що біля Токмака і довідався,що зуби можна і в Токмацькій ЦРБ вставити бескоштовно!Тож жабка зажала і захотілось додому поїхать ,щоб відпустили і з цього приводу прийшов Ю.В. мізки пої@ати.Той намагався втовкмачити цьому телепню все про білого бичка,але він сам себе тілько слухав і ми хвилин десять намагалися заставити його слухати.Він хоче поїхати і додому/а відпустки вже немає! /,і хоче на шаріка зуби вставити/що цілком зрозуміло/,і хоче щоб ми ,медики,потягнули за нього мазу і вистрибнувши з трусів зробили диво!Все це можна зрозуміти,АЛЕ це не виправдовує найголонішого-а головне те,що цей Коля коли в 14-му-15-му році розносили повістки десь в кльозеті переховувався вирішивши що на фіг нада та війна,та Україна,та все інше,а в 16-му році коли почався ажіотаж навколи тих 'семи тисяч',будучи невдахою пішов до війська мабуть в надії прилаштуватись де-небудь в роті охорони при воєнкоматі,і важає що держава і країна,і Міністество Оборони йому до скону винні і мають з ним тепер як зі списаною торбою носитись!Та ні фіга-не має!Пам'ятаю як він в їдальні,ще на Миролюбівці варєжку відкрив:я прішол сюда доллари сабірать,а я іх і в руках нє дєржал!-І що говорити про рівень інтелекту такої людини яка пішла на війну/ бо до війська набирають саме з цієї причини!/щоб заробляти гроші,якщо важати за гроші ті завошивлені сім тисяч?!Семитисячники та й годі!І вже не один з тих хто керувався меркантильними думками коли йшов до війська погано закінчив!Так і цей мудак щось жаліється на службу та кляне ЗСУ не заслуговує на якесь прихильне до нього ставлення-хай скаже спасибі за цей піонерській табір,а не за окопи з лайном та кулями над головой!Все розумію,але іноді ці недоумки видрачують!
  Сьогодні Маковоз приїхав та привіз щось на кшталт шарфів,чи як називають таку х@йню-бафи,про які МО подбало!Один хрін скільки того речового забезпечення не надавай вже хтось нормальний до війська не йде! Сестра начебто не змогла поповнити мені валютний рахунок і начебто відкрила на своє ім'я валютний депозіт з довіреністю на мене.На приват24 ніяких повідомлень не бачив. Потихеньку пишу свою книгу. Сьогодні отримав дзвінки від Мігая та від Павла. Подивився щойно цей 'Пандорум '-доволі моторошне кіно. Дощ припинився по обіді,але багно ще довго підсихатиме. 
13.10.2017
 п'ятниця 
  А.А. рушив у відпустку,а ми продовжуємо киснути в цій дирі.Потихеньку мене починає усе зайо@увати.Назовні багно і вологість і немає ніякого зайвого бажання виповзати. Слухаю ' Чорне Сонце'. Так продуктивно сьогодні попрацювали скажу я вам!Перед обід я позанімався на турнічку-відчувається навантаження на третє тренування таки,хоч з горем навпіл зробив ті шістдесят підтягувань.Мабуть в середу треба полегшене тренування робити,або взагалі не підтягуватись ,а натомісь віджиманнями від підлоги занятись і якраз сили будуть на п'ятницю.Обід сьогодні був на годину раніше,а після нього ми з Ю.В. підняли в наметі листи osb наносили грунту та встановили на місце плити.Якраз встигли на гарну погоду,а потім дощ як вшкварив.Перед цим встиг дрова згрузити ,тож все своєчасно сьогодні. Дослухав 'Чорне Сонце'. Передивився щойно ' Пінк Флойд Стіна' і щось я ні фіга не второпав про що цей фільм:або я не в змозі осягнути своїм середнім інтелектом увесь непересічний глибинний геніальний сенс цього шедевру;або ж ,і це швидше,це повний фуфел! 
14.10.2017
 субота
  Сьогодні Покрова.Ще роки три тому я якось себе з цим святом не ототожнював,а зари він для мене має значення -не офіційне,не пафосне,а тихо без зайвого галасу це моє свято!Більш навіть вагоме ніж офіційне 6 грудня. Подивимось чи багато тилових щурів згадає про мене в цей день.Певен,що не багато! Влаштували таки шикування у багні.Вручили сержанта.Тепер знов потрібно нові лички з соплями купляти.Чесно кажучі,мені було більш принципово отримати молодшого сержанта аніж сержанта.Ну дали то і добре-хоч і зайве,але приємно все ж таки! Наших барбосів збирають та ведуть в село на день села.Я засів в землянці грію ноги-і не знаєшь ,що взувати :в гумі ноги мерзнуть постійно,в берцях неудобно,бо заї@ешься взуватись -роззуватись. Таки взув берці.Мені окрім Аксьона ніхто перший не дзвонив не телефонував і ще сестра відкритку надіслала.Я розіслав товаришам/хто старше /поздоровлення в viber,telegram,а так ще нікому не дзвонив.У нас сьогодні теж культурна програма у вигляді бульби та м'яса.По обіді і почнемо готувати. Прийшло роспорядження у кого є відзнаки починаючи від Муженка зробити копії і предоставити нашим командувачам.Може тілько згадали про ці святкові виплати на Покрову.Цікаво,чи хто -небудь з тилових щурів,типу друзів,братів поздоровити зі святом?Думаю наврядше-і думки такої не промайне!Всі важають,що це само собов зрозуміло-вони відсиділись по льохах,по горищах,по кльозетах,а якісь дурні/ну це ми,звичайно! /пішли дурні на мобілізацію!Такі вони'мирні мешканці ',ї@ать їх,пі#арасів дупою вгору! Насправді нікому ми не потрібні. Бовкнув стосовно інтернету,а тепер і сам не радий,бо Ю.В. всер'йоз загорівся і вже сидить визначає де ділерські представництва є поблизу. Погода знов не дає приводів для оптимізму. Знову мжичка,знову грунт роскваситься і буде багно. Дочекався таки дзвінків:батечко зателефонував,потім побачив пропущений від Юровича,а побалакавши з ним отримав дзвінок від Слюсарчука.Від ' мирних мешканців' та друзів-сепарів жодної звістки! Зателефонували таки родичи:Андрій з батьком та матір'ю їдуть в Ємільчине і набрали мене хвилин зо п'ять тому. 
15.10.2017
 неділя
  День N7.Сиро,волого.Дощу поки що немає.Вже є. Тільки почало підсихати-на тобі знов дощ,вірніше мжичка припустила!Я їбануся від такої погоди. Можливо Василь Петрович до нас прийде-питав номер НШ.В старої мавпи сьогодні день народження. Вже знайшли спеціаліста по інтернету-Миколаїча.Каже,що навіть модем міняти не треба і можна тариф змінити на більш дешевий.Подивимось.У Ю.В. вже нестача не тілько алкоголю в організмі,а вже і інтернету! Сходив в лазню змив з себе гріхи і сиджу потію в землянці-хоч вдень не топили! Я іноді читаю свої нотатки річної давнини-це така собі психотерапія.Допомагає в уяві змалювати картину і зрозуміти,чи краще було рік назад.Прочитавши річної давнини спомини розумію,що зари краще набагато і немає бажання повертатись до колишнього і ностальгія мене дуже не мучає. 
16.10.2017 
понеділок
 На вулиці сильний вітер який висушує багна під ногами. Ю.В. зайнявся обладнанням скринь для ліків у землянці,а я колов дрова зранку,а щойно вернувся з турніка.Прогресс помітен:збільшую кількість підтягувань,що в свою чергу скорочує тривалість заняття.Вчора відкрив нарешті відео Дениса Мініна і дещо корисне почерпнув для себе і намагатимусь слідувати порадам і кожного дня добряче розминати тіло зранку.Дивлячись на себе в дзеркало не можу не зауважити позитивних змін в тонусі м'язів,тож треба не рвучи дупу вперто продовжувати тренуватись. Дзвонив Славко-зі-Світловодська:нарешті він опинився в зоні т.з."АТО ".Знов мені мізки полоскав за своє звання і плани по його отриманню-хоч би запитав як в мене справи,знайшов собі психолога! 
17.10.2017 
вівторок
  Новий день прийшов!Ю.В. поїхав в Бахмут повіз міні-Попова до приватного стоматолога.Я дав гроші на крильця і попросив ще і погони глянути.Погода наче нічого,але небо знов підозріло похмуре тож може труд учорашнього вітру зійти нанівець.
 Позанімався трошки зранку:зробив планку,віджимання від полу.Віджимався поки по мінімуму,придивлявся скільки мені потрібно.Поки так. Замаринував крильця з сіллю,перцем та потертою цибулею,а завтра хочу промити та трошки пепсі залить. 
 Мурзік учора мишу спіймав у нас,а сьогодні сардельку на МТЗ-Машкін синок! Надивишься різних цікавих відео і розумієшь,що зари б і І.М. не завадила! Ще один пришалепкуватий день мого буття відходить у вічність.Чи щось корисне я зробив сьогодні?Хіба що старому тисячу вислав,бо атовські надійшли.Сестра так і не зробила скан посвідчення до медальки,зараза!На днях має закінчитися гривневий депозіт тож зніму і вишлю,аби долари купила і поклала
 18.10.17 
середа
  Все ніяк не забуду той батьків дзвінок!Досі згадую його голос коли він повідомив,що вона вже не дихає! Добігає кінця ще один дебільний та безбарвний армійський день.Мурзік поступово звикає,що його місце біля нас.Сьогодні зайшов в землянку,диалюсь,а він на тій поличці,що Ю.В. біля буржуйки примастирив сидить,а я якось і не помітив коли він зайшов зі мнов. Сестра нарешті відсканувала необхідні документи і вислала.Матюха повідомила ,що потрібно свідоцтво про народження для отримання мат.допомоги.Ю.В. вже заї@ав своєю штаткою:пішов в обід хвилин сорок ї#алися гуртом поки роздрукували,поки допетрили як потрібно.Потім я виявив,що не ту сторінку надрукували-переробили і вже ввечері помітили,що сам бланк скинувся на камп з помилкою!Заї#ало! Зари хочу сходити помитись трохи. 
 Прийшов з лазні тілько.Тепер розлігся на спальнику і збираюсь трохи почитати перед сном.
 19.10.2017 
четвер
  Новий день.Сьогодні закінчується строк гривневого депозіту отже завтра можна розірвати та відіслати сестрі аби перевела у долари та поклала на рахунок. Батечко сьогодні ходив до нотаріуса з метою переписати половину квартири на мене,а та алкашка наклюкалась учора і тепер ригає.У Оленки сьогодні день народження тре зателефонувати.Ю.В. як поїхав зранку в Бахмут так звідти одразу і на Часів Яр рушив,а я лишився на господарстві.
 Сьогодні нарешті здається остаточно зробив як треба штатку-допомогли називається,бл@дь,як з підлогою так і з папірцями!Я б сам нормально зробив одразу і не потрібно було б щось переробляти. 
  Час швидко спливає:передивлявся нотатки зроблені у вересні і помічаю як швидко я звикаю до дійсності.Скоро сорок днів.На них я і не збирався їхати,бо все одно це нічого не змінить. До мене звертався Ігор Яковенко,спочатку жалівся на спину тож я йому і видав диклофенак та омепразол,а за деякий час попросив зміряти тиск та дати заспокійливого-дядько помер раптово,а чекали бабусю.У бабусі / 80 з гаком років/онкологія і каже за матір переживає,бо та теж на онкологію хворіла/?!/. Ю.В. приїхав-не встиг приїхати вже встиг мене заї@ати. Напруга стрибає. Ох і найо#ся поки вогнище розвів для барбекю!Ю.В. мене завтра в госпіталь відряджає,а мені чесно кажучі не надто і хочеться.Нічого.З'їзжу.
 20.10.2017
 п'ятниця
  Приїхав зі шпиталю.Сьогодні сира та волога погода.Зранку розірвав депозит та перевів тій мавпі аби в долари перевела,а вона ніяк не відійде як позавчора пляшку шмурдяка видудлила.
 21.10.2017 
субота 
  Вже виходив на вулицю:в повітрі літають тонни води які поступово осідають на грішну землю зволожуючи грунт і роблячи гарні предпосилки доя багна! Мурзік ночував в землянці,а це попросився на вулицю попередньо отримавши трохи паздюлей.Ю.В. не втрачає надію вшитися в понеділок. Знов пів дня мжичка зайо@ує,а в мене знов цистіт почався.Ю.В. підкинув тут однією х@йнею заніматься. 
 Щось знов напругу відчуваю коли цікаві відео переглядаю. Прийшов з лазнички чистий,помитий.Зари б ще таку саму кобєту-чисту,помиту з поголеною піхвою яка приємна пахне.Мріяти не заборонено. Так добре повечеряли сьогодні,але на відміну від учора я одразу закинувся таблетками для кращого перетравлювання,бо зранку було якось важкувато та некомфортно в епігастрії. Приїздив в гості до Осипенка Мальборо зі своїм начмедом.
 22.10.2017 
неділя
  Коли він вже з'ї@еться,бо вже реально зайо@увати починає!Займається тією х@нею на яку не варто стілько часу витрачати,а те що потрібно зробити х#й зробили!Перекладав він гарненько ліки пів тиждня,а порахувати по журналах х@я!Щойно взагалі додумався флакон з під піни для гоління засунути в грубку,а воно як бахне! Мурзік заховався в куточок і дрихне другий день поспіль.Я його розумію. 
23.10.2017
 понеділок
   Новий службовий тиждень розпочався.Ю.В. сів на мерсік та рушив з усією бандою в бік Бахмутського автовокзалу.На вулиці реально невеликий приморозок!Я розтопив буржуйку щоб трохи прогріти приміщення зранку.А.А. має сьогодні отримати антифриз в частині,а приїхати вже завтра.Таке то.Буде щось цікаве-запишу.
  Комбриг приїхав і всі на вшпиньках ходять.Нам нема чого хвіст піджимать.А.А. намагається отримати антифриз в частині-отак цілий день і пройо@ується щоб кілька літрів цієї х#йні отримати,а потім ще і на горбу її перти! 
24.10.2017
 вівторок
  День N2 чергового дебільного тижня.Сьогодні А.А. має приїхати ввечері.Знов приморозок невеличкий в ночі був-ще у авто не зазирав,та вода в наметику не замерзала. Зранку знов потихеньку позаносив трохи дрова в передбанник,аби сховати від зовнішніх факторів.Мурзік в мене на грудях примостився,мурчить. Замполіт нагадав про фото посвідчень,А.А. надіслав,а до Ю.В. не можу зателефонувати.
  Щось мені не подобається,що Бориса не поклали ,бл@дь!Цефтріаксон вколоти не питання ,а от стерильність от це проблема!Мабуть завтра доведеться везти його і класти як краще не стане! Буржуйка по-тихеньку згасла і я не поспішаю підкидати дрова та знов розпалювати,бо особливої необхідності в цьому кроці не вбачаю. Вдень наче і погода нормальна.Морозець підсушує трохи грунт.Сходив пообідав.Батьку сьогодні не дзвонив-навіть думки такої не було!Я поступово обособлююсь та залишаюсь сам на цьому світі,бо в мене ,а ні з батьком,а ні з сестрою немає того зв'язку який був з матір'ю.Немає вже,ой немає! 
 Щось трохи дрова поносив зранку,а тепер вже немає бажання нічого робити. Відчуваю крепатуру від учорашніх підтягувань.Манюнчік борг передав Котярою. Сиджу в землянці і не знаю чим його зайнятись,хоч насправді є чим.
 Іноді нічого з собов поробити не можу і з під ногайки починаю змушувати щось робити.Переглядав книжки в читалц.Пописував абзаци тексту нового твору-для кого я це роблю?навіщо?Мабуть щоб з глузду не з'їхать і накопичений життєвий та армійський досвід викласти в всесвітній мережі може комусь знадобиться. Таки щось корисне зробив-пішов ями зі сміттям на ПХД та кльозети позаливав розчином хлорного вапна на скільки це мені наявність води та лінь дозволили. Треба Мауглі знімки наших посвідчень переслати,а Ю.В. офлайн-не додзвронишься тож його проблеми,він знав про це. 
24.10.2017
 вівторок/продовження/ 
  Якась пиз@ота приперлась.Баба якась із ними.Хоч носа зайвий раз з намета не висовуй.Тупію по-тихеньку. Дзвонив додому:батечко з дитиною займається,Лєнка з котами сидить в кімнаті спить цілими днями.Так і продро@иться в тій квартирі,в тій кімнаті.Я вже не знаю як вона житиме як постаріє/ а старість не забариться! /,що буде коли піде пенсію оформляти?Таке то. Коли за щось глобальне починаєшь розмірковувати то так тошно робиться,що тілько лишається піти з моста стрибнути. А.А. вже приїхав.Дрова якісь протипожежні-ні х#я розгоряться не хочуть! Завтра виїзд і бажаючих повна таблетка!Холодає під вечір. 
25.10.2017 
 середа
   Сьогодні їздили в Часік:поклав Боріка з кухарем та зубників.Погода прикро розчаровує всю ніч ішла мжичка і прогноз на десять днів попереду такий!Це просто піз@ець!Треба роздрукувати на премію рапорт,а до наради х#й да ні х@я лишилось. Завтра як все добре то поїдемо на соляну копальну на екскурсію. Вже все переї@лося назавтра:доведеться таки козачка везти в госпіталь/ сам підійшов про себе нагадав/ і на копальню не поїдемо,бо і без того повно людей,а Осипенко запевнив,що іще буде партія і він сам ще поїде!Рапорт на премію віддав чорнодупому.Таке.
 26.10.2017 
четвер
  Вже середина тижня.Вже приїхали з госпіталю,возили козака.Добре,що хоч мжички немає та чи надовго?
 27.10.2017 
п'ятниця
  Сьогодні мали їхати в госпіталь із зубастиками ,але судячи з туману який конкретно обклав небо навколо нас і не збирається розсіюватися,хоч вже близько десятої години.Вчора не планували і поїхали,сьогодні планували та не поїхали-як туман хоч вмирай! 
  Погода огидна і немає чого робити по ній,все псує! Подивився добрий фільм з Джерардом Батлером. Вночі щось в жар кидало хоч спеки не було.Температуру міряв -нормальна температура зранку була.Коліно заболіло ввечері.Потрібно старому зателефонувати. Ми сьогодні таки з'їздили в госпіталь:виїхали аж о пів на одинадцяту та й повернулись близько сімнадцятої години.Просиділи в інтернеті з А.А. поки хлопці зуби лікували-добре ,що плідно з'їздили ,не даремно.Завтра А.А. займається технічними роботами на таблетці.
 Ю.В. вертає у вівторок. Осипенко лишається сам зі Стопочкіним та Вінні Пухом:П'яточок разом із Мауглі вшивається у відпустку завтра.Хотів учора дати на сьогодні відмашку батечку аби висилав посилку,але потім вирішив хай не поспішає,щоб зрозуміло було звідки краще забирати-з Часіка,чи з Бахмута.Все залежить чи буде автівка на ходу чи не буде. Подивився непоганий фантастичний бойовичок кінця 80-х:пам'ятаю,що частково дивився його в ті роки зовсім шмаркатим хлопцем,а це нарешті повністю подивився.Набагато цікавше було аніж наприклад дебільнувати фільми з Ж.К.В.Д.Якось так. 
 Чатився з Ігорем Івановичем по messenger:розповів йому про матір,розповів про Дяченкп;він жалівся,що геморой замучив і лікарі кажуть на операцію треба лягати.Сьогодні вдень холодно не було,але це одвічне багно давить на психіку. Завантажив пару альбомів 'Тіні Сонця ' та кілька книг замовевши перед цим один гіг інтернету за 20 грн.Швидкість 3G в Часіку звичайно відмінна не те що у нас. 
28.10.2017 
субота
  Вийшов на вулицю,а там знов мжичка.Мурзік взяв за звичку гадити в землянці.Суєта з Є@отой вшився на Зп,а мікроПопов в якості шофера теж поїхав.Люди потихеньку хворіють. Передивляюсь нову книгу Василя Шкляра про вояка УПА-учора завантажив.На дворі гидка погода. Землянка потікла.І потікла як раз бвля моєї голови.Поки що.Мжичка і багно не припиняється хоч і тепло на вулиці. 
29.10.2017
 неділя
  Сьогодні вночі годинники переводили-де переводили,де самі перестрибнули.Погане те,що землянка таки потікла і зари хрін що зробишь поки багно.Мишва теж шебуршала усю ніч.Повний піз#ець нас оточив з усіх боків. Аксентьєв телефонував ввечері:поїхав у відпустку і захворів!Каже,що їх мінятимуть у березні.Якщо їх у березні то,слідуючи такій логіці,нас у липні.Потім в осінь кудись заходить-бр!Втім щось знов може помінятися до того часу.Може другі дивізіони розформують лишать кадрованими. Зари наче мжичка заспокоїлась.
  Неділя.Обід. Сбогодні в мене розвантажувальний день:п'ю чай та йогурт,тож на обід не збираюсь ідти.Давно хотів цю традицію поновити,але не вистачало волі на це.Сьогодні спробую протриматись .Дрова хоч виє@ись не хочуть розпалюватись! Погода непогана:не дуже волога,тож багно потихеньку наче підсихає,але все одно дощі по прогнозах.
  Згадую своє існування в тому гуртожитку-який все-таки це жалюгідний період мого життя!Добре,що хоч в такий спосіб воно закінчилося те існування!Як згадаєшь аж соромно стає!І що толку,що витратив час на перебування у Донику,роботу на копальні-ні дома,ні родини,ні кращих років?!Воно,звичайноюя не в найгіршій ситуації опинився-хоч не встряг у борги як Андрій з тією мазанкою і не зв'язався з якою шалавою донецькою,щеб кров пила і тягнула б невідомо в який бік!Бог милував,в нього були инші плани на мене.Тим не менш все одно в дупі знаходжусь відносно подальших перспектив на майбутнє все-таки хотілося б і родину створити,а якось бачу перед собою самотнє життя невдахи і нічого більше. 
30.10.2017 
понеділок
  Початок нового тижня.Добігає кінця жовтень несучи нам дощові сірі дні листопада з багном під ногами та ранніми сутінками.Знов,як і варто було очікувати ранок зустрів нас нудною мжичкою яка знов росквасила грунт під ногами який вже було схвачувався після неділі. З'їздили на ' яму',зробив А.А. що хотів.Пообідали.Здійнявся підсушуючий вітерець ,а небо покрите темними непривітними хмарами. Щось в мене таке враження,що А.А. недаремно вирішив відкривати категорію-таки хоче перевестись на батарею. Почитую/вірніше повернувся до читання /'Марусі ' про трагедію Визвольних змагань початку XX століття і вкотре розумієшь ,що в художній формі про історичні події краще доносити ніж у сухій документальній.І вкотре розумієшь,що ніяких перемовин,домовленостей з москалями не можна вести-що білий,що червоний москаль одна гидота тілько в різних обгортках,а довіряти їм не можна.
 Якщо учора був розвантажувальний день то сьогодні звичайний.Я думаю може варто робити через день розвантажувальні дні чи занадто буде?Поки що зарано важаю.Треба хоча б ввести в звичку по неділях ухилятися від їжі,а потім хоча б два рази на тиждень,а далі видно буде.Все одно це не двох-трьох тижнів справа. Мурзік таки спіймав ще одну мишу у землянці.Як він росте непомітно,а вже здоровенький котик виріс! Сьогодні таки надійшла та 'чарівна'тисяча і таке враження виникає,що краще би вона нікому не прийшла-он у А.А. черговий виток 'депрессії' почався,бо її не отримав!Пішов на МТЗ,дізнався,що ніхто з присутніх не отримав,бо двоє були у відпустці/ що за х@йня такая не платити ту премію якщо ти був не в секторі?!а якщо в госпіталі по пораненню?!/,а инші мали зальоти тож х@й що отримали!З А.А. таке історія сталася,що він і у відпустці був і догана закрита як раз на 14-те/замполіт!падло й@ане! /.І от почалося:набасурманився,я ї@ав,я наступного разу поїду -не повернуся!Я розумію,що неприємна ситуація коли ліняєшь на гроші,АЛЕ-тебе хтось тоді заставляв пити знаючи,що за це світить і при тому обійшлися за великим рахунком по-людські?Ти хіба не чув,що після всіляких стягнень людей позбавляють усіляких додаткових виплат і що не збирались платити премію тим,хто 'не в секторі '?Знав.Але пішов таки випивати з хлопцями незважаючи на суворість покарання,а тепер не дивлячись ,що обійшлося малою кров'ю ти ще образився на цілий світ,що не заплатили ,хоч це усім так массово не заплатили і щось ніхто поки що істерик не закатує! Ох важко з цими семитисячниками!Три роки тому ми і гадки не мали про ніякі виплати додаткові,але йшли в військо поки ви,молоді люди,ховалися від повісток.Потім ,коли всім обіцяли лишити проходити службу в роти охорони ви всі дружньо ринулись штурмувати воєнкомати почувши гасло про сім тисяч з надією прилаштуватись добре біля дома і ходить як на роботу,ночувати вдома важаючи ,що самі розумні.Егеж.А воно вийшло не так зовсім як хотілося тепер маєшь. Заї@ало це все.Ніхто ні за ким плакати не буде в разі чого.У них тілько розмов як х@йово в армії та які вони недооцінені!Де ви були три роки тому,нешановні? 
 Сестра придбала мені книгу в друкованому вигляді і має покласти в посилку. Прийшов з наради:не райдужні перспективи змалював КД якщо і справді доведеться в зиму переїзжати хоч це і малоймовірно!Але все ж невеличка,але ймовірність існує. І стосовно наших ображених:тілько догану зняли он вже спирт бодяжать з Круком!І на кого потім ображатись?
 31.10.2017
 вівторок 
  Явився Ю.В. привізши головні болі для нас:десь документи прої@ав.
 01.11.2017 
середа
  Щось Ю.В. мене не встиг припертися вже дратує.За рік служби людина таки не може повністю приховати своє справжнє обличчя. Перший день останнього місяця осені який не несе нам нічого доброго.Ну вулиці брудно і зривається чи то сніг,чи то град,чи то дощ.А.А. добряче прихворів і я казав Ю.В. аби попросив Костяна посадити за кермо,бо можливо А.А. госпіталізують.Не знаю чи звертався він до Осипенка з цим.Таки дрібний сніг зривається. Мурзік десь проваландався ніч,а тепер прибіг і треться.
  Іноді в мене такий самий настрій як і погода ззовні:волога і сіра!Розмовляв з батечком і щось мені не сподобався його голос і це мене підштовхнуло до уявлення про можливий перебіг подальшого мого життя яке тісно пов'язане з життям батька,сестри.Більше нікого.Я зрозумів з чим схоже теперішнє моє життя .Без матері.Це так ніби ти підіймаєшься по щаблям тримаючись з обох боків за поручні,а тепер /починаючи з 17-го вересня / підіймаюсь по крутій гвинтовій драбині притримуючись з одного боку за драбину,а з иншого боку прірва.Невідаю чи довго підійматимусь хоча б по цій драбині і чи скоро доведеться карабкатись по верьовочній... 
 А.А. поклали в госпіталь. Ще один назавжди згаяний день мого життя!Погода дурна і недає чимсь корисним займатись.Ю.В. ще не вернув,а потрібно ще машину заправити,бо можливо завтра виїзд буде! Пиз@ота яку чекали з самого ранку так непомітно приїхала і так само оперативно зникла,що ми навіть перелякатись не встигли! Щоденник це гарний винахід для прокурора та психіатра!За допомогою ще чого можна так добре прогледіти психічний стан та дії людини? Мурзік знов ревізію ковбаси на МТЗ провів.Не мишами єдиними... Невідомо чи довго ми тут сидітимо,чи довго триватиме ця неоголошена недовійна і що нас потім чекає?Може і доведеться як старшинам УНР тікати світ за очи подалі-хто зна?Справа в тому,що я кудись далеко світ за очи не палаю бажанням! Подивився щойно фільм 15-го року зі Стетехемом;слухаю 'Аптекара 'Винничука;сьогодні плідно також попрацював над текстом. З Богом.
 02.11.2017 
четвер 
  Сьогодні знов сам байдикую,бо погода не дає можливості що-небудь корисне зробити:мжика.Ю.В. повіз Балу та Манойла.Завтра теж виїзд.Я заліз в льох та розтопив буржуйку. Ю.В. сьогодні хвалився що знайшов 'нєплахую бібліотеку'/в інтернеті звісно ж/і розповідав про якогось 'нєплохого' автора який пише в жанрі фантастики.Автор звичайно ж московит.Щось мене ця 'інтелігенція'зовсім розчаровує:скажіть ,шановні!в якій країні ви хочете проживати-в нормальній суверенній повноцінній самодостатній проєвропейській країні чи щось на кшталт раша-лайт або УРССР?У нас так бачу зовсім різні пріоритети,а потім будете лаятись,що нічого не змінюється,а щоб щось змінювалось в країні потрібно власні мізки змінювати ,а не зазирати колишнім колонізаторам та гнобителям в рота !Тьфу!Скільки непотрібу набилось в Збройні Сили за ці кілька років диву даєшься! Щойно подивився фільм "Всі шаленіють від Мері "-давно хотів подивиться і нарешті подивився.Згадав свою 'Мері'.Як вона там?Стільки років пройшло,а я частенько її згадую,хоч і не відчуваю той сум та розпуку як відчував тоді коли в мене ще були примарніиілюзорні надії про наше майбутнє.Я зовсім нічого не знаю про ці роки її життя як практично нічого не знав про попередні роки її життя.Та я не шукав її ці роки, не намагався зустрітися з якогось часу,хотів її викреслити з життя хоча розумів,що її тінь слідуватиме за мнов ще багато років.Все-таки частинку свого змученого серця я тоді їй віддав.Навіщось.Я зовсім не очікую,що вона лишилась сама і чекає нашої щасливої зустрічі аби вийти за мене заміж та народити мені дітей.Наврядше вона мене чекала так довго і можливо ,що вона зплуталась з якимсь з песиголовців і вже дитину від нього має-хто зна?Так і живе в тій своїй Макіївці мабуть.А я живу тут.Ніхто особливо мене не чекає з цієї недовійни і поспішати мені немає куди і нічого доброго мене там теж не жде.Про Віку рідко згадую,а згадую скорше з роздратуванням.
 03.11.2017 
п'ятниця
  Сьогодні День артилерії та ракетних військ України. Особливого свєткового настрою немаю але вже теє,що мряки немає вже добре.Трохи дрова порубав і мабуть ще піду трохи підрубаю аби трохи заморитись і з відчуттям виконаного боргу віддатися в обійми Морфея.Мурзік сьогодні знов нагадив у мене в головах,гівнюк малий!Виспався ,а я його трохи розбурхав ,паразіта кусок!
 04.11.2017 
субота
  Доща нема,але багно під ногами нікуди не ділося.Вчора ввечері зробив те чого категорично не можна робити,якщо не хочешь погладшати,а саме:поїв близько 19-ї години і пішовши вниз пригрівся біля грубки та й заснув! Додивився таки цей фільм який я учора майже увесь проспав.Щож,доволі цікавий артхаусний фільм хоч і не скажешь,що прям такий класний захоплюючий і я певен,що більшість сірої маси скаже:"Ой!Х@йня какая-та!"та мені якось і по-боку чесно кажучи.По мотивам книги якогось румунського письменника,тож можна буде при бажанні пошукати в неті. Сьогодні начебто дощів та мжичок не передбачається але і багно під ногами не збирається підсихати. Надійшло повідомлення про те,що посилка вже в Часіку. Сьогодні ,перед тим як мла спустилася на землю,несподівано з'явився Маковоз який привіз нам теплу натільну білизну,яку я із задоволенням отримав.Сходив в лазню змив гріхи та поправ натільну білизну,а повернувшись до криївки замочив і штанці зі старого комплекту форми. Таки примусив себе залізти на турнік і мушу зауважити,що це непогано у мене сьогодні вийшло з перервою у три дні!Мабуть так і тренуватимусь:вівторок і субота -підтягування,а понеділок,середу і в п'ятницю потрібно планку та віджимання від підлоги робити. Своїм сьогодні не телефонував.Вечеря у нас сьогодні пловом.Хоч мжички сьогодні в день не було.Сподіваюсь,що вночі та вдень також не буде.
 05.11.2017 
неділя
  Вже прокинувся та виходив на вулицю:там вперше за багато тижнів гарна погода.
 06.11.2017 
понеділок
  Кілька днів відносна суха погода:мжичка не крапає,грунт трохи підсихає.Ввечері зробили з Ю.В. крильця.Вночі був непередбачуваний виїзд-Смуглянку з 1-ї добряче скрутило тож довелось його хутко везти серед ночі,а зранку запланований виїзд.Мають отримати мій вантаж.Я прокинувся серед ночі разом з Ю.В. і потім не міг заснути кілька годин-встиг подивитись дві серії 'Гри Престолів'поки заснув.О шостій ранку збігав до Будиночка Сонця що сходить і знов вирубився.В.Ю. поїхав,а я трохи порядок понаводив,а це з пів-години якийсь хуй припхався-наче комбриг 44 оабр до яких начебто ми тепер будемо відноситись.Остап учора цілий день десь на штабі нового сектора просидів пізно ввечері повернувся.Поки що начебто розмов про перекат не було,а далі видно буде. Цей день по-своєму доволі 'яскраво'пройшов:Остап задав настрій своїм дойобом до нашого намету!У Ю.В. дурка назавтра навести лад в маленькому наметі,де він зазвичай і наводе гармидер-боїться,що Осипенку стукне припіз@он в голову і накаже зняти малий намет,ось чого він побоюється-так нєх#й настіжь відчиненим тримати,щоб усі йшли і бачили той гармидер,заї#ав!Щось він мене конкретно дратувати починає,щп і двох тижнів не минуло після його повернення! Заї#ало все це!А.А. має завтра повернутись.Слухаю 'Аптекара'.
 07.11.2017 
вівторок
  Ю.В.разом з Костяном повіз стражденних в госпіталь повен "уазік",а ми з Мурзіком лишились на господарстві.Вже сьогодні потренувався і щойно повернувся з обіду.Планую сьогодні гриби посмажити ближче до вечора.Мурзік в маленькому наметі сьогодні теж мишку піймав.На календарі сьоме і листопада і це означає дві речі:перше,це ближче до виплати грошового забезпечення;друге,це те що за два дні день народження,тридцять років, у колись найбажанішої жінки!Як вона його стрічатиме і з ким мені невідомо,хоч хотів би дізнатися.Дивна річ наша психіка,особлива моя хвороблива з такою самою хворобливою уявою.Свого часу я начебто і охолов до неї зацікавившись нарешті іншою,а останні кілька років доволі часто згадую її-не так думаю про неї коли якісь дурні безпідставні надії бентежили мою уяву,а спокійно ,по дорослому не рвучи серце та не беручи дурного в голову.З віком починаєшь по-іншому сприймати речі і з плином часу приймаєшь правила гри які нам життя нав'язує.Врешті решт,я сам винен ,що залишився сам -погнався за двома зайцями/більше в якомусь своєму уявному світі ніж в реальному/і лишився обидвох.Вже серце не ниє з цього приводу,але спогади чомусь відносять час від часу до тієї жінки яка існувала більше в моїй уяві ніж насправді і тому не стала моєю супутницею.Можливо так і треба-навіть не можливо ,а сто відсотків,що так треба і ч вже не ображаюсь на долю от тільки все також хвилююсь,що так і залишусь яловим та бездітним і вже навіть більше розумом ніж серцем. Такі справи на цю годину. Приїхали наші лікарі та хворі:кухара на наступному тижні планово шпиталізують і загремить він надовго,вже і Юрко почав кошмарити.А.А. теж повернувся прикро вражений та надзвичайно стурбований і каже " Як заї@авсь в шпиталі!"Правильно Ю.В. каже :остаточно зламався.Так воно і є.Я тншого і не очікував.Буде як буде. А.А. починає зай@увати своїм ниттям-тебе хтось примушував півтора роки тому їти до воєнкомату?
 08.11.2017 
середа
  Середина ' службового' тижня.Наші сьогодні нікуди не поїхали,в таборі лишились.Я сьогодні позаливав кльозети та сміттєві ями та заколотив розчин на завтра аби лазню залить.Прохолодно. Щось Ю.В. місцями зайо@увати починає:дої@ався до А.А. що той трохи зібрав консерв в наметі пригадуючи отой неприємний випадок з цукром.А.А. каже ,що нікуди не збирався відсилати,а щоб було під рукою-хоча б сгущьонка то що.Нічого тут такого кримінального немає як на мене.Заї@ати вирішив інтелігент сраний!Може з'ї@еться по весні-хай з'йо@ується!Я якось дослужу худо-бідно цей час і на фіг!
 09.11.2017 
четвер
  Сьогодні ювілей у колись найулюбленішої жінки.Спав як завжди якось важко.Сьогодні знов зривається мжичка.Розгребли та попилили,порубали та склали оті дрова.Потроху почав бензопилу осваювати.Мурзік не дає спокійно полежати,подуркувати хвилин п'ятнадцять лізе треться,почухунчик. Щось мене не надихають оті нічим особливо необгрунтовані розмови про можливе наше виведення в найближчі місяці і не розумію радості деяких товаришів з цього приводу!По-перше:якщо нас і виведуть в Запорізьку область,то це ми атовських отримувати вже не будемо отже і грошей особливо не назбираєшь!Друге:на фіг би він потрібен цей перекат на зиму глядя,невідомо куди на необжиті непристосовані місця.Третє:ну і що ,що нас звідси виведуть і запроторять в якісь є@єня?-ви що думаєте:не будете так само сидіти і їздити тілько у відпустку додому?Четверте:а ви не думаєте,шановні невдахи,що там вас статутщиною заї#уть і будуть доябу#атися до чого тілько можна,аби по зарплатні вдарити?Тож бо і воно ! Мене на даний мент зимівля і тут влаштовує і на ніяку я 'бальшую зємлю 'не рвусь,бо там нас ніхто не чекає! 
 Плідно попрацював над текстом.Я над новою книгою доволі плідно майже кожен день працюю. Щойно додивився п'ятий сезон " Гри престолів"-кінцівка не обнадіїюча,що тут мовети!Тепер у мене виникає риторичне питання-що робити далі:дивитись сьомий сезон,чи може пошукати у кого-небудь шостий?Не хотілося б перестрибувати через сезон.Є ще " Зоряні війни"які не надто палаю бажаннням дивитись,чесно кажучі... Таке то... 
10.11.2017 
п'ятниця
  Бл@дь!Пі@араса шмат!Став біля входу і палить!Кажу відійди вбік дим тягне,а він втупу стоїть-ну звернешься ти до мене,гандоніще!Треба не забути.Дівись відморожений. Ю.В. повіз людей в госпіталь ,а я лишився на господарці як завше.Волого на вулиці-навіть не мжичка,а Бо'зна'що.Прокинувся серед ночі і не заснув до самого ранку.Трохи полежу та трохи залишки дров позаношу.Таке то.
  Сьогодні грошове забезпечення нарахували по обіді,туди -сюди вже дві з половиною лишилось з урахуванням,що у мене близько двох тисяч і було.Поповнив мобільні номери собі,батьку;сестрі перечислив на долари 5500,батьку тисячу.Це атовських в мене буде /нарешті/ за повен місяць десь за тиждень.
 Потроху заносив дрова,допоміг МТЗ розвантажити харчи.Зари варимо маринад для грибів. Таке то. Погані новини:можливий варіант взиму глядя вийти з сектору на 'ппд ',ї@ать його в сраку!Це вже надходило від майора Осипенка.Немає певності,але варіант існує,що всю бригаду виведуть на смердючі Близнюки.Як згадую як ми по весні виходили-в квітні,все на світі проклинаю!Це перетворитися на льодишку можна на тому сраному полігоні взимку-це тупо загинути! Он-наш нещасний вже обнадієний бігає,вже чекає,радіє!Сподіваюсь,що нічого не відбудеться і стоятимемо ми тутай до наступного літа.Цеж і на Близнюках не дадуть спокійно сидіти-на ШирЛан запхнуть чи на Черкаське,або ще краще на Яворівський!Це просто пиз@ець якийсь якщо таке утнуть! Якщо і справді виводитимуть то може доведеться спробувати в морську піхоту перевестися,а там можуть і застрелити-всяке може трапитись на передку.Подивлюсь по обставинах.Все одно можу точно сказати,що вивести на Близнюки це все єдно ,що в мороз на вулицю ночувати викинути. 
11.11.2017
 субота
  Шостий день.Щось я і сам постіійно ссяти бігаю! Змусив таки себе піти на турнік.Без доброї розминки гірше себе почуваєшь на тренуванні,тим не менш 68 разів зробив і після максимуму менше чотирьох разів не робив.Під час підтягувань мені Павло зателефонував-мабуть учуяв,що я як раз займаюсь. Як мені всі ці пики вже остойо@ли!Так іноді замислишься-служишь незрозуміло ким,незрозуміло чим займаєшься.На х@я такий цирк потрібен? Ю.В. замість вечері поїхав алкоголиків відвозити на освідоцтво :спочатку отого прапора,Вікторовича/вже ж мабуть дістав пиятикою /, я на свою голову прийшов на штаб ,а там Козак Євген доводить Осипу,що в нього п'ятеро назюканих на чолі з Шадарою.Осипенко дав наказ аби їх теж вантажили та везли і щоб я передав Ю.В.Я і передав.Поки сиділи на нараді,той дзвонив питав де тіла?Євген передзванював своїм кілька разів,Осипенко дав наказ йому аби йшов і занімався цим питанням.Нарада закінчилась,а та є@ала мені намагається мізки ї@ати :піди скажи Осипу...Та візьми ,бл@дь,і набери заї#ав,мені висказуєшь!Остогидла ця мармиза,точно,що є@ала... Мабуть таки буде в нас перекат,ї#ись воно провались!Тоді точно потрібно намагатись переводитись з цієї 55-ки ї@аної! 
12.11.2017 
неділя
  Диву даєшься який непотріб зі мнов служе!Тьфу,бл@дь!Як можна довіряти українофобам захищати цю країну?! Отець Іван з'явився в рз. Кіт приходив-каже набагато спокійніше ніж було на третій. Зранку небо було похмурим і вологу в повітрі фізично відчував,а зари небо розтьмарилось і погода покращилась.Як і мій настрій. Завантажив мемуари якогось обдроченця які він публікував на лайвжурнал.Треба почитати як ця мразота описує події зі свого боку протистояння,подивитись що в їхніх макитрах відбувалося.До мене тілько зари дойшло ,що потрібно добряче продивитись матеріали з боку ординців щоб мати матеріал для своєї книги,аби мати можливість добре описати 'внутрішній' світ цих недоумків.З такого боку мені дуже вигідно,що нас виводять звідси-хоч інтернет нормальний буде під рукою!Якщо ,звісно,в які-небудь нетрі не заженуть тоді все на світі проклянемо! Погода сьогодні добра видалась.Андрій з дядьком зари в Ємільчині-у дядька Василя вчора день народження був,а їх Сашко з Києва несподівано забрав на машині.Такі справи. 
  Завантажив уривок книги Губанова "Попелище Ново@осії " і навіть вже трохи прочитав-визнаю:це вишче моїх сил спокійно читати таку антиукраїнську йо@ань!Ю.В. розпалив вогнище-буде барбекю.Вже потихеньку сутеніє. 
13.11.2017 
понеділок
  Щось мене конкретно починає зайо@увати цей сраний інтелігент!Зза найменшої дрібниці нічого не вартої починає на лайно сходити ,алкаш й#аний!Я ї@у звідки в тебе в фейсбуці в друзях спливає 'Сергей Ющенко '?!На х@й питаєшь якщо від моїх відповідей слиною захлинатися починаєшь?Заї#ав. Спустився в землянку трохи ноги погріти.Учора таки продивився цей уривок цього опусу цього недоробленого рашиста Губанова:таки вплив Достоєвського відчувається,бо цей недоробок прямо на нього посилається!Ох недарма я тоді коли читав "Записки писателя "відчув,що щось забділося в Московському улусі дуже давно і не помилився!Потрібно батькові дати завдання аби виніс усе те зібрання на смітник-відносити в бібліотеку це зілля було б нерозумно!Хай краще спопеліє аніж несе отруту в голови людей! Кінець чергового дебільного ,ніякого та бесповоротньопройо@аного понеділка на службі по захисту Батьківщини!Добре вже хоч те,що у нас в цей день з гарною погодою не чутно пострілів та вибухів.
 14.11.2017 
вівторок
  Сьогодні несподівано гарна погода-в обід до 15 градусів піднялась температура не дивлячись на мжичку,що намагалась про себе заявити зранку. Таки усадив Ю.В. зранку списувати ліки за майже три місяці.Вже приблизно половину списали перед обід.Ще півтора місяці списати потрібно. Я в обід замість того щоб бігти в їлальню побіг до турніка і зробив свої заплановані на сьогодні 70 разів.Добре що вага поки тримається.Щось відчуваю потрібно мабуть йогурт в капсулах поприймать,бо не подобається мені як моє травлення працює-постійні диспептичні розлади. Юрович сьогодні озвався:я учора телефонував йому,а в нього мобілка розрядилась,а сьогодні передзванював. Ю.В. ввечері знов возив на освідоцтво того хлопа з третьої,Масловського. Осипенко завів мову аби його вигнати. Поки що мови про переїзд нема,але цілком можливо,що за тиждень-другий вони повернуться до нас і будемо усе складати по поганій листопадовій погоді.Дасть Бог мине нас чаша сія. 
15.11.2017
 середа
  Цей ї@аний інтелігент дочекається,що скоро я його візьму за шкуру та кину об дерево-зкинув Мурзіка на підлогу,коли побачив,що той примостився на скрині з медикаментами!Подобається виміщувати злість на беззахисних тваринах,маньяк сраний?! Сьогодняшній ранок почався з відчутного похолодання,що його натягнуло вітром з боку поля. Не витримала душа поета:тілько А.А. вдалось нарешті завезти автівку,як довелось везти наступника Сані Дяченка-Віктора Вікторовича,в наркологію.Вдруге за тиждень.Що хтось кращий за Сашка прийшов,краще Француза,Олега Карпенка?Одного вже вигнали,одного по госпіталям потягнули з діабетом,третього он-повезли в наркологію.Не цінували людей-отримуйте тепер небоєздатність за яку потрібно знімати голови керманичам дивізіону. Сходив пообідав.Зари мабуть приїдуть ,почнем знов з В.Ю. списувати медикаменти.
 Дзвонив Славко-зі-Світловодська:аже нормально освоївся за два місяці в 'АТО ',а тут чутки пішли ,що вже хочуть його повернути на ппд,а замість нього яку пиз@у відправити.Я побажав йому щоб цього не вийшло.
  Сьогодні в режимі очікування-важче миски з зупою та власного прутня не підіймаю.Нема чого перевантажуватись зайвий раз поки є можливість.Ю.В. розтопив зранку буржуйку,а я вирішив більше не підкидати вдень поки більш-менш натоплено в землянці.Я вже морально налаштовуюсь на перекат-хай не на цьому тижні та мабуть за кілька доведеться і чесно кажучи я зовсім не в захваті від цієї ідеї.Якщо виведуть то потрібно і справді пробивати тєму з 36-ю бригадою та намагатися перевестися.
 Мурзік спав на коробці з ліками,а зари прийшов та влігся у мене на череві. Єдине позитивне з того,що нас виведуть тільки те,що вдома буватиму на вікенді,а так:погана жрачка,одвічний холод та багно,та хронічне армійське довбоґрайство!Таке то.
  Малий дзвонив:каже,що їм вже дали вказівки до 6 грудня виїхати з Миролюбівки.А.А./ ну він як завжди усе знає-в курсі всього!/каже,що і нашому командуванню це сказали тільки вони нам нічого не повідомляють!Подивимось.Якщо нас потягнуть на цей сраний полігон,або ще гірше на ї@ані Уральські,то потрібно брати відпустку і їхати на ппд нашого батальону розмовляти ,аби перевестись до них.Життя покаже. 
 З Льохою розмовляв:поміняв роботу з цього місяця влаштувався на фірму ,що займається встановленням холодильного обладнання.Вдома негаразди.Розповідав також,що Гена Голованов повернувся з Півночі до Доника,придбав квартиру десь на Автомагазині,влаштувався на Калініна до молодшого Харіна на прохідницьку дільницю з зарплатнею вісім тисяч дерев'яних. Льохін 'вдалий'приклад подружнього життя зайвий раз підтверджує ,що не варто чекати до сорока років якщо маєшь бажання утворити 'ячейку суспільсьва'-якщо до цього часу бажання не виявив,то в свинячий голос вже не варто пов'язувати себе з якою разведьонкою,бо наврядше на четвертий чи п'ятий раз у неї з тобов щось вдале вийде.Не вірю я в геппі енди.
 16.11.2017
 четвер 
 Сьогодняшній ранок приніс невеликий морозець,а наші розрахунки насипали ввечері по дев'ять огірків на околиці міста покинутих хімзаводів.Наші керманичи з самого ранку відбули на нараду на кп 55-ки і які звістки принесуть поки невідомо.Тим не менш варто налаштовуватись на найгірші для нас варіанти-на вихід з усіма витікаючими.Також не надихає озвучене учора Сашком:відправлення до школи сержантів-він казав що і їхнього медика також направляють,тож є висока вирогідність,що сія чаша торкнеться і мене,а це ну ніяк в мої плани не вписувалось! Якщо нас ніхто міняти не буде,а навіть якщо нас замінить яка інша бригада,то доведеться увесь цей мотлох розбирати і тягнути за собов,от тільки чим його все везти скажіть ,будь-ласка? Якщо нас викинуть на Близнюки,то ми будемо відносно майже усього самі собі предоставлені,але будуть зайя@увати статутщиною.Я як уявлю як сидітимо в холодних погано опалююмих наметах десь в багнах то увесь патріотизм та мотивація повністю нівелюється.Коли опиняєшься десь на 'бальшой зімлє ',то таке враження,що ти вже зазделегідь перед усіма завинив ,а в частині до тебе відносяться як до злочинця і людини нижчого сорту.Ї@у я такі варіанти! 
 По неперевіринним данним ми маємо здиміти звідси до першого грудня.Я тихо х@єю з усіх цих варіантів!Заї@ала ця частина з її цирком шапіто,бл@дь!Думав хоч цей місяць буде з атовськими повним,а тут на тобі!Це заї@уть на цих полігонах взимку! Від майбутнього перекату бачу тільки користь в тому,що іноді можна буде додому їздити та потроху попивати.І все.Також розстраює,що знов прериваються мої спортивні намагання як раз тоді коли вже добряче втягнувся в цю справу та досяг якихось зримих результатів.Знов не буде ніяких умов для тренувань!
  Нарада якихось суттєвих новин та конкретики не принесла,а от внести смуту внесла.Попередньо:до першого маємо вийти,але поки ніякої команди не лунало;15-го січня маємо бути на Черкаському,а першого березня замінити 44!В пиз@у такі ротації!!!Просто починаєшь кусати лікті від безсилої люті та ідіотизму!Якщо виведуть то намагатимусь перевестись при нагоді. 
17.11.2017
 п'ятниця
  Ранок вже традиційно почався зі збадьорюючого морозцю в кілька градусів.Вже поповзли чутки,що наче вже нікуди і не їдемо-начебто Вінні Пух таку інфу видав.Сподіваюсь,що неперевірені чутки підтвердяться і ми хоча б до весни не будемо з місця зриватися.Там як Бог дасть! 
  Ю.В. повіз кухарку в СЕС-потрібно нову санітарну книжку робити.Розтопив буржуйку. Сьогодні грунтовно так читав оповідання та есеї Ігора Померанцева і хочу зазначити ,що не виявив якоїсь особливої цінності його літературних опусів хоч прочитати зайвим теж не було.Якщо есеї мають для мене більш зрозумілий та осмислений зміст то оповідання зациклені на його особистих споминах,абстрактних фантазіях та грі слів. В мене взагалі складається враження,що вся його літературна діяльність заснована на розмовах про літературу і самопіар у власних очах на сторінках власних книг які зрідка хтось гортає.Я кажу діяльність полягає на розмовах про літературу,а не продукування нових творів.Приблизно таке враження складається і від Андруховича,тільки він добре себе розпіарив і має непогані дівіденти з цього,хоч теж левова частина його есеїв основана на переливанні з пустого в порожнє власних думок та досвіду,а книжок він не так і багато написав.Хоч і не скажу,що мені не подобається есеї читати.
 Я помітив як Померанцев пише про Чернівці,як у віці п'яти років світ навколо нього перетворився з чорно-білого на яскраво-кольоровий.Це звісно залежить від міста де пройшло дитинство та юність.Я замислився-а що у мене з Бердянськом асоціюється?Окрім невиразних одноманітних багатоповерхівок ,Сонця та роспеченого асфальту нічого в моїй голові не виринає із небуття невеселого дитинства.Наші спогади,наш життєвий шлях мабуть напряму залежать від місця де ми виросли і тієї атмосіери,що в ньому панує і аури яка програмує людину для подальшого її життя.Недивно що у людей ,що жили в дев'яності в містечках на кшталт якого Цукурина або Українська не було іншого бажання як виїхати звідти і ніякої иншої развлєкухи крім як надертись,або піти по сумнівній стежині наркоманії не існувало.Наше оточення і декорації навколо нас мають на нас вплив в формуванні нашого світогляду і створенні тих умов внаслідок яких ми пливемо далі по життю,або тонемо .Дивлячись з цієї точки зору можу сказати,що я виріс не в найгіршому місті на Землі,бо доріс до того що можу свої думки викладати друкованим словом/нехай навіть в електронному вигляді /.Хто зна ,чи навчився би я формулювати свої думки якби не виріс в Бердянику,не захотів би з нього виїхати,виїхавши навчився його нарешті цінувати через багато років,а я не почав би викладати свої думки та писати свої книги.Сенс мого монолога полягає в тому,що ознайомившись з достатньою кількістю авторів я не бачу нічого такого щоб могло завадити моїм твором зайняти своє місце серед творів інших сучасних українських авторів,хоч це і може здатися зухвалим.
 18.11.2017 
субота 
  Суботній ранок приніс морозець -4 градуси та вкритий коркою грунт.От і як по такій погоді кудись зриватись та їхати в голе поле?!Тим не менш дав батечку завдання,аби вислав дрель. Щось мене цей інтелігент сраний сьогодні зранку конкретно вибісив.Ледь заспокоїв себе.Такими темпами скоро вже буду його на х@й посилати.Мене не влаштовує такий стан речей і якщо нас таки виведуть я намагатимусь перевестись в іншу частину,а цей й@аний неврастенічний інтелігент хай далі служить.Без мене та А.А. Якщо 25-го теж офіційний вихідний,то дуже вигідно у відпустку ідти якщо,звичайно,відпустять.Хоча якого х@ра на тому полігоні сидіти?!Що там висиджувати?!Тим більше якщо в мене ще є відпустка. От після вранішнього ексцесса і замислився чи давати батечку відмашку на висилання дрельки?З иншого боку це для себе.В будь якому випадку поки що веду себе спокійно,намагаюсь не кофліктувати,а по виході на ппд потрібно пробивати те,що я замислив.
  Щойно стояв з МТЗ і згадували як палкан бігав шукав,чим би народ заї@ати не жилось йому спокійно!Ну і що ми маємо:дивізіон розвалив на пару з тим ідіотом,сам пішов на дмб,а Осипу лишив зруйнований підрозділ.Став Осип нарешті кд,але від дивізіону залишились ріжки та ніжки! З усіма цими 'нюансами' не знаєшь як і протриматися ці п'ятнадцять місяців до кінця контракту. Чи хоче щоб його на х@й послали?Шось він ніяк заспокаюватись не збирається-на людей кидається:ледь не з'їв цього молодого лимаря Перчика з третьої і шукає привід аби до мене дої#атись.Так я можу і не витримати,нерви ж не залізні... Мабуть таки А.А. був правий де в чому.Та і взагалі:пора вже його в офіцерський намет переселяти! Щось чим далі тим важче 'служити'-скільки того спокою було в мене в цьому році?І над всім цим простирає крила моя байдужість-здається було б можливість втік би на безлюдний острів,аби нікого не бачити тільки і аби мене не чіпали!Яка родина?Які діти?Оті всі проблеми вони мені потрібні?А дивлячись на мій вік в кращому випадку я сплутаюсь з якою розвєдьонкою,і вони мені потрібні ті проблеми пов'язані з їхніми дітьми?Сто років не потрібні! Досі заспокоїтись не можу.Причому це не спалохом зі мнов трапилось,а доволі спокійно і впевнено ,що довго не відпустить.Мабуть і занадто терплячий тому мені всі на голову і залазять.Тому я і не зможу з кимось довго контактувати не те ,що з якою хвойдою жити,бо я дуже вразливий хоч не надто вигляд подаю.А де вразливість там і моя злість.Злопам'ятність також.І впертість.Вже давно прибемкалось це кисле перекосойо@лене ї@ло.Хоч якийсь час сьогодні його не бачим-поїхало зі Стопочкіним на джипі у Слов'янськ.Хоч би обломались по дорозі щоб ще довше не бачити.

  Зі скрипом,але свої 70 разів у сумі зробив!Тепер сиджу заспокаююсь та збираюсь ідти на обід. Прес не робив бо дебільний Стопочкін накидав дошок мені під турнік,дебіл йо@аний!Щось він мене кумарить давно та впевнено!Лізе кудой собака х@й не совала. Апетита особливого немає і вже давно.Ввечері мабуть не буду робити капітанові  компанію-апетит пропадає дивлячись на його перекосойо@лений фейс!Такі справи.
 Лазня сьогодні.Батечко має відправити зари дрельку Новою поштою,а я замислився про те,аби зайві речі відіслати коли зазирнув у свій баул.І нащо я стілько нагріб? Начебто має який дідько приїхати,командувач сектору 'Луганськ'.Тож всі перелякані з індивідуальними аптечками ходять.Дістали. 
 Заходив щойно цей командувач сектором-дурних питань не ставив,ні до чого не придирався,позадавав питання та пішов в штабний намет займатись більш глобальними справами.
 19.11.2017 
неділя
  Від Мурзіка  нікуди не втечешь!Я отак замислився,зустрінь я зари Козочку і запропонуй вона щоб я їй встромив,чи я б відмовився?Наврядше я її коли зустріну і мені взагалі невідомо що з нею.В своєму статусі в контакті вона писала,що " замужем".Наскільки це правдиво,мені невідомо,а схильність до брехні її мені відома!Втім,я не збираюсь гнатись за привидами-до життя я досить реалістично відношусь,хтоб щоб не думав!Такі от ранкові роздуми зароїлись в неділю вранці.
  На вулиці легкий туманець,температура трохи вишче-мінуса нема наразі. Сьогодні знов приїздили 'гості'-на цей раз з 44-ки. Сьогодні о 10-й годині було богослужіння-я поки дійшов вже і закінчилось! Після сьогодняшньої наради знов росташуванням поповзли чутки про неминучий переїзд і знов таки звістки не мають якоїсь грунтовності та конкретики:начебто тридцятого маємо виїхати і знову ж таки ніхто точно не знає,чи будемо майно збирати чи будемо передавати-ніхто достаменно нічого не знає! Хоч би воно не справдилось,але сумніваюсь!
  Ситуація впевнено набуває все більшого напруження і цілком ймовірно,що скоро вибухну!Мене зовсім не влаштовує таке ставлення і ці психи-на х@й мені чуже лайно якщо свого по саме горло?!Конкретно мене дратує одна людинка! 
20.11.2017
 понеділок 
 Отже якщо все за планом то за півтора тижня нам вже буде слід виїзжати на Близнюки якщо учорашня інформація ствердиться.З одного боку це досить непогано,АЛЕ сидіти в зимку на тих Близнюках невідомо для чого?Це ще невідомо чи вийдемо через півтора тижня,чи сьогодні ввечері зателефонують та скажуть виходити завтра вранці!Знову ж таки -грошей худо бідно на 4500 менше ніж тут,провіант теж набагато гірший!Якщо і справді така підстава то потрібно розглядати варіант про переведення!Нема що висиджувати в сраній 55-ці! Ранок видався теплим та вологим -необхідності палити цілий день буржуйку немає то я особисто і не палитиму. Вже зібрав повен здоровенний пакет речей аби завтра А.А. вислав старому,нема чого місце займати тілько! 
 Тут Слон-FM приніс нову байку,що начебто збираються їх в казарми селити з шикуваннями,днювальними та всіма витікаючими!Мова,правда,про 1 ГАДн велась,але де одні там і инші.Сашко теж замислився аби перевестися в морську піхоту.Це якщо казарменне положення буде то це пиз@ець нам буде-догани і тому подібне!Якщо з полігона відпускатимуть в п'ятницю то тут ї@атимуть мізки до суботньогр обіду!От що там мені робити?!Це повний пиз@ець! 
 Слон -FM добрих звісток не приносить:он кухарі вже видають інформацію,що начебто вже на полігоні контрактників тілько обідом годують!-це піз@ець!При таких роскладах ї#у я ваш полігон з вечірніми перевірками,на х@й мені ваші вечірні перевірки?!Взагалі пі@ораси ох@їли-мабуть хочуть,щоб люди розбіглись і всій піз@оті сидіти в Запоріжжі строковиків дро#ити і нікуди не їздити,не воювати,а ми їм заважаємо своїм існуванням! Я тут замислився:от недай Боже нас затромбують в казарми-а куди нам кота та собаку дівати?! 
21.11.2017
 вівторок
  На вулиці огидна погода-мжичка і слизько під ногами.Ю.В. вчора приймав участь в урочистостях пов'язаних з днем народження Равшана,тож вночі довелись пригадати кислий огидний сморід яким одвічно смерділо від Я.Р. Заснув майже опівночі.Ввечері слухав авдіокнигу Сергія Ухачевського про житя початку восьмидесятих-нормально так написано,в моєму дусі. Почав почитувати книгу про полон у 14-му році одного черкаського волонтера,що сидів в льосі в Ровеньках,навіть здається у селищі Дзержинського.Хоч я сам там ніколи не був,але на селищі Дзержинського проживала сусідка з гуртожитку,Катя.Пам'ятаю як до неї приїздив колишній чи діючий бойфренд як сиділи спілкувались на кухні.Цілком можливо,що і він пішов воювати за цих пі@орів.
  Можна багато просторікувати нести всяку дурню про їхню 'визвольну боротьбу',але у мене ніякого лояльного відношення до цього бидляка вже не буде!Не подобається мені,що цей Макеєв оповідає про свої поневіряння саме в контексті громадянської війни,втім в час оповіді трирічної давнини коли до бойових дій була залучена велика кількість місцевої наволочі.Але це базікання про порозуміння і тому подібне не можуть не дратувати! 
 Ось і пішов сніг із дощем перетворюючи і без того необнадійливу оточуючу дійсність в повне лайно!Вже завантажив одну буржуйку з трубами,іскрогасником та дві лаги в "камаз" МТЗ.Знов пішли розмови про перекат ешелоном.Мої барбоси мають отримати батькову дрельку та відіслати мої речі.Це в нас речей не так багацько як на инших батареях.Це повна дупа,а не вихід на 'ппд'!Ну на хіба мені їхати на необлаштований полігон в багні,без дров,без харчування якщо тут ми добре приготувались до зими?!На хіба мені та 'Бальшая Зімля 'де ми на нікому не на і де не платять атовські?!І на не на така служба! Мурзік примостився на мені та спить-а що йому ще робити?Щаслива тварина. 
15.30 Якісь вибухи лунають доволі близько!Що це-кар'єр чи артобстріл? Ну ує@ні!Ну ує@ні!!!Таки майже стовідсотково їдемо цим ї@аним ешелоном і саме пікантне,що ніхто НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СОХРАННІСТЬ РЕЧЕЙ ПІД ЧАС РУХУ!Це пиз@ець! 
22.11.2017
 середа 
  Ну що?!Як було прогнозовано учора дощ в повітрі перетворився поступово на сніг і тепер ми маємо шар снігу під ногами який потихеньку тане перетворюючи ґрунт під ногами в суцільне багно в болото.Солдатська їдальня завалилася під вагою сніга і сніданок почався пізніше.І нам по цій погоді збиратися і їхати! 
 По обіді невеличкий морозець прихопив сніжок. З'явилась попередня інформація про наш вихід яку привіз висмикнутий з відпустки майор Осипенко:начебто ми маємо зайти в свій табір,що городили весною-влітку тілько став буржуйку,стели підлогу в наметі/якщо пропала/.Навчора інформація була,що зари виходимо,а на пів п'ятої вечора/сьогодні/,що 12 грудня.Знову ж таки інфа не підтверджена офіційними телеграмами та наказами.Тобто :попередньо перекат відкладається,а там Бог його знає. Бл@дь,заї@ала ця Є@ала-морозиться від Корінця,той чотового почав напружувати і мені телефонує,бо до цього додзвонитися не може,а той мені так відповідає наче я йому в чомусь завинив-їдишь ти на х@й сам бери і балакай!Заї@ав-одвічно все лайно на мене намагається перекладати,інтелігент сраний! Ні!Якщо і справді вийдемо то треба намагатися перевестися звідси,бо скоро я цей ї@альник або стукну,або на х@й пошлю! 23.11.2017
 четвер
  Ранок четвертого дня тижня зустрів нас непривітним вологим вітерцем зі сніжною крошкою.Капітан Є@ала вже розтопив буржуйку-на х@й її розтаплювати якщо сидиш як сич в наметику?! Таке то.
 Поки що ніяких новин та подій. Бл@дь,з цим гівном взагалі не варто ні про що балакати!З розумним виглядом оповідає про санпаспорт для транспорту ,про санкнижки для кухарів з таким виглядом та такою інтонацією,що я завжди якусь ахінею несу!'За рік буде'-за рік ні тебе ні Григоровича тут не буде,бо ти сам вже хрін контракт підпишешь,а він нарешті на пенсію змиється і ніхто цим займатись вже не буде.Я цим займатись вже точно не палаю бажанням-на воно на не свої обов'язки виконувати,якщо за це ніхто не доплачує,а головне ніхто не сприятиме та навіть взагалі до відома не доведе та не пояснить!Заї@али ці обличчя-розвернувся би з речами і не вертався б сюди ніколи ні на Уральські б не заходив.
 24.11.2017 
п'ятниця 
 День N5 почався з легкої розчистки від снігу.Наші поїхали в госпіталь через Бахмут.Стоїмо принаймі ще тиждень.На цьому тижні довелось трохи забити на тренування,бо погодні умови не надто прихильно до цього ставились.Втім перепочинок теж потрібен,а от на наступному тижні можно і поновити якщо дозволяють погодні умови. Намагався почитати інтернет-газети,але мережа цього мені не дозволила.
  Майор Осипенко поїхав догулювати відпустку.Я так дивлюсь,що до багатьох почало доходити,що вигідніше і доцільніше тутай пересидіти ніж скніти на тих Близнюках.А я одразу казав.Ще на початку року казав,що в труні я бачив цю ротацію разом з 'бальшой зємльой'.І зараз те саме кажу! На вулиці потихеньку починається відлига-привіт багно!Та мені б побоку якби не збиратися по такій негоді. Приходив об 11.00 Балу :тиск150/95 ,трохи знизив Ю.В. от тільки ці загравання з фуросемідом мені незрозумілі-прийшов ,каже горище трищіть та хитає з боку вбік.Може йому аспаркаму дати?Завжди так:щось на х@євертить і з'ї@еться ,а ти не знаєшь ,що його робить!  Дзвонив Ахмед:виписався та їде в рз!Капітан вже повідомив-каже,що в понеділок знов відвезе подивившись папери,що той привезе. Матюха,як я зрозумів,вже у Зп,бо надіслала Пророхіни виписки зфотані через viber. Не втримався таки розтопив буржуйку,бо за вологи в повітрі ніжки замерзли і тре' відігріти та йти обідати.Оце закинув в буржуйку і більше не буду.Трохи прогріти повітря вистачить мені.Учора цілий день пекло було,неможливо було знаходитись в землянці. 
  Я теж веду свого роду записки 'Українського самошедшего'.В електронному вигляді також ,бо це набагато модерніше і не потрібно за собов томи своїх нотаток носити,що є по своєму доволі небезпечно якщо потрапить в чужі руки,бо багато компромату при бажанні можна віднайти.
   Знов Балу заходив після обіду-тиск вже 150/100,тримається. В буржуйку не підкидаю,бо і без того спека в землянці стоїть.Не фіг пекло влаштовувати,мені і так добре. 
  Обід сьогодні був непоганий.Знов не набрав собі узвару-хворі відволікли.Треба одразу з великим горнятком ідти. Розмовляв з Аксентьєвим:вже сидять хлопці на валізах;мають начебто за два дні виводити і їхати будуть ешелоном з Покровська,а житимуть на Уралах.
  В "ЛНР" державний переворот,Плотва з'ї@ався в раісю. Цікавий збіг:десь о 21-й виліз в намет вирішивши почитати трохи прессу в інтернеті і відкривши ' Збруч'натрапив про статтю в якій йдеться про археологічні розкопки біля Тернопільського замку.Перед цим я слав Андрію телеграмму і коли я читав цю статтю він мені зателефонував п'яний як чіп.Що ж випливло з нашої бесіди?А випливло теє,що він як раз зари знаходиться в Тернополі і квартирує саме в готелі 'Тернопіль',що знаходиться поруч з замком і щойно розговлявся в шинку внизу цього замку і йому якусь годину до цього місцевий колєга оповідав про ці самі археологічні розкопки!Отака іронія долі.Додам що я як раз слухав іще авдіоверсію книги про Тернопіль часів перебудови. Таке то. 
25.11.2017 
субота 
 Зранку,коли виходив на світ Божий поссяти, термометр показував -6 морозу.Зари на градус-півтора вишче.Наші водії/Балу в їх числі / збираються їхати вантажити протитанкистів на ешелони які завтра мають бути повантажені.Підозрюю,що їхній состав з'єднається з 1 ГАДн десь в Покровську і разом рушать на Близнюки. Прийшов Ахмед:Ю.В. почитав виписку,а там вказана глюкоза 12 і наш капітан Є@ала здогадався,що той виписався за власним бажанням,але домовевся так аби це не фігурувало на папері.
  А.А. неквапом ,але впевнено майструє валізник/підварює зари/;Ю.В. задротствує в інтернеті/ наскільки це можливо з такою швидкістю!/;я шарой@люсь і ні х@я не роблю слухаючи mp3-плеєр.За годину обід.Сьогодні таки підсмажу крильця на вечерю. Зробив А.А. валізник-це тепер трохи розвантажує салон нашого 'реанімобілю'. Бл@дь!-тілько з лазні,а Ю.В. так розкочегарив буржуйки,що знаходитись неможливо в криївці! 
26.11.2017 
неділя 
 Тепер маю уявлення як проходить завантаження на ешелон-щойно вернулись з Бахмуту,сидимо гріємось в теплій криївці.Зустрів там Петриненка який разом з Мурзієнком контролював процесс.Протитанкісти по обіді почали свої мотолиги/МТЛБ-О.Б./ заганяти і це в них не надто швидко виходило,а в нас тим більш це займе більше часу.Завантажили частину огірків,а частину виходить завтра знов відвозити.Тож можливо завтра знов поїду.За бортом мерзенна погода,бо вдень температура трохи підвищилась і волого дуже було,а зари вже знов потихеньку знижується.
  Невеселі справи:судячи з усього Дінку з другої батареї,вкусила скажена лисиця-пішли вкололи дімедролу 10 ампул,а далі хлопці мають утилізувати...Шкода таку собачку вбивать. 
 Завтра завантаження частина друга,тілько поїду вже ЗІЛом-теплушкою МТЗ. Як з батьком побалакаю так серпом по яйцях наче отримуєшь-я немов бачу/ по голосу чую!/як він за ці кілька місяців ще більше постарів та більш осунувся. 
27.11.2017
 понеділок 
 Сьогодні з'їздили таки довантажили за пару годин теє,що вчора не зуміли.Вже повернули в росташування.Вже спустився в криївку і навіть розпалив грубку,бо ноги трохи підмерзли.Те що сьогодні відбувається з анти-трактористами невдовзі і нас спіткатиме. Скільки божився ніколи нічого не брати,аби не готувати і знову і знову час від часу порушую !От і сьогодні прийшов час оселедцями зайнятись,а так його впадло! 28.11.2017 
вівторок
  Сьогодняшній день почався з міцного морозця -7 градусів.Ю.В. та А.А. мають їхати в госпіталь,а я лишаюсь на 'господарці'.
 Вчора капітан Є@ала заїхав до державних ветеринарів в Бахмут,ті повідомили,що їхній регіон небезпечний стосовно сказу,тож якщо таке сталося з собакою то тре' всипляти і не розмірковувати!Дали вакцини від сказу-Мурзіку учора вже запиз@чив поки він пильність втратив.Тож вчора довелось знов ідти на другу та вколоти Дінці 15ml магнезії та 4 ампули дібазолу.В холку краще колоти -не так боляче.Вкололи все та от не знаю,чим все закінчилось.Є@ала хоче,щоб я пішов усіх псів на третій переколов-нах@й воно мені надо!Заї@ав. 
 А.А. ніяк не заспокоїться,що погонів та зірочок немає,ні посади ні звання-а так хочеться керувати,а керувати в медпункті водій ніколи не буде!Заї@али ці семитисячники. В неті ,доречі, натрапив на статтю про Грабове.Журналісти тудой поїхали в річницю збиття 'боїнгу'.Описали селище як глибоко депресивну,давно забуту людьми та Проведінням діру з натуральним господарством,тож не дивно ,що у Вікусі стілько тарганів в макитрі роїлося.Дивлячись на це,вкотре задаєшься питанням,а чи могло щось путнє вирости на такому неблагонадійному грунті вирости як в Грабовому чи в Макіївці? Бл#дь!Є@ала заї#ав своїми собаками-всі на нього як на ідіота дивляться,а він усю х@йню ще й на мене перекладає ,щоб іще я як ідіот виглядав!Заї@ав.
  Якось на днях я передивлявся свої дорожні нотатки зразка осіні 15-го року і читаючи свої думки та міркування зрозумів,що як всеж-таки правильно я тоді вирішив передивитись свій графік та затриматись на Заході,знов заїхати в Бандерштадт/ пам'ятаю як я радів,коли знов опинився на проспекті Свободи!/,потім заїхав в Київ.Я пам'ятаю,що трохи був розчарований з першого приїзду в Чернівці і прикинув,що з кожним своїм приїздом враження були все краще та краще!Головне те,що я тоді зрозумів як швидко все змінюється в житті і невідомо,чи буде потім можливість здійснити такі подорожі тож не варто на потім все відкладати!Тоді ще я не знав де опинюсь через рік,через два роки.Не знав також,що невдовзі я лишусь напівсиротою...А як все-таки серце трохи зігрілось,коли читав свої дорожні нотатки! Не знаю як складатимуться обставини за рік з лишнім,коли я знов покидатиму лави Збройних Сил,не знаю яке в мене буде становище і сімейне і матеріальне,не знаю чи взагалі мене хтось чекатиме вдома...Не знаю.Знаю тільки,що треба буде щось на кшталт подорожі 15-го року знов намагатись повторити,бо це гарна заявка на Перемогу! 
 Вже привив двох ВУДівських котів.І Дружка також вшкварив. Приїздив Брюллов перед обід. Іноді таке дурне в голову лізе і ніяк це дурне не можу звідти викурити.Мене не покоїть не те,що дурне в моїй голові водиться,а те що це 'дурне' стосується мого погляду в майбутнє.Найгірші варіанти народжені моєю хворобливою психікою мають здатність втілюватись.Це мене і непокоїть. 
 Дінка таки не ґиґнула після отих наших експериментів-це Є@ала знов мені мізки ї@атиме ,щоб я йшов вбивав бідну тваринку ,втілював його потаємні садистські фантазії! Вкотре зайвий раз переконуєшься наскільки гнила верхівка в нашому дивізіоні і з якою мерзотою маємо справу:захотіли на МП перекласти завдання,аби подзвонити до Сані Дяченкп сказати,щоб їшов звільнявся з частини-бл@дь,це не замполіт /та і всі инші !/,а кінчене падло! 
 В землянці знов знаходитись неможливо-вже буржуйка так розкочегарилась,що немов в лазні знаходишься. Батечко щойно телефонував:їздили до нотаря з сестрою по цих спадкових справах. Бл@дь,з цією Є@алою я скоро мабуть і зранку вітатися не буду!З ним парою слів перекинешься наче лайном вимажешься!Тьфу,бл@дь! 
29.11.2017 
середа
  Знов прокинувся рано і не спиться!На вулиці морозець підтримується вітром. Остогидли ці пики та їхні розмови,всезнайки,бл@дь! Ох і ранок сьогодні-на ура проходить!Вже встиг сходити на третю батарею привив трьох екземплярів,а инших хлопці обіцяли переловити і самотужки перешкварить.Виявилось що у них Рудий також лежить покусаний вже мабуть дні зо три,а Друже Чотовий не кує не меле!Ну я з ним побалакав на цю тему.Пішов в росташування же мене чекав Ігор-от хто переконав,що все це не порожні побоювання і здається подіяло,бо Клик таки потягнув Дінку до байраку вішати.Ми з Ігорем повідомили про ці расклади нш-той теж почав трохи цицьки мяти,але пообіцяв максимум до вечора прийняти резолюцію про розстріл.Втім на другій Клик вже тягнув на страту собачку.В обід дізнаюсь як склалось. Ігор питав в мене,аби більше вакцини отримати,а в мене вже не було на руках.Я дзвоню Є@алі,питаю чи зможе він взяти у ветеринарів цієї вакцини-той одразу:хто прає@ал?!-Та ніхто нє прає#ал!/ Вірніше,ти ж,Є#ала,і проє#ал бо взяв мало вакцини, ідіот,а тепер шукаєшь можливість дої#атися!/.В общем,дої#атися у нього не вийшло/ такої можливості позбавили!/.
 Ми пішли тож у Гени залишки взяли і ото Ігор побачив,що собака в штабному наметі лежить усе розповів про білого бичка.Займалися х@йнею три дні кололи-це ж і я міг підчепити!Ну вас нах@й довбоґраів! Відчуваю,що день сьогодні вдастся! Бл@дь!
  Доходити почало:Петрівна жаліється,що на сідниці шишка болить-головою думати потрібно,а не дупою стільки колоти! Вздрімнув так солодко після обіду! Такого пекельного літа вже давно у мене не було як в цьому році.Навіть 14-го не взлітає... 30.11.2017 
четвер 
 Останній день осені.Стовпчик термометру впевнено піднімається вверх,отже відлига не за горами разом з супутніми явищами як багно,вологість і т.і. Прокинувся як завжди раніше шостої години:полежав трохи,подивився час,вдягнувся аби піти злити воду з радіатору та вже і не лягаю,бо сенсу не бачу.Натомість можна спокійнесенько попити кави наодинці з собою. Відлига потихеньку наступає і з дерев крапає на намети та грішну землю. Емтезешники розбирають свою недобудовану землянку на кругляки за допомогою лебьодки. 
 Вже їхали б з цим молдованом у госпіталь,бо Є@ала мене щось знов дратувати починає.Лізе куди собака х@й не совала,а у людей потім ускладнення з'являються!Мізки переналаштовуй,що ти не в стаціонарі знаходишься!
  Щось шлунок не дає про себе забувати-ниє на порожній.Поїв і на ситий також підниває. Чомусь згадав свою подорож до Шацьких озер.Як завжди це було самотньо,одинаком.Як хотілось ще раз приїхати в ті краї,але вже не самому.Наврядше це колись здійсниться.Скільки часу минуло?Це влітку 12-го року було,отже вже шостий рік пішов.Завжди сам,одинаком.Мати і не підозрювала яким самотнім мене народила і яким асоціальним виростила і як мені тепер доводиться жити,і як і до цього жилось.В мене чомусь таке відчуття було,що коли її не стане я нарешті собі знайду якусь жінку,а зари чітко усвідомлюю,що не варто розраховувати на переміни в моєму житті-це нічим не обумовлено. 
 Розмовляв з Ігорем Івановичем-З виду інтелігентною людиною:оповідав як 'добре' йому в 56-й бригаді служилось.Казав,що багатотхлопців з 55-ки лоханулись на цю 56-у ,а тепер плюються.Висновок:не дивлячись на усі зайо@и в нас ще не найгірша частина по забезпеченню.А.А. слухає його оповідь і свої 5 копійок вставляє мол,все одно,всі кажуть ї@алася ця 55-ка-називається почуйте голос семитисячника!Дратують мене ці викрики.І.І. оповідав,що вже бо зна скільки часу тягають цей дивізіон і кілька батальонів по полігонах,а 57-ма перед ними була так та взагалі півтора року 'формувалася'!Це пиз@ець-тут людей не вистачає,а вони маринують по тилах,замість того щоб ліквідувати зайві бригади,а людей в вже існуючи перевести!Невідомо скільки нас комплектуватимуть,але думаю,що все ж таки такого довбоґрайства не буде!Принаймі сподіваюсь. Зайвий раз замислюєшься чи варто міняти коней на переправі?Чи не розумніше по тихеньку проволойо@ити цец рік з лишком вже де є і повернутися до цивільного життя? Батько телефонував,каже БТ погана і він має сумніви,що вже виборсається.Таке то.
 01.12.2017 
 п'ятниця
  Перший день зими та останнього місяця 2017-го року. Щось знов прокинувся серед ночі злить і потім довго засинав,ворочівся.На сніданок не пішов,почуваю себе наче і непогано,але як у воду опущеним ,безсилим.На вулиці багно та сирість. А.А. уже весь на цивілці думками. Щось у мене настрій такий як би самому по госпіталях не пуститися! Мурзік вмостився в мене під пахвою і мурчить. Відлига цілком і повністю захватила нашу лісосмугу і на дворі дуже огидно.Наші поїхали в госпіталь після того як відвезли в наркологію Дениса/ Саніного підлеглого/і поки що не повернулись.Я ж від нема що робити увімкнув п'ятий сезон 'Гри престолів'.
  Дзвонив Медвідь:зари в Малинівку заслали щось там караулити.Казав,що 'соболь 'остаточно ліг,знов двигун застукотів.В квітні закінчується пів року і хоче на цьому завершити 'кар'єру '. Ввечері несподівано отримав дзвінок від Ігора Івановича-мабуть лизнув і вирішив зателефонувати.Гукав в гості,казав,що нарешті до Торчина дозвонився. Є@ала каже,що з'явилась попередня інформація начебто 10-го маємо виходити,але знову ж таки-офіційного паперу ніхто не бачив.Дні за три почнуться веселі приготування! 
 Дзвонив ввечері Аксентьєву:тільки в бригаду приїхали-я так і не зрозумів взагалі,чи вчора також ночували,бо вчора почали розвантажуватись.Каже речі в автівку поскидали,а ту в бокс заперли,опечатали,тож ходять як волоцюги не помитись,не поголитись немає можливості!Я так дивлюсь,що уж краще і справді на Близнюки приїхати,поставити буржуйку та топити потихеньку і не шорхатись по тих ї@аних Уралах.Нічого-ще і ми все на світі проклянемо з цим переїздом! 
 Під вечір почав дощик зриватись-хай би і плюсова темпратура,так хоч би без дощів,бо це і намети погниють як будуть валятися в холоді.Пиз@ець коротше.
 02.12.2017 
субота
  Ранок зустрів нас темрявою,бо у циган-сусідів налигнувся автомат і якби А.А. не поміняв його на резервний/звісно,що наш!/то сиділи би ми всі без світла! На вулиці плюсова температура і вітру майже немає.Другий день болить макитра. Нарешті почистили зброю. Дзвонив Аксьон:відпустили до завтра,нічого хорошого на тих Уралах немає,відношення на от'є@ісь,начебто кб сказав якщо хто хоче воювати то переведе в иншу частину. Ой,швидше б вже цей перекат був,бо скоро і справді можна буде ї@анутись від цієї нудьги,від цієї лісосмуги,бруду під ногами,від цих обличь! Щось живіт вздувсь після обіду-скільки божився не їсти салат з капусти та зеленим горошком,а все одно в себе запихаю!
 03.12.2017 
неділя 
  Володимир Лис нещодавно випустив книгу есеїв і в мене теж зародилась думка пописувати час від часу ,але я так поміркував над цим і вирішив нічого окремо не писати,а потрібно буде я візьму шмат тексту зі свого щоденника де зазвичай записую свої думки.Наврядше вони комусь потрібні будуть ті мої думки якщо чесно.
  Сьогодняшня неділя відрізняється від минулої відчутно вишчою температурою і багном під ногами.Також суттєва різниця в тому,що зустрічаю її в розташуванні,а минулу я мав можливість споглядати завантаження на ешелони протитанкістів. Почитую зари /нарешті!/книгу з інтерв'ю захисників ДАПу і вже дійшов до епілогу,де першим записано промову невідомого військовика,який подає дуже непопулярну точку зору на ті події і звинувачує високопосадовців ГШ та МО в тому,що стілько людей відправили в пекло.Правда завжди непопулярна.
  Доречі!Розмовляв учора зі Слюсарчуком-відправили його таки на заставу в гори,їздить тудой на тиждень,суботу-неділю вдома проводить.Каже і близько нема того ідіотизму,що у нас панує! Я от розмірковую:ну дасть Бог звільнюся я через рік трошки більше,ну повернусь до звичайного життя,ну влаштуюсь на який завод в нашому Бердянську,ну платитимуть мені там мінімальну платню,працюватиму там зрання до пізнього вечора ще і в суботу і ніхто мені не те що пільгову-звичайну відпустку не надаватиме!І що ?Таке життя мене влаштовуватиме?Маю сумніви.Я родивсь не прив'язаним до одного місця і не зможу там існувати.Нема пророка в вітчизні своїй! Невідомо скільки увесь цеі конфлікт триватиме тож і матиме сенс піти і справді спробувати влаштуватись в Донецькій прикордонний загін і тягнути вже службу скільки це можливо буде. 
  Сьогодні вечеря на 17-у годину,що пов'язана з ротацією батарей-третя їде,друга повертається.От і незнаю ідти чи не ідти на ту вечерю.Знов зривається мжичка.Не дасть наметам просохнуть. Хоч би вигоріла тєма з тим ,щоб ми власним ходом рушили ,а не ешелоном. 
 Це пиз@ець!Тут до мене чутка дійшла,що хочуть на майже 140 чоловік особового складу один вагон виділити!Ї@анися!Якщо і справді таку х@йню утнуть то я або на лижі стану,або когось прих@ярю з наших керманичей!Уйо@ки!
 04.12.2017 
понеділок
  Новий день нового тижня мало чим відрізняється від попередніх-огидне набридле багно під ногами.І сирість.І ноги стинуть швидко. Щось мені не сподобався комент Павла на мою розсилку стосовно статті про Бабин Яр.Як не намагайся,а походження накладає свій відбиток назавжди і нелегко її з макитри вивітрити.І дзвонити не буду.Хай вони намагаються заслуговувати мою прихильність якщо вона їм потрібна.
  Ю.В. поїхав на госпіталь через Бахмут.Хлопці намагаються потихеньку розбирати гебіони і не дуже вдало. 
  Якщо ввечері мова йшла про один вагон пасажирський то сьогодні вже про три.Це міняє справу.В три вагони ми спокійно заселимся і як небудь доїдемо за три доби. Поправ нарешті натільну білизну з футболкою разом. Нема про що і писати ,а щось згадувати... Юровичу учора телефонував. Вже майже дочитав книгу про АД:зари пішли коментарі волонтерів,репортерів які туди їздили.По приїзді на ппд потрібно буде в неті добряче попорсатись по цих матеріалах,а також подивитись матеріали тієї сторони,що може знадобитись в роботі над книгою яка,правда,нікому не потрібна,але чомусь цим займаюсь. Сидів в наметі на вулиці і чув як працювала ствольна артилерія десь збоку Світлодарська звуки долітали.
 05.12.2017 
вівторок
   Черговий дебільний армійський ранок.Сьогодні здається таки краще спав,бо ввечері на вулиці свіжим повітрям дихав.Але все одно не надто.Прохолодно зранку-вночі був 0 -1.Багно трохи менше за підошви чіпляється.Долар вперто росте-27,32 сьогодні.Скоро наша валюта ніц не варта буде.На сніданок не пішов.Мурзік заліз на купу цегли якою обкладено стіни навколо буржуйки і ще тримають в собі вечірнє тепло.Вчора вхагалі на іскрогасник залазив вдень грівся.Не поспішатиму сьогодні розпалювати хоч ноги швидко стигнуть в гумі. 
 Ю.В. повіз наших шкірників до цього академіка шкірних наук в Слов'янськ. Вчора і Сашко дзвонив:ховалися у парку,Каже сніданком,вечерею не годують ще й попрікають обідом!Отака сволота та мразота в цій й@аній 55-ці кермує!
  Трохи з'явилась зрозумілість в термінах нашого виходу:наче з 12-го починається вантаження огірків в ешелон,а потім два дні на техніку та майно.Десь в середині місяця вийдем-хоч тисячі дві атовських в січні отримаєм.Це ми будемо їхати до двадцятих чисел такими темпами,тож наврядше з 18-го вдастся у відпустку піти.Було б непогано з 26-го щоб і 25 яке тепер офіційний свєтковий день захопити,а це понеділок,тож у суботу здиміти на фіг і після сьомого січня з'явитися. 
  Дебільний Стопочкін зі своєю бандою вже познімав гебіони з проходу висипавши тонни ґрунту на прохід,загородив проїзд своїм ЗІЛом і до нього ніяк не доходе,що він нам заважає,дебіл йо@аний!Я трохи поволойо#ив і нарубавши трісочок затопив буржуйку аби трохи зігріти приміщення.Нічний морозець трохи підсушив та схопив ґрунт тож не так за підошви чіпляється багно де машини не розбили землю. Завтра маю намір поїхати разом з нашими в госпвталь здати аналізи перевірити нирки на інфекцію,бо раніше я не пам'ятаю щоб ссяти ходив вночі,а тепер кожну ніч по любому,а п'ю в звичайній кількості рідину.Та і в люди виїхати хочеться! 
 Сьогодні вирішив зробити розвантажувальний день і не їсти тілько по обіді допив почату пляшку йогурту і вже і другу розпочав,бо ж їсти ой як хочеться!Я вже навіть думаю може варто піти повечеряти так боюся,що наїмся від пуза наніч дивлячись,а зранку тре' бути натщесерце,бо мабуть буду аналізи здавати.Намагатимусь вистояти перед спокусою.Розвантажувальні дні потрібно робити періодично,до того ж в мене зари невеликі енергетичні потреби-хай сало росщіпляється!Тре' знизити вагу хоча б до 80 кг як в довоєнні часи,бо зажирів страшне за ці кілька років.
  Розмовляв з цим Русланом з другої батареї:він служив в батальоні 'Січ'від МВС.Отак послухаєшь оповіді і розумієшь ,що у багатьох служба в порівнянні з нами була точно,що 'казка'не зважаючі на більш гарячі умови.От наприклад,Рудий оповідав,що їм в 'Скіфі'з 15-го року платили чотири з половиною грошового забезпечення і стілько ж атовських,а Руслан цей взагалі оповідав,що грошове було сім сто і десь п'ять чи шість тисяч бойових.Вкотре переконуєшься,що служу в програній ї@аній частині якою керують крадії та хапуги-підозрюю,що ми і в 55-ці мали більше отримувати ніж нам платили!Не кажу вже про волонтерську допомогу!Мразота та і годі.
  Бл@дь,я цього ує@ня скоро таки припизжю трохи-не пропускає можливості Мурзіка хоч чим небудь,а зачепить!Живодьор сраний. Таки порозмовляв з Бетменом на рахунок цього колишнього окремого феодосійського батальону морської піхоти,що зари дислокується поблизу Бердяника. Я так дивлюсь,що Є@ала вирішив повз вуха пропустити,що я теж хочу завтра поїхати аналізи здати перевірити нирки.Подивлюсь,чи щось клацне в тій макитрі чи ні. 
 Ну-у,Стопочкін!Ну гнида неврастенічна,бл#дь!Ну-у,пі#арьониш,бл@дь!Ну,він,бл#дь,догрався! Судячі з усього,будемо ще майже тиждень перед тим як почнем вантажитись на потяг жити як індіанці без електрики та в темряві. На вулиці гарна погода:тихо і легенький морозець,що прибрав зайву вологу з повітря і зкріпив землю.
 06.12.2017 
середа
  День Збройних Сил України.Здається так офіційно називається це свято.Хоч зайвого натхнення і забагато патосу не відчуваю через це,але це мій день.23 лютого точно свєткувати не збираюсь,а на Покрова усіляких рахітів нема чого поздоровляти. Сьогодні знов багно під ногами-наслідки сніжку,що якогось х@я випав зранку.Знов непридатні для праці умови.Їздили в госпіталь,здав аналізи-більш-менш нормальні,але є особливості,є на що звернути увагу. Не знаю,чи мені здалося,чи і справді оту пухкеньку гарненьку Віку Мураховську бачив в шпиталі-бігти роздивлятись перевіряти я наміру немав і бажання. Несподівано отримав поздоровлення ввечері,навіть не очікував.Навіть Сашко з села зателефонував.
 07.12.2017 
четвер
   Щось А.А. знов починає кошмарити-починає намагатися керувати там,де і без нього керівників вистачає!Сьогодні потихеньку починаємо розбирати свій 'табір'.Все ж таки як я втомився від цих людців,лимарів,підхалимів та пристосуванців!Не те військо тепер,ой не те!Саме сумне,що той варіант з 36-ю бригадою маловирогідний,бо різні види військ-у них ВМФ,а у нас сухопутні.Так що наврядше вдастся зістрибнути з цієї частини до початку 19-го року.Будемо далі нести свій хрест та терпіти перекосойо@лене ї#ло Є#али доки не з'ї@еться. 
  Я зари замислився про те як по закінченні строку підіб'ю свої записи,трохи підкоррегую,переформатую і коли небудь перечитиватиму і багато чого цікавого відкрию для себе і спостерігатиму як поступово змінюватиметься сприйняття та відношення до оточуючої дійсності та персонажів які мене оточували.Як закінчиться строк мені буде тридцять п'ять.І раніше замислювався в підлітковому віці,або в юнацькому як воно буде в двадцять п'ять,як воно буде в тридцять?Ці етапи я вже пережив і який висновок я можу зробити?Нічого розумного в голову не лізе,можу тільки відмітити,що стаєшь старшим.
  Ця Є@ала мене дратує своєю присутністю! 
10.00 Перший гебіон подолали вже.
 11.29Другий гебіон також подалали.
  Щось мені А.А. сьогодні зовсім не подобається-вже усер'йоз розраховує,що для нього це останній місяць в дивізіоні.Можливо хай навіть поки не з частини,а може десь в бригаді домовився перевестися і вже губу розкатує?Чесно-мені якось побоку,що він з'ї@еться,що Є#ала не продовжить контракт!Не мені вирішувати кадрові питання як на теє пішло-лишусь сам і в рот воно є@еться!Хай он керманичі щось видумують. 
 Капітан повернувся з 1-ї:там потрібно одного товариша везти в госпіталь по-любому-уявляю як А.А. розізлиться!А що ти хотів?У нас служба така! Павло телефонував:десь числа з 22-го збирається у відпустку їхати і днів на п'ять хоче додому з'їздити,а перед Новим роком повернеться.Я йому не оповідав,що з великою вирогідністю з'ї@усь у відпустку в кінці тижня і можливо на Новий рік,бо ще невідомо як воно обернеться насправді-може 31-го десь на пересильній станції стирчатимо!Від МО та нашої програної частини будь яку гадость можна очікувати!
 08.12.2017 
п'ятниця 
 Не дивлячись на гарний ранок настрій в мене вже зіпсований.І зіпсований не гарною погодою,а цими семитисячниками ,що приперлись в армію реалізовувати свої якісь незрозумілі амбіції,комплекси меншовартості,пристосуванські нахили!Де ви були ,нешановані, три роки тому,що тепер заздрите третій соплі у мене на погоні? Не хочу до цього 'маладого чєлавєка 'ні за чим звертатись.Хай вже виїдемо на ппд вшивається швидше куди хоче!Як людина не думаючі,що мелить з просоння видала усю свою сутність! Нікому нічого в цьому недоколективі казати не можна-одні лимарі поприлаштовувались,що смаженого вовка не бачили і на щось там жаліються ще! Нема тих людей ,що на початку нашої кампанії спостерігались ой нема!Дебільне армійське керівництво усе робило аби деморалізувати військо зсередини,щоб для адекватних людей тут місця не було,а було місце для пристосуванців,невдах та лимарів!Ох і людці-грамотам вони заздрять!В дзеркало подивись та згадай як ти себе поводив.Він нам ще влаштує показові виступи тільки на полігон вийдем. 
 Зари почитую нову книжку Макса Кидрука події якої відбуваються на тлі пубертатного періоду-спілкування з дівчатами,невдале перше побачення і т.п.Я почав смутно пригадувати про своє дорослішання і з тих поодиноких епізодів можу зробити висновок,що статеве дозрівання в мене почалося пізніше ніж мало бути і врешті решт воно в мене нічим логічним не завершилось!Чи були в мене якісь 'побачення','зустрічання' і тому подібне?-Як таких і не було за великим рахунком!Чи намагався я спілкуватися з дівчатами-якщо це називати спчлкуванням,то щось там намагався.Всі ці намагання згадуєшь як щось принизливе,дурне та недолуге!-Чи дивуюся я тому,що переживши таке дорослішання я лишився нереалізованим неповноцінним чоловіком без родини,без дітей,без будь-яких перспектив?-Не дивуюсь!Чи взагалі в тебе є,що згадати доброго про своє життя до дев'ятнадцяти років?-Небагато! 
 Іноді капаючись у своєму минулому я прийшов до висновку,що нічого дивного в моєму теперішньому житті немає,беручи до уваги в якій родині,в яких умовах зростав і невідомо,чи справді в такому поганому стані моє життя як мало бути дивлячись на мою родину і все з цього витікаюче! Звісно,що всі стежки від моїх 'досліджень' приводять до матері-як важко з нею було поруч жити і як не по-людські вона вирішила з цього світу піти-з фанфарами!І нічого дивного в такому відході немає,бо такий кінець випливав з усього свого хамського ставлення до своєї родини,нехтуванням думкою свого чоловікп,своїх дітей.Її не стало так одразу стільки місця з'явилось в квартирі-аж дивно !Тілько щось мені не надто хочеться в тій квартирі жити,бо надто багато поганого в цьому житлі мене свого часу там спіткало! Не знаю,чи дозволить мені Бог нарешті завести власну родину,але мені не хочеться щоб це в тій квартирі відбувалось і бажано не в Бердянську-не хочу повертатись до тих місць де мене спіткали найлихіші години мого життя-мого дитинства. 
 Так добре коли 'екіпаж' на виїзді!Ніхто не дошкуляє своєю присутністю. Захопився читанням цієї книжки-вже до паралельних світів дійшов.Замислився.Замислився над тим ,як було би добре мати свій приватний паралельний світ створений моєю уявою в такому вигляді як би мені хотілось!На жаль таке тілько в книжках і мріях можливо. 
 Який Мурзік все ж таки смердючий став! Читаю зари про школярів,про навчання і щось там пригадується з мого навчання.Я давно збагнув,що не чипляюсь за минуле:що було,те загуло.Ну було щось і що з того?Я не надто пригадую,що там було в тій школі,в тому ,бл@дь, ліцеї,в медулищі.'Інститут'той взагалі у мене не асоціюється з навчанням і навіть спомини пов'язані з друзями не надто тримаються моєї пам'яті.Єдине спільне,що притаманне для всіх моїх місць навчання так це легкий впевнений наліт зневаги ,що я відчуваю майже до усіх своїх 'однокашників'.Чиї справи мене не цікавлять точно так це їхні. Щось сестра зателефонувала каже старому поміряла тиск так механічний показує 180/120,а електронний взагалі 220/140!Це пиз@ець!Хоч би не інсультнув.Ох, відчуваю предстоіть мені!
 09.12.2017 
субота
  На вулиці суцільне багно,що перетворює дерев'яні настили під ногами на брудну ковзанку.Сьогодні вже потихеньку розбиратимо підлогу в наметі то що. Розібрав підлогу в наметі,поставив ці листи osb хай трохи просохнуть;розібрав також ту етажерку для скринь та лаву.По обіді тре' буде хлорне вапно в цілий мішечок пересипати,а завтра візьмемо буржуйку в Чуприни прогріти наметик і по обіді розберемо.
  Бл@дь!Знов ця Є@ала мені увесь настрій зіпсувала,падла ї@ана!Йому не варто нічого взагалі казати,бо як о стінку горохом!Це пиз@ець як він мене вже дістав,ящур йо@аний!Бл@дь,це пиз@ець!І без тебе х@йово і ще воно недороблене намагається злість зганяти!Я тобі,бл#дь,згоню!Уйо@ище токмацьке! Як його протриматися ці рік з лишнім?Тут за тиждень чи місяць можна дахом поїхати не те що за рік.Легко не буде це точно!
  Дочитав книгу Кідрука-цікаво все ж таки! 
 За попередньою інформацією можливо,що наприкінці тижня відправимось на Зп власним ходом і можливо я з А.А. їхатиму якщо в колонні.Якщо не в колонні,а окремо то їхатиме Є@ала старшим,а я з усіма поїздом.Ініціатива сходить від майора Осипенка.Тобто можливо на наступний вікенд буду в Бердянику,або з паном Страшним Сержантом горілку питиму.Втім,щось не надто палаю бажанням до цих зустрічей та пиятик чесно кажучі.Краще першим ділом поїхати Дяченка провідати ніж пиячити.Та швидше всього я їхатиму з усіма потягом і приїду бо зна коли на наступному тижні,бо шлях швидким не буде! 
 +5 на вулиці і дуже огидно.Завтра предстоїть початок з розбору криївки:підлогу потихеньку зніматимемо і трошки стіни. 
10.12.2017
 неділя 
 Попрацювали сьогодні 'на славу!' якщо так можна охарактеризувати руйнування власного комфорту:більшу частину підлоги в криївці,стін більшу частку-лишилось тілько біля буржуйки та вми вальника;розібрали великий намет,згорнули та накрили полієтиленом.Завтра предстоіть залишок криїівки розібрати,а у вівторок належить вже повністю все завантажити як я зрозумів.Завтра-післязавтра відімкнуть напругу/сподіваюсь,що вівторок-середа/.От сьогодні як раз був той день коли наявність шурупокрута була визначальною.Завтра він теж буде задіяний. Щось хребет побалює після сьогодняшніх 'вправ'-воно ще після гебіонів почало турбувати,а сьогодні добавив.Неприємно,але здається нічого сер'йозного. Бл@дь,і не спиться і льохом тепер бздить!Якось так воно незручно стало та незатишно!Щось і в цьому новому натільному недобре себе почуваю-якось тісно.
 11.12.2017
 понеділок 
 Сьогодняшній ранок привітав нас багном під ногами та скаженим вітром,що з вечора розгойдував верхівки сухих дерев. Так погано спав,засинав:бігав ссяти разів чотири і потім не міг довго заснути ворочився. Можливо у наших буде виїзд. 
 Сьогодні розібрали листи навколо буржуйки.Завантажуватись почнуть 13-го.Вітер стих і температура поповзла вгору.Сонце також світить. Я замислився над тим,що можливо варто оцінити варіант пенсійного страхування який мені Артем агітував ще бо зна коли.Сам про себе не подбаєшь-ніхто не подбає.Потрібно самому якісь спеціалізовані заощадження робити вже зараз.Відповідно потрібно гроші заробляти аби мати змогу відкладати. 
 Бл@дь!От на х@я серед білого дня закидати повну пічку дровами?! 
12.12.2017 
вівторок 
 Ох і погано спав сьогодні!Тілько заснув опівночі,а тут Козак Євген телефонує хтось там у них нидудлився!Трохи почитав як Ю.В. поїхав-добре,що хоч їхнім позашляховиком!Трохи заснув,а зранку мало того будильник будить так і в Будиночок Сонця що сходить мій кишковик кличе!Проблеми зі сном у мене останнім часом. Сьогодні зранку був трохи тонизован тією інформацією ,що довів Ю.В.:не знаю,вчора на нараді чи раніше цей сраний ботанік Осипенкл розповідав капітанові які ми пі@ораси,що шаройо@имся і ні х@я не робимо/не допомогаємо ВУД обслуговувати офіцерів управління!/і що Стопочкін такий добрий нам допоможе все ж таки,але ми до такої степені пі@ораси,що маємо йому ледь не сраку лізати щоб він нам допомогав!-Та ідіть на х@й ми і без вас справимось!Трохи приободрився після поганого сну.
  Зари розтопив буржуйку і трохи ноги вигрію. Був на нараді замість Ю.В.Завтра як все нормально розпочинається завантаження бк в криті вагони і як все добре то в четверг перша колона рушить власним ходом на Зп.От тільки наш таблетер їхатиме з другою колоною,тож наврядше я в такому разі поїду з колоною.Чесно кажучи-я б навіть був би і не проти поїхати окремо від цих двох персонажів які вже конкретно мені поднабридли за ці місяці!Не надто розстроюсь коли їхатиму окремо від них. 
13.12.2017 
середа 
 Сьогодні день завантаження перед маршем і вже левову частину робіт виконали.Вже розібрали ці ї@ані доріжки вуличні/для мене це стало одкровенням,що ми таки їх забираєм!/разом з листами та дерев'яною підлогою завантажили спочатку в 'краз',а потім поїхали та перевантажили в критий вагон;по приїзді завантажили наш 'уазик' на 70% і вже волойо#имо.Зранку розберем маленький намет і різну х@йю довантажим,а о десятій попередньо виїзд колони в бік ппд.Таке то.
 Наблизився той день так мнов небажаний найближчим часом.В цілому цей день проходить краще аніж передбачалось,хоч до закінчення ще далеко!Струм відімкнули так як і обіцяли зранку.Нам пригнали 'краз'першої батареї/а за кермом Тарасик/і КД сказав,що він повіністю до наших послуг!Ми і завантажили своїм барахлом,тут прибіг Стопочкін воду варити мол,лізьте перекидайте доріжки ,бо щас потрібно нам докидати!Ю.В. підійшов до Осипенка і той відправив на станцію /разом з нами/,а Стопочкіна ще і натягнув!От вже скотина малолітня-лізе поперед батька в пекло і намагається створювати проблеми оточуючим!
 На станції перекладати було значно легше ніж було кузов завантажувати тож хвилин за сорок переклали все барахло,пообідали та рушили в рз.По приїзді завантажили автівку,на верх поклали намет із такелажем,я свій матрац закинув тудой.Погано те,що по ходу справи дрова наші прої@уться.А.А. тут казився-все керувати рветься!Пізно кинувся ,молодий чоловіче,треба було в 14-му приходити показувати як правильно керувати ,а не чекати перемир'я і вигадувати місця потепліше!Таке. 
14.12.2017 
четвер 
  Вже потихеньку їдемо.Трохи проїхали і стали перед Слов'янськом мабуть ВАІ чекаємо.Стартанули близько 11.00-ВАІ 17.26Ще навіть Добропілля не проїхали. 
16.12.2017
 субота 
  Ну що оповісти?А оповісти можу те,що вчора вранці ми таки дістались пункту призначення-на початку шостої години ранку ми в'їхали на полігон і нашим очам відкрилось видовище наметового містечка з димлячими трубами над ними і це було футуристично!Нас там зустрів собачий гавкіт та ВСП,які щоправда робили вигляд огляду особистих речей.Нас всіх завели в намет з ліжками та буржуйками які все єдно топити не було чим.Поспавши кілька годин ми почали поступово розуміти куди ми приїхали і для чого ми туди припхались-я досі не бачу ніякого сенсу в цьому! На моє здивування ешелон вже сьогодні прибув до Лежино от тілько розвантажувати його почнуть завтра.Рівень нашої залученості до цього мені невідомий.
 Зв'язувався з сержантом Лавриненком і попередньо домовлялись зустрітися,але сьогодні все одно протримали до вечора всіх ,а зранку потрібно бути тут о сьомій-тож нікуди не поїхав.Вітаха,правда,телефонував вдень і повідомив,що трохи не складається,бо тесть подзабухав і /як мені здалося/вдома не дуже то раді моїм відвідинам-прийми як не як!Сумно все це.Хотів потягнути Віталю провідати Сашка Дяченка,але на цих вихідних вже не вийде.
 Тут поруч 39 бат стоїть і в них наче демократичніше ставляться до особового складу ніж у нас,та сумніваюсь,що якісь поблажки нам зроблять.Нічого хорошого не очікую від служби.Аксентьєа вже в шпиталі і каже хлопці з караулів не вилазять,толком не сплять.Ще побачимо,що наші вилупки нам придумають. 
 А.А. знов показував свою справжню сутність-все лізе керувати!Хай вже звільняється та валить звідси!Заї@ав.Вони обоє мені вже остогидлі ці двоє чоловічків. 39 бат тихо себе ввечері не веде.Такі от справи в двох словах. 
17.12.2017
 неділя 
 Сьогодні розвантажили ешелон-на диво оперативно наш дивізіон відбувся!Завтра вихідний день тож не знаю чим себе зайняти-погода огидна,дощить зранку до вечора.Сходив помився,відігрався трохи,бо промок наскрізь за день.Таке то. 
18.12.2017 
понеділок 
 Не дивлячись на початок тижня в нас вихідний сьогодні.Сиджу в наметі,розтопив буржуйку як прокинувся,на сніданок не ходив.Можна було б в місто виїхати,але ці дощі все бажання відбиває.Можна сержанту Лавриненку зателефонувати та не хочеться банячити чесно кажучи та і потрібно Сашка провідати краще ніж просто дудлити.Подивлюсь по обставинах. 
20.12.2017
 середа 
 Доброго ранку!День учора видався дуркуватий-до обіда нічого з підлогою не робили,бо Григорович сказав,що нас можуть посунути,а вся пиз@ота знаходилась на Уралах і інформації чіткої в нас не було.Потім приїхав Є@ала,ще трохи згодом инші намалювали себе.Вночі вже стало і справді прохолодно і підмерзаю під ранок.Можливо сьогодні ковдра прийде.Але головне те ,що якась коміссія преться до нас і мурзік йо@аний має з'явитись теж!
  Підлогу по обіді настелили,потім закидали з денщиками непотріб-і їхній ,і трошки нашого.Друга половина дня виявилась доволі активною.Сьогодняшній ранок теж буде активним. Доречи!Вчора замовив та вже і оплатив зимові черевики,чоловічу сумку/для батька/,а собі наплечник-мішок.Сьогодні також моя електроковдра надійшла,але sms ки не було ще.Може по обіді відпустять отримати.Є@ала вже приперся тож свєто починається!
 21.12.2017
 четвер 
 Ох і день сьогодні навіжений!Все тілько починається! 
22.38 Сьогодняшній день таки відрізнився придуркуватістю та дебільнуватістю:після шикування я був 'ощасливений'Осипенком звісткою про те,що разом з 3 батареєю приму участь у навчанні про вихід на Лежене.Нас вишикували в бронтках,касками,видали АКС,аптечки.Потім потяглись години очікування -добре,що збігав пообідав поки нічого зрозумілого не відбувалось.Коротше,рух колони почався ближче до п'ятої години вже в сутінках:з'їздили,постирчали біля поля хвилин двадцять,розгорнулись та поїхали назад .За цей час підмерзли ноги добряче. Добре,що А.А. отримав мою електроковдру яка вже потихеньку мене зігріває.На рахунок завтра як я розумію ніхто відпускати не збирається-зає@ісь!Тут вже замовлення на Новій пошті тре' забирати,а мені не відомо чи хоча б в суботу відпустять раніше і чи буде вихідний в понеділок.Такі справи. 
22.12.2017
 п'ятниця 
  Щось я сьогодні розійшовся-як накинувся зранку на дрова,що тілько перед обід закінчив:спочатку попиляв,затим порубав,а потім ще і переніс-не багато,ні мало,а мішків сім заготовив. Щось Слон FM розносить чутки ,що сьогодні відпускатимуть,але на вранішній нараді цих намірів командування не озвучувало,тож мабуть в кращому разі зранку поїду.Тим більше те мурло приїхало недавно ходить Му-му ї@е нічим не цікавиться. 
  Сьогодні ночував загорнувшись в електроковдру і от що можу сказати:не те щоб під нею було,аж так занадто спекотно,але мабуть без неї я б таки змерз,бо температура в наметі була 2*.Я прокинувся від того,що піхота свої стосунки з'ясовувала і вже було коло п'ятої години.Потерши потилицю,я взяв та й замовев ще і електричне простирадло,одразу і сплатив.Тепер головне щоб мережа витримувала напругу.Таке то.Було б непогано сьогодні опинитися вдома та попивати холодне пиво лежачи в гарячий ванній,але мабуть доведеться до завтра чекати. Щось я в останні тижні конкретно закинув свої письменницькі спроби і вже більше тижня жадної строчки нне написав!
 24.12.2017
 неділя
  Вчора зранку раненько вискочили з Михаличем на трассу і вже о 6.40 прямував додому в бусі.Одразу зайшов на Нову пошту та отримав свої посилки.Прийшов додому де мене чекало пиво,знайшов свої речі,прийняв ванну.Пива учора так нормально прийняв,нікуди ні до кого особливо не ходив.Взяв вешенок те печериць і останні начебто замаринував,а перші от хочу зранку зробити,бо ввечері деяких інгридієнтів не було.Це кошеня бігає по квартирі і ссить де завгодно-здається куди не стань усюди вступишь!Лєнка придбала кавомат навіщось.Таке. 
25.12.2017 
понеділок 
 Сьогодні вже доведеться і повертатись на полігон.Прокинувся серед ночі і не зміг знов заснути тож засів на кухні випити кави та додивитися 'Гру престолів',але довбаний спам не дає цього зробити лише мої нерви випробовує,тож поставив на торент завантажитись ну його в дупу! Ввечері ходив в гості до Дідичевих,а там як раз оксанина подруга з Америки була в гостях з донькою,яка як виявилось служила в їхніх Збройних Силах де і отримала профессію операційної сестри.Тож Сашко за перекладача сидів і дещо в неї я встиг дізнатися і прояснити для себе:розвіявся той міф,що кожен американський солдат може голкою пробити легені при пневмотораксі і т.п.Як вона сказала,медичним навикам вчать в частинах,але людський фактор не варто списувати з рахунку.
 26.12.2017
 віторок
 Сьогодні день заснування частини і майже весь офіцерський склад дружньо рушив на святкування в театр Магара.Учора приїхав і першу годину займався тим,що усував наслідки негоди:намет поправляв,труби з буржуйки ставив на місце то що.Ю.В. сьогодні не буде,а А.А. приїхав в напівживому стані.Погода наче вирівнялась на сьогодні.Вже прибуло моє замовлення до відділення Нової пошти тож можна їхати та забирати.
 27.12.2017
 середа
  Сьогодні їздив в частину отримував матеріальну допомогу в кассі-4500+!Начебто ще щось має крапнути.Ю.В. надрукував сьогодні рапорт на мою відпустку-як все добре,то з першого січня офіційно піду,а неофіційно з суботи.Маю наміри з'їздити в Ємільчине провідати тітку,дітлахів.Як воно вийде невідомо,бо рапорт ще не підписано хоча Осипенко казав,що як треба ідти то їди.Погода доволі тепла ,гріє буржуйка і електрична ковдра з електричним простирадлом не дадуть замерзнути.Передивився дві серії сьомого сезону 'Гри престолів '.Таке то.
 29.12.2017 
п'ятниця 
 Сьогодні уйо@ую з полігону і з першого січня маю бути у відпустутці.Сьогодні маю зустрітися з сержантом Лавриненком,а завтра вже поїду додому.Руслан брав квиток зазделегідь і вже на п'ятницю тілько на третю годину місця/взагалі/були.Зранку приїхав Петриненко з головним пожежником частини перевіряли пожежну безпеку.Щойно відбулось невеличке шикування з поздоровленням від Діда Мороза та Снігуроньки-так якось воно невиразно та незрозуміло виглядає все це! 
30.12.2017
 субота
  10.54 а ми й досі сидимо на Близнюках,можливо б вже і відпустили,але приперлись якісь волонтери поздоровляти і тому затримали всіх до дванадцятої якщо не пізніше!Злісті кінця та краю немає меж! Учора ввечері таки вирвався до сержанта Лавриненка,а зранку знов поїхав на полігон,бо сьогодні якийсь напівробочий день хоч в частині всіх додому відправили!
 Я ї@ать не хтів!Ще невідомо як добиратимусь додому та і А.А. в село їхати і потрібно було на ринок під'їхати,а коли вже встигнешь?!Ї@ать їх в сраку тих 'волонтерів' приперлись 'поздоровити',не думають своїми мізками яку незручність створюють своєю присутністю!Чого ж ви в 14-муне приїхали до нас в ліс не влаштували свєтковий 'концерт'?!Займаються показухою,та і наші дибілоїди в частині заї@али ніякого  людського відношення до особового складу не мають! 
 Таки дістався учора домів-майже о першій годині шикували та розпустили.Виїхали з полігону,а там вантажівка з чимось сипучим злетіла тож чекали хвилин 15 доки її краном витягнуть.Ближче до шостої прибув.Роздушили пляшечку 'Воздуха',прийняв душ,поставив на завантаження 7-й сезон 'Гри престолів'.Зари прокинувся і таке відчуття наче не у власних трусах. Як я вже оповідав,у п'ятницю ввечері гостював у Віталіка і місцем дислокації ми обрали будинок його батьків і мушу визнати атмосфера мені сподобалась більше ніж 'в приймах'.Взагалі то воно якось неприємно стало після цього епізоду,бо виявилось не надто привітне ставлення до моїх візитів і справа не тестевому запої.Таке то.
 01.01.2018 
понеділок 
 Вечір першого дня Нового року собаки та моєї відпустки.Сьогодні вже не квасив,хоч треба було б і перехилити чарчину на честь Провідника,але якось забувсь.Сьогодні,доречі,у Середи також днюха.Вчора з батьком потихеньку дудлили горілочку,а потім я єршивать почав і перед відбоєм трохи напився.Під ранок пішов сонний в вбиральню і коли назад ішов впав в коридорчику біля дверей-смутно пригадую це,але на голові шишка від падіння наявна.Вдень хотів з Бетменом перестрітися,але його на службу викликали і відправили в Зп!Тож я вийшов з хати,взяв пляшечку "Новорічного" "Микулина"-така гидота виявилась,пройшовсь до моря розмовляючи по телефону.Дзвонив Горському-поховав таки матір перед Новим роком.
 По дорозі зустрів на зупинці Рибалка-під шафе як зазвичай,але з подарунками для сина і розмовами про те,що вже час кидати бухати-хоч якісь зрушення в свідомості почались!Головне щоб лише розмовами не обмежився. Учора зустрівсь з Мишком-забрав дітей до себе на свята.Оповідав,що його колишня пустилась берега,зішлась з якимсь торчком,ніде не працює і ні за що не береться,дітлахи самі собі предоставлені.Оце його кинула щоб знайти якогось ує@ня і самій на гівно зійти! Учора придбав квитки на автобус/туди/ та на потяг/назад/.Завантажив 7-й сезон,деякі документальні фільми та кліпи.Таке.
 03.01.2017 
середа
 Я вже в Ємільчині-приїхав по обіді і вже встиг побувати в тітки і хильнути з Дмитром.Попередня нічка була Варфоломеївською-стіко годин теліпатись!Під ранок думав,що коліно відпаде так почало нити!По прибутті до Кийова взяв квиток до Новограда і зайшовши в крамницю 'Рошен 'рушив далі і десь годині о першій був на місці пересадки.Тут я ,звичайно,трохи лоханувся,бо не одразу помітив потрібний бус і ледь не в останню мить як та мавпа заліз в нього і їхав стоячи спереду.Одразу,з самого початку,припустився помилки,що вирішив їхати чепез Новоград,а не пересісти в Житомирі-інтернет то був і можна було подивитися розклад автобусів.Ну вже пізно,а наступного разу треба так діяти.
 05.01.2018 
п'ятниця
  Продовжується моє перебування в Ємільчині.Сьогодні може з дядьком поїдемо в Аполонівку,Макляки.Морозу немає-сирість ,багно.Дмитро в нічну був,скоро має повернутись. 
10.01.2018 
середа 
 Ну що оповісти?-Я вже повернувся сьогодні домів:близько восьмої ранку прибув потягом до Зп,а звідти автобусом додому.Приїхав,помився,зістриг зайве волосся з голови та обличчя та майже цілий день просидів в квартирі.
 Які враження від поїздки?-Не надто позитивні:вкотре розумієшь,що твоя служба нікому не цікава,що більшість твоїх 'родичів' це предстаники гордої зграї жлобів яким побоку усе,що не стосується їхньої особистої користі і нічого більше!На вихідних приїздили і Сашко ,і Сергій от тілько особливого ентузіазму до спілкування з їхнього боку не відчув.В їхньому житті все нормально,ніхто не бідує:Сергій таксує,Сашко підторговує та підтаксовує час від часу.В п'ятницю їздили з дядьком в Аполонівку-Гєлєна не одразу мене впізнала,старіє.Дядько Віктор в неї був,дрова пиляв.Мої племінники швидко зростають:Настя вчиться вишивці,а Павло бігає наче кінь по квартирі-Оленка з ним погано справляється.За вихідні заморився їсти-пити.Дмитро поки зима працює на тому заводику,а як потепліє то знов до столиці на фасади поїде.Довго орисувати свої враження не збираюсь,але можу точно заявити,що жити для багатьох стало насправді легше,а наше грошове забезпечення вже не є конкурентноспроможним.Таке то.Нікого не бачу гідного нашого захисту. 
11.01.2018
 четверг
  Прокинувся близько п'ятої і вже випив філіжанку кави та замислююсь над тим аби і другу заварити.Можливо завтра поїду в Гуляйполе до Ігора Івановича в гості-принаймі на днях попередньо домовлялися про це.Сьогодні Ігор на роботі,а завтра як раз з чергування.Казав,правда,що і вдома є проблеми,але гукав таки в гості та і сам хочу його побачити.БТ вже повернулась додому і сама сидить в своїй хаті.Треба всежтаки провідати.Бракує часу для того щоб вдома відсидітись і нікуди не вилазити.Вже скоро і на 'службу' повертатися-як представлю,що приїду на цей йо@аний полігон,а там ні дров,ні бензина для бензопили та ні хріна нема і ще те уйо@ище з перекошеним ї@альником тиняється так усілякий оптимізм зникає!
 Тож треба і в Гуляйполе з'їздити і до Павла по можливості в Марік вирватись.Подивлюсь по обставинах.А взагалі краще б було яку піхву собі знайти і бажано в Зп. Взяв квиток на завтра до Махнограда,відніс системний блок в сервісний центр;зранку робив фізичні вправи. 
14.01.2018
 неділя
  Сьогодні за совдепівським стилем ' Старий новий рік',а за правдивих традицій -Маланки.Погано знаю традиції і скоро вони остаточно зникнуть з людської пам'яті. Їздив до Ігора Івановича в гості в ГуляйПоле,подивився як він живе.Поїхав я отже в п'ятницю,а вчора/в суботу /повернувсь.Проїзжаючи повз наші перефірійні містечка та села вчергове впевняюшься,що чим далі на Схід тим більше дупа !Ігор же живе взагалі за містом біля інтернату який росташовано окремо за містом і поруч з ним знаходиться маленьке селище,навіть хутір,в якому колись давали житло працівникам закладу.Влітку мабуть там і непогано-ставок поруч,тихо,спокійно,але погано з транспортом і крамниці ніякої немає.Посиділи,попили,позакусювали.Наступного дня на автостанцію Борщовик під'їхав-теж поспілкувались,побалакали.
 По дорозі назад змерз як собака-ноги підмерзли добряче.Павло до себе загукував,але в нього накладки з графіком і це сьогодні має бути другий день після зміни.Яб міг з самого рання рушити до нього,але чесно кажучі так заморився від цих подорожей,що залюбки б посидів тиждень в чотирьох стінах побайдикував.Ще побічна дія цих подорожей і свят це те,що почав катастрофічно швидко набирати вагу-он сьогодні вже 88 показало,а це 2 кг за тиждень!
 Збираюсь вертати 17-го ,в середу,тож на вікенд додому їхати не буду,тож можливо до Льохи в Дніпро майну.Зари каже наче затишшя вдома-менше буває,тож і затишшя. Аксьон дзвонив:вийшов в частину на десятий день,ті наче з розумінням поставились до його бажання про звільнення і обіцяли не заважати в цьому і наче в лютому мають звільнити.Дай Бог,щоб нормально все закінчилось,але сумно спостерігати як цей ї@аний апарат поводиться з людьми які свого часу відгукнулись на заклик і пішли до війська,а тепер до них відносяться як до військовополонених.
 Страшніше,те що по наших тилах різної прорашистської сволоти мабуть більше ніж адекватних людей і зрозуміло за кого вони голосуватимуть наступного року і чим для мене і моїх товаришів може закінчитись.Тож в наступному році потрібно бути в вільному плаванні не пов'язаним контрактом та іншими зобов'язаннями.Розслабився,відволікся у відпустці і зовсім не хочеться повертатися на полігон та на службу.Особливо не сумую за своїми теперішніми ' побратимами'-ой не сумую!Не знаю як і протриматись найближчі місяці та останній, третій рік служби.Дасть Бог протримаюсь. Ох і нудто сидіти вдома-я за один день заморився від повної бездіяльності,а що мовети за тижні і місяці?Котам не сумно.Виходив тілько в крамницю пройшовсь-на вулиці було холодно і вітер пронизує одяг.Налаштовуюсь на повернення. 
15.01.2018
понеділок
  За ніч сніг вкрив дороги та тротуари міста і продовжує рясно сипати на грішну землю змушуючи мене замислитись як воно мені доведеться виживати в тому наметі на тому полігоні?Це буде невесело і залишається тілько сподіватись на підвищення температури в другу половину тижня. 

 04.02.2018 
неділя 
 Отак і не помітив,що в цьому місяці жадних нотатків не вносив.Я зари в батьківській квартирі.Вирішив вночі електричкою їхати до Зп 2,а звідти з Ю.В.Не дуже воно бажанням пилаю загальним вагоном їхати,але і зари пертися теж не бажаю по дощу.Квиток мені бескоштовно видали,тож я нічого не втрачу якщо схочу зари автобусом їхати,але бажання поспішати в мене відсутнє.Дасть Бог нормально дістанусь. В п'ятницю телефонувала Тая Дяченко-каже,Сашко вже на фінішній прямій лежить без тями.Виявляється мій номер Торчин дав/ вона на КС набирала/.Це страшне.Потім нас відпустили в обід і я рушив до сержанта Лавриненка.На цей раз також у батьків сиділи і так розумію,що наступного разу нескоро до нього поїду-відношення у батьків нормальне,але там зари і сестра з племінником живе/зі свекрухою поскандалила/тож не хочеться набридати.А ставлення його сім'ї звичайно прикро вразило!Тож туди я ні ногой!Тим більш ми на Луганщину попремо після Черкаського,тож не скоро на волі опинюсь.Ех!Як його дослужити цей рік?!І грошове не підняли ні хріна... Ходжу на процедури всі ці дні.Хлопців багато на стаціонарі та на амбулаторному лікуванні.Якось так.
  20.57 Налаштовуюсь на нічну поїздку.Зі служби таксі повідомлень,або дзвінків ще не було.Міряв температуру вдень-37!Годину назад наче нормалізувалася.Грішу на нирки-дуже часто по ночах ссяти ходив в останні дні ночівлі на полігоні.На вулиці мжичка і повно води та бруду під ногами.Купив трохи бичків з собов.Нехочеться нікуди їхати чесно кажучі.Таке то.
 05.02.2018 
понеділок
  Учора ввечері пізно таки сів в таксі,дістався вокзалу і сівши в потяг рушив в бік Зп.Людей спочатку було не вельми багато і дуже швидко я заліз на другу полицю і поринув у обійми Морфея.Поки потяг під'їзжав ближче до пункту призначення пасажирів ставало дедалі більше і нижні місця стали вщент заповненими.Поїзд прибув о сьомій годині ранку на станцію.Неприємним нюансом стало зачинення клозету,тож довелося терпіти до приїзду,ще і на Зп 2 не було нормальної параші,тож душу облегчив аж на полігоні.Відчутно похолодало і відчуваю як першить трохи горло.Таке то.
 06.02.2018 
вівторок
  Все!Відмучився Сашко-завтра поховання.Я як раз у Горського сидів коли подзвонили,повідомили.Ми з сержантом Лавриненком в будь-якому разі попремо,буде Олейник,а от усі інші наврядше.На пів-третьої церемонія.
 08.02.2018 
четвер
  Сьогодняшній день добряче скроплений сумішшю армійського довбоґрайства та роботами з підготовки до переїзду. Поховання учора відбулося за роскладом.Впродовж доби спільними зусиллями колишніх вояків 3 ГАДн ми зібрали сумму в чотири з невеличким тисячи гривнів.А 1 АДн лише підтвердив,що є програним підрозділом за якістю людей.З сослуживців були ми з Віталіком,забігам Роман Петрович та ще приперся запиз@ований Коля-десантник.Відспівував Київський батюшка,який хрестив віталіного малого і навіть в дитячій реанімації службу справляв.Поховали на Кушугумському цвинтарі. Да-а!
 В людських умовах довго нам не доводиться жити-знов як волоцюга в розтрощеному наметі сиджу,ґрунт під ногами,10' температури і міцніше хрін прогрієшь,вітер гойдає брезент і підіймає пил.Можливості поголитись немає,помитись немає,навіть руки нормально вимити неможливо! Як його дожити цей останній рік і не з'їхати з глузду? Все таки втомився я від цього балагану-тримаюсь ,але морально важко!Знов ця гнида Стопочкін суне свій писок куди не слід і знов на мене стрілки переводить,падло мале!От кого б з цього триє@іческого дивізіону скарав би жорстко так цього вилупка і того огидного бабуіна!Сергій Олень розповів як той погрожував Сашку і судом і чим тільки можна,ує@ан сраний!
 09.02.2018 
п'ятниця
  Щось з кожним разом моє грошове забезпечення неквапом,але впевнено знижується-ось щойно вже на сто гривнів менше отримав! Добігає кінця цей черговий програний день .Не дивлячись,що на вулиці мжичка яка то припускає міцніше то уповільнюється мікроклімат всередині намета є доволі лагідним і температура піднімалась вище 20 градусів.Підлогу зняли кілька днів назад і під ногами грунт і пилу від цього в повітрі значно більше.Та я не переймаюсь з цього приводу:мені по-своєму тут добре самому на самоті.Сьогодні добряче попрацював і к вечіру відчувавав утому в своїх кінцівках.Завтра наче неофіційний вихідний,а в неділю всі мають прити на службу/звісно,якщо у наших керманичей щось не стрільне в мізках серед ночі/.Перші ластівки,що злітали на той полігон зовсім не в захваті від побаченого-хто б сумнівався! 
10.02.2018 
субота
   Сьогодні неофіційний день розпочався для мене з того,що я плідно попрацював дорубавши та перенісши в намет те що нарізав учора.Тож день я зустрів працею.Після цього я трохи перекусив,поголився і зібрався було в місто аж раптом мені зателефонував Ю.В. який вирішив мені підкинути турбот!Турботи ці втілились в дві скрині для перевезення та храніння зброї яких в нас не було іякі мені належало якимсь дивом вибити з зампосмєха-тож я і зателефонував цьому блазню який направив мене на склади РАО до прапорщика Спасокукоцького якому ще потрібно було проставитись за ці два ящика!Я під'їхав з Андрюхою на бусику до складів РАО побалакати з цим куском.Той при мені побалакав з Равшаном і добалакались,що він приготує дві скрині які покладе разом з озброєнням дивізіону,яке в нього на збереганні зари.Але все це при умові,якщо ввечері у нього забулькає!Добре!Х@й з тобою,золота рибка,мовев я та пообіцяв занести пляшку вогненної рідини.Я повернувся в табір,взяв свою валізку та рушив в Зп.Я дістався Анголенко і обійшовши аптеки в яких спостерігався повний аншлаг,плюнув,зайшов в АТБ та подався до Горського,якого зазделигідь попрохав придбати мені тієї омріяної усіма прапорщиками рідини:одну пляшку 0,5 для того супостата,а 0,7 для нас.Тож посиділи пару годин з Сашком,опрокинули грам по 150-200.Потім рушив на полігон попередньо таки забігши в знелюднену аптеку де виклав 460 гривнів на необхідні мені медикаменти.Повернувся на Близнюки,заніс пляшку тому упирю,прийшов в росташування.Виявилось,що струму в моєму наметі немає.Трохи поекспериментував з дротами,поки не збагнув,що краще запитатися від ВУДівців.Тож я кинув отой чорний апмійський подовжувач/який свого часу у них і спиз@или/і коли прикапував між наметами,лопатою ї@анув по вже закопаному чиємусь кабелю,що призвело до вимкнення електрики.Вибіг старшина 1-ї,Вован Чортів Дуб,довідатися,що сталося?Я сорм'язливо промовчав,що зачепив лопатою кабель.Кинув подовжувачі,струм з'явився. 
11.02.2018
 неліля
  Тож цю ніч нормально переночував:розпалив ввечері грубку і спокійно заснувши під електроковдрою в спальнику на електропростирадлі і прокинувшись вранці розпалив знов грубку. Були думки і сьогодні з'їздити в місто,але подивившись на те багно,що його мотолиги намісили на асфальт втратив всіляку мотивацію.До тогож ,стан мого рахунку не надихає витрачати зайвий раз грошові одиниці.Грошове забезпечення прийшло в п'ятницю на сто гривнів менше і така тенденція у багатьох спостерігається! Сиджу в більш-менш протопленому наметі,на вулиці гуляє вітерець,піхота збирає свої намети для переїзду.
  Учора,коли перебував у Горського,зателефонував Ю.В. та повідомив,що і в понеділок ми нікуди не їдем,тож і сьогодні вільний день.Збирався було поточити ціпку,але так прикинув,що мені вистачить то вирішив не навантажуватись-он мішок стоїть! Їсти ходили в ту їдальню.В мене ще приховані сто грамів,тож можу розслабитись трохи. 12.02.2018
 понеділок
  Ранок понеділка 12-го лютого зустрів нас ревінням МТЛБ та снігом який почав випадати вночі.Ще ніхто не прийшов на службу і поки що наша подальша доля мені невідома-чи то ми виїзжаємо завтра на Черкаське,чи ми ще якийсь час тинятимось на цьому полігоні.Чесно кажучі я б залюбки і до квітня залишився би тут охороняти та отаплювати цей намет,а вже по весняній погоді кудись далі перебазовуватись. Таки завтра виїзжаємо о шостій ранку.Я так вийшов зранку з намета,подивився на нього і подумав,що згоден його до самого квітня опалювати. Левову частину речей засунули в автівку.Ю.В. ходе обличчям торгує -толку ніякого немає,нічого вирішити не може! 13.02.2018
 вівторок
  Дійсність на Черкаському виявилась не такою жахливою як можна було очікувати,але сумний сам той факт,що нас сюди вивели замість того щоб лишити нас в спокої і дати побайдикувати в Зп.Як навмисне і погода приємних сюрпризів не дарує-хоч і невеликий,але все ж таки мороз зробив наш перекат незабутнім!Ми знаходимось близько Орлівщини на в'їзді на територію полігона. Ввечері підмерз як собака тож вдягнув теплу білизну. Зранку,коли вже зібрали колонну та чекали виступу КБ,ми побачили лисицю яка вибігла нас провести.Поганий знак.По приїзді Мурзік кудись забіг.Дружок на місці.А.А. потягнули назад в Зп переганяти автівку иншій батареї.Таке то. 
14.02.2018
 середа
   Добігає завершення другий день нашого перебування на території цього полігону.Паралельно день Святого Влентина,який як завше я проводжу сам,без коханої жінки,якої насправді мене ніколи не було.Пигадав,що в студентські часи ходив на ті діскотеки,що влаштовували в актовій залі нашого навчального закладу.Замислився.
 16.02.2018
 п'ятниця
  З якими все ж мудаками доводиться служити!Домовились ,називається,чергувати по ' черзі' біля буржуйки-капітан увіряв,що туди дисить заглядати 'раз в 3,5-3 часа' і поділили 'чергування' він о 12-й підкидає,А.А. о другій,я о 4-й!Врешті-решт розбудив мене на початок четвертої дебільним запитанням'а,шо?нє ґаріт? '-Та ї@у ґаріт-нє ґаріт,якщо це не мій час був?!Піднявся і побачив,що балон закладений вщент сирими дровами,а доступ кисня перекритий!Сидів намагався розпалити,не дуже це виходило,а експериментувати з соляркою мені чомусь боязко робиться та й пішов до свого ліжка!Це А.А. хрін підірвав свою сраку в свій час-я добре чув крізь сон як грав будильник на його мобілці, він не реагував.От і виходить,що Ю.В. о 12-1 закинув вщент сирими дровами балон і ніхто туди купу часу не заглядав!Хай мені ще щось скажуть сьогодні!Це мудило і без того мене знов дратує в останні дні! 
17.02.2018 
субота
  Прокинувся близько третьої ночі підкинути в топку і помітив,що дрова ледь тліють в грубці тож сів біля буржуйки і трохи доклав зусиль,щоб хоч трохи додати вогню.П'ятниця пройшла більш-менш розмірено.Вже начебто зайшла мова аби відпускати людей з обіда суботи до вечора неділі.Ну в найближчі вікенди я цього не планую,а от туди далі цілком можна з'їздити до Льохи в Дніпро.Подивимось по ситуації. К кінцю суботи почуваю себе наче бабуїн к якого руки тягнуться до землі від заготівлі лісу на опалення.Сходив нарешті в лазню помив своє грішне тіло.А.А. відпустили до завтра,а Ю.В. зібрався у відпустку поїхати на тиждень,а то і більше тож лишаюсь за старшого.На х@й воно потрібне таке щастя,чесно вам кажу! 
18.02.2018 
неділя
   Сьомий день тижня і перший мій день в якості тво начальника медичного пункту дивізіону.Ю.В. підірвався раненько,о четвертій,як раз і зустрів комбрига який вирішив провести ранковий рейд по наметах і здається заход виявився плідним-трьох офіцерів п'яних попалив з иншого дивізіону!Таке то.Завтра починаються 'навчання 'з виїздами,бойовою стрільбою то що. А.А. має ввечері з'явитись якщо нічого не замислив звичайно.Чесно кажучі,я за ним не сумуватиму.
  Розмовляв з Вованом Слюсарчуком:розповідав як йому в прикордонниках служиться,каже такий самий безлад і нестача людей як і усюди.Всюди в силових структурах такий самий ідіотизм панує і ніхто не хоче пов'язувати себе з захистом Батьківщини.Таке то. Добігає кінця цей день.Сьогодні я доволі успішно поволойо@ив тож можна спати спокійно.Наші гарматники завтра зранку вже виїздять на навчання,а ми маємо їхати в госпіталь.На вечірній перевірці я помітив,що дим з димарів впевнено тчгнеться вгору-одже мороз міцніє.Таке то.
 19.02.2018 
понеділок 
  От і відбулось моє 'знайомство'з цим проганим госпіталем в Черкаському-з цими 'колєгами' як поспілкуєшься,то потім не можешь позбутися відсуття наче в лайно вступив!Цілий день вбили на те ,аби одного Ророху покласти! Нарешті цей дурний день добігає кінця!Сьогодні вкотре мав можливість впевнитись,що чим глибше в тил тим більше пі@арасів!
 21.02.2018 
середа 
  Сьогодні зранку почались навчання і завтра о сьомій ранку їдемо на вогневу позицію чергувати.Під вечір їздив на інструктаж.Ю.В. у відпустці,а я з А.А. залишився-щось він мене заморив,чесно!Заї@ав нити!Тре' його на батарею відправити,хай скуштує як воно!
 22.02.2018 
четвер 
  Вступ:Ох,як і важко з цими семитисячниками,Боже! От і відбулися сьогодні навчальні стрільби-чотири гармати поклали по-одному огірку,а ми за цим спостерігали з вікна нашого 'уазика'.Добре ,що так спостерігали,а не так як мені валували учора чергувати цілий день під час стрільб не тілько нашого підрозділу,а і всього полігону!Дєкувати Богу-все перегралося!
 23.02.2018 
п'ятниця
  Ну що оповісти?Сьогодні не надто напружуємось тілько по обіді дрова заготовляли і вже зари відпочиваємо.Погода холодна і вітер обдує наш намет тож за кожен градус довдиться воювати.Капітан  продовжив свою відсутність взявши лікарняний тож маємо щастя ще мінімум тиждень не спостерігати за його кислою фізією. Невесела звістка надійшла здому: дядька Сашка жінка сьогодні віддала Богу душу тож чергові похорони.Якось так.Це якась онкологічна епідемія. 
24.02.2018
 субота 
  Вечір.Вирішив кинути кілька слів на згадку про цей день мого життя.Ну що ?День почався з ненадто приємного усвідомлення того,що вже час прощатися з цим 'маладим чєлавєком '-о@уїв остаточно як я подивлюсь!Веде себе по-хамськи,плює на мене і важає,що це так і треба!Вже давно відчуваю до людини таке приховане заангажоване ставлення ,що викликано свинською поведінкою даного суб'єкту.Треба його на батарею засилати,нехай відчує на собі різницю між мп та батареєю.Дістав вже. Сьогодні отримав той бундесверівський утеплювач-як раз по розміру.Відвозив сьогодні чергового нещасного в госпіталь-як ці телепні дістали проблеми створювати!Мороз зміцнів на ніч дивлячись.Таке то. 
25.02.2018
 неділя
  Добре коли тепло в наметі!Нажаль вночі це не надто виходило,але зараз буржуйка добряче розжеврілась і щедро віддає своє тепло всередину намета. Хлопці кажуть вночі доходило до - 17.Незнаю як вночі,але ввечері показувало -8 в Орлівщині.Зари наче світить Сонце,але холодний вітереці пронизує до кісток. Зайобує цей  торчок з 1-ї батареї!Це і намет без нагляду не полишешь!
  Настав вечір і мороз посилився-на зміну спеки всередині намету,прийшов холод і в моїй макитрі курсують думки про те,що якось потрібно пережити ці кілька днів. Розмовляв з батьком:завтра піде на поховання,сестра тринькає гроші,нічого нового.Я відчуваю як навколо мене зміцнюються цупкі обійми журби та безвиході і дедалі гостріше відчуваю усю трагічність моєї подальшої долі і відсутність зачіпок для мого існування.
 27.02.2018
 вівторок
   Останні дні зими надихають до доволі апокаліптичної думки про те,аби вижити!Початок тижня обдаровує нас справжніми лютневими морозами і диким вітром ,що намагається видувати те слабеньке тепло,що ледь тримається а цьому ненадійному просторі!Учора хоч Сонце вдень трохи зглажувало холож,а сьогодні до міцного морозу долучився вітер з дрібним снігом. Сьогодні рівно два роки моєму контракту і з середи час почне потихеньку відбивати на мою користь от тільки чомусь сьогодні,їдучі на навчання,я замислився,а чи не краще мені буде подовжити контракт та далі плисти за течією-принаймі буде хоч за щось чиплятись в цьому житті,бо відчуваю,що скоро можу втратити будь-які ланцюжки які тримали мене хоч якось! Психічний стан мій не в найкращому стані:мене харить оточення цих лимарів та семитисячників,мене зовсім не надихає той колектив в якому зари доводиться служити!Тримаюсь.Принаймі намагаюсь.
  Учора був день прапора-спочатку Чуприна відзначився,а потім і Чортів Дуб з першої налякав нас усіх стрибнувши з "кразу" і травмувавши коліно.Все обійшлося.Під вечір довелося їхати забирати з вогневих цього веселого парубка Сашка(з Кривого Рогу) який налигнувся злазячи з кузова.Цілий день був в русі,а з самого ранку довелося їхати на стрільби на КСП по. собачому холоду.Добре,що не так жовго як мали нас там протримали.Таке то. Тільки б вистояти в протистоянні з холодом.Тільки б протриматись. 
28.02.2018 
середа 
  'И Божья благодать сошла на Грузию! '-саме ці рядки з'являються в голові коли просинаєшься в натопленому наметі який не зриває скажений вітер і учорашній жах здається дурним сном! 
 Немала баба клопоту!-відправили чергувати в медпункт частини бо всі представники зникли в невідомомв напрямку!Ні поснідати,на в гальон сходити ще навіть не встиг! 
 Це пиз@ець!-вже усі мізки винесли в цьому медпункту бригади і головна проблема в тому,що за бабами не заїхали,бо начальник медсанчастини десь на виїзді,а за ними бідолашними не заїхали!Вже усі мізки виґрали зранку!Реально нема часу батькові зателефонувати! Досі сиджу в бригадному МП,наразі затишшя.Щось таке відчуття,що я сам прихворів.
 01.03.2018 
четвер
  Перший день березня зустрів нас заметілями та скаженим вітром,але це зовсім не завадило нашому командуванню почати проведення занять.От тілько про нас на цей раз забули!Ми не образились якщо чесно! Батечко вислав чистий камуфляж та руді берці зі шкарпетками тож може завтра отримаю.Учора чергував у медпункті бригади внаслідок надзвичайної події результатом якої стала смерть прапорщика з розвіддивізіону.Щойно навіть почесті віддавали та відспівували-щоб стати героєм достатньо померти під час пиятики!Сашка Дяченка ніхто і словом не згадав! Сьогодншній день на диво тихо протікає/ принаймі поки що/,пронас забули з самого ранку,якщо не з учора.Сидим в наметі,топимо грубку,п'ємо чай та перечикуємо ці вітри.
 02.03.2018 
п'ятниця
  Сьогодняшній ранок зустрів нас моцним морозом без вітру,тож переносити його було легше ніж учора.З'їздили відчергували на вогневих позиціях і повернулись до табору.Отримав від батька вантаж з моєю чистою формою та рудими берцями.Лежимо балдіємо.
 04.03.2018 
неділя
  Дивні дива кояться з цією погодою-вчора вже і сніг танув,і дощ ішов,а зранку знов морозець схопився-Добрий початок березня-місяця! Учора прибуло новеньких десь п'ять чоловік і двоє вже до мене звернулось по допомогу.Першого добре так температура ковбасить хоч би не довелось вивозити сьогодні-немаю ніякого бажання в той сраний шпиталь звертатись зайвий раз,особливо в вихідний.Ю.В. має у вівторок приїхати. Учора завантажив " КІБОРГів".Вже є на hurtom.Щось так сильно закинув свої літературні потуги.Треба потихеньку писати,бо бажання взагалі вивітриться.
 05.03.2018 
понеділок
   Перший день чергового дебільного тижня.Собовки поїхали на радіонавчання,а ми залишилися в таборі.Є кілька проблемних хворих яких може доведеться вивозити,але сподіваюсь,що обійдеться.Сьогодні потрібно дровами займатись,а хворими нехай завтра Ю.В. опікується.Морозець і вітерець на вулиці. 
06.03.2018 
вівторок
  Повернулось наше нещастя і одразу відчув як змінилась атмосфера і як мені вже встиг набриднути цей чєловєчек!Не він один,правда.Навіть не знаю як мені цей довгий рік прослужити,бо відчуваю напруження всередині мене тільки зростає і це буде нелегко!
 07.03.2018 
середа
  Початок цього дня мені кетегорично не подобається!І це тільки початок. Блядь!Якже мене Ю.В. дратує все-таки! Я скоро цього персонажа чимось трісну -вже дістав мене в дошку!Це пиз@ець-не може спільну мову нізким знайти і намагається мені якоїсь х@йні накинути і втравити в чвари!
 08.08.2018 
четвер
 Міжнародний бл#дський день-рівно два роки як мене в дупу п'яного хлопці в Десну заносили!Треба спробувати Сяві додзвонитись. Щось мене ці два чоловічки харять-Є#ала вже дістав на мене своє лайно перекидать і А.А. теж за старе взявся,вже на тихаря хоче в розвідку переводитись,та хай переводиться-я ні за ким з них сумувати не збираюсь.Дістали ці фейси! Щойно тільки трохи посварився з цим персонажем!Мабуть продовження буде і мені навіть трохи сподобалось.
 09.03.2018 
п'ятниця
 Експеримент по забиванню болта на грубку добре проілюстрував справжнє становище хто насправді вночі топить -прокинувся о п'ятій в нетопленому наметі з відкритими фіранками,бо той товстодупий  типу командир 1-ї абатр в розстроєних чувствах,що його усі на х@й послали,а він прибігав хотів,аби ми везли на освідоцтво чи капітан сам написав довідку.Нічого в нього не вийшло!Точно,що півень толстодупий-це якщо і старшина хряпнув,то мабуть усю батарею вже дістав!
 10.03.2018
 субота 
  Черговий день служіння Батьківщині та пройо#ування свого часу в лавах Збройних Сил.А.А. поїхав додому,а я лишився тут з Ю.В..Потрібно було не поступатися своїм правом,бо невідомо чи буде в мене можливість вирватися. А.А. таки вирішив перейти від ниття до справи та вирішив перейти в розвіддивізіон і вже навіть справа рушила з місця-от тобі і 'дємбєль'!Зайвий раз запевняєшься,що насправді його з армії не виженешь тіко ціну собі набиває!Хай іде-нікого за руку тримати не збираюсь і сумувати не буду.Получиться в нього 'кар'єра'і добре,а не получиться-я не здивуюсь знаючи його характер та амбіції.Тепер у нас кадрове питання виникає з водієм ну якось воно складеться.Чи від мене залежать ці моменти?
  Щось мене крити починає,все мене дратує і хочеться розвернутись та покинути все до дідька! Сиджу зари в мп бригади втикаю.Звичайно для мене було несподіванкою отримать таке завдання як чергувати тутай,але всеж таки сиджу.Звернень,Слава Богу,поки небагато,але я з таким самим успіхом міг би у себе в наметі чергувати лежачи на ліжку.Всі кудись валять,всім кудись треба,а мені нікуди не треба!Іноді хочеться все заслать на х@й і наламати дров,але поки тримаюсь. 
11.03.2018 
неділя
   Відчергував нарешті добу в цьому медичному пункті бригади і на обід навіть не пішов,бо сил немає та бажання,а сьогодні був борщ.Прокинувся на початку другої ночі та чергував біля буржуйки поки дров вистачило і все одно підмерз.Два фільми подивився з учорашнього обіду-хоч щось корисне! 
12.03.2018 
понеділок
  Як мені ці два чєловєчка вже обридли із самого ранку!Швидше б вшивались вже! Добігає кінця цей черговий понеділок.Сьогодні я просидів увесь день в росташуванні і нічого не робив.Майже.З корисного тілько в лазню сходив та натільну білизну трохи поправ.А.А. відправився в Зп шукати той задній міст,бо те що Равшан тут на місці знайшов не підходить.Думаю,А.А. внутрішньо зрадів такому розвитку подій! Передзвонили з тієї інтернет-крамниці та повідомили,що тієї гірьки з бісиком наразі нема,тож я вже встиг замовити звичайну 16кг в іншій крамниці,але і ті не поспішають зі мнов зв'язуватись.Не телефонували також з тієї крамниці де замовев наплечник вже і оплатив,а чотири дні вже пройшло!Таке то.Поки вони усі попросинаються ми вже і вийдемо звідси! 
14.03.2018 
середа 
  Бл@дь!Заї@али ці кочовики-таке враження,що серед одних татарів та чукчів служу які і гадки не мають ,що двері за собов причинять потрібно!Вже думками на Зп,а мені лишайся тут!А.А. поїде "уазик" ремонтувати на Уральські,а кеп одразу додумався щоб теж на лижі сісти і з'ї@атись додому,а мені сиди тут безвилазно-з'їздив в Дніпро!Всім потрібно,а мені  нічого не потрібно,звикли за мій рахунок виїджати!Як все-таки на Близнюки виведуть потрібно самому на 10-ку закосить і прої@атись місяці на півтора!Хай спробують без мене! 
15.03.2018 
четвер
 Черговий дебільний армійський день!Відвіз таки в госпіталь тих двох архаровців перекладними і вже сиджу на ліжку гріюсь в наметі.Трохи дрючків нарізав зранку і тілько закінчив переносити в намет як з'явився Ганс та повідомив,що зари батальон охорони поїде в госпіталь ,тож довелось замість того щоб сісти обсохнути,чаю попити,перевдягатись та гукати тих двох.Доволі оперативно поклав і вийшовши за паркан побачив як Равшан на джипі везе нш з Самодуровим до стоматолога.Тож сів зними і повернувся в рз. Погода огидна:сніжок який тане впаши на грунт.Таке то.Дров на пару днів вистачить.Може по обіді піду ще підріжу і перенесу.Подивлюсь по погоді. Учора таки замовев гирьку/ правда на 8 кг для початку і пластикову/і вже її вислали доречі.З тієї крамниці де замовеве мішок так ніхто і не передзвонює і не висилає.Сьогодні якщо не вишлють,то буду дзвонити ругатись. 
16.03.2018
 п'ятниця
   Сьогодні начебто може новий комбриг припертися,а вночі струм зник.Багно під ногами,вода,бруд.Хворі намагаються мене атакувати зранку,а мені нема чим їх відвозити.Потрібно дрова заготовляти,а сил нема ніяких.З того  магазина так ніхто і неперетелефонував. 
 Так мені ніхто і не перетелефонував з тієї шарашкіної контори і ніхто нічого не вислав окрім пропозиції оцінити їхню роботу-я і оцінив з усією суворістю!Написав як є.Зате отой магазин де вчора замовев два мішки вже надіслав номер декларації і обіцянку прибуття 19-го березня.Якраз два вантажи треба буде забирати. Зранку пішов підрізати дров і відчув по собі відсутність сил і бажання переносити нарізане-добре,що хлопці з першої попросили підрізати їм дров,а вони натомість занесли мені моє. Ввечері знов чергував в цьому медпункті бригади,заї@али-казали ненадовго,а виявилось на півтори години!Будуть просити на вікенді чергувати-дзуськи!Я і без того не висипаюсь скільки тутай знаходжусь!Хрін,мабуть,до Льохи вирвусь.Заї@али ці обличчя,заї@ало це болото,все дістало мене!
 17.03.2018
 субота
  З самого ранку огидна погода-дощ перищить і вітер гойдає намети і зайвого бажання діставатись кухні в мене не виникає!Топлю буржуйку,добре,що хоч дров на кілька днів є,хоч і сируваті.На обід не хочу ідти,бо таке враження наче канат проковтнув-вже три рази бігав!Треба менше їсти і взагалі на вікенді потрібно розвантажувати шлунок з кішківником. 
19.03.2018
 понеділок
  Як все сумно-вчора вранці прокинувся,а на вулиці справжня зима зі снігом і скаженим вітром,що недав мені ні на сніданок,ні на обід сходити.Дрова сирі і погано горять-сьогодні вночі майже до нуля всередині намета знизилась температура.Снігу намело в два рази більша ніж минулого разу насипало і ідти не припиняє.Навколо мене суцільний пиз@ець!Всередині намета все в пилюзі. Добігає кінця цей черговий понеділок принесений мнов в жертву заради служіння Родінє.Мої 'бойові товариші 'вже повернулись.Я перед обід і під вечір займався тим,що допомогав вудівцям виносити сніг паралельно організувавши прибирання оного і від нашого намету.Мої вантажі вже прийшли у відділення,тож дам А.А.документи аби забрав.Вітер заспокоївся,а морозець зміінюється на ніч.Такі справи.
 20.03.2018 
вівторок
   Сьогодняшній ранок забарвлений собачим холодом і хрін з ним з тим морозом який на вулиці та він тримається і в середині намету,що зовсім не є якимсь позитивним явищем!Тож прокинувся і намагався роздмухати те полум'я що жевріло в середині. Отримав нарешті сьогодні свою гирьку і два мішечки:вже потроху 'жонглюю',а мішечки поклав поки до баулу.Запаслися сьогодні дровами тож сьогодні не замерзнемо,якщо усілякі телепні не залишатимуть дверці не зачиненими. Під вечір знов зірвався сніжок і по звуку з яким він б'ється о брезент намету зрозуміло ,що він мокрий. Учора пізно телефонував Віталій Євгенович з Чернівців:оповідав,що підписав нарешті контракт з МО,але його пригальмували в підвішеному стані.А збирається до Толяна СОБом,бо той єдиний офіцер лишився на батарею і зашивається.До того ж іще і жінка вагітна.Таке то.
 21.03.2018 
середа
  Почалися бригадні навчання,всі поїхали в поле,а я сиджу охороняю намет заховавшись від зовнішнього світу.Не надто висовую писок назовні ,бо всілякої пиз@оти валандається біля першої лінії і хоч Ю.В. написав мені звільнення,але не дуже хочеться комусь пояснювати чому я не поїхав на навчання.Вітер західний дує десь збоку і нетак непокоїть як на днях дуло з усіх щілин.Я вигріб 'кабанчик ' зранку і розкочегарив по саме неможу аби намет просихав від нічного снігу,що вже на Сонечку потихеньку тане.Встиг подивитись кіно, та трохи позаніматись із гирею.Жонглював навколо себе,робив махи та ривок від підборіддя.Мушу зазначити,що навіть трохи заморились ноги і це трохи непокоїть дивлячись на стан моїх колінних суглобів.Навантаження відчувається навіть від маленької 8кг гирі тож тренування матимуть ефект от тілько головне суглоби не знищити.Мені подобається мах,але при ньому велике навантаження на ноги та колінні суглоби.Треба все зважити... На обід збираюсь піти-обіцяють борщ. 
22.03.2018
 четвер
   Щось мене цей 'маладой чєлавєк'чим далі тим більше набридати починає-швидше б вже звалив та не набридав своєю кислою пикою! Щойна всі зібрались та поїхали в поле,а я як і учора залишився в таборі. Чим далі тим більше упевняєшься з приводу власного адекватного відношення стосовно цієї верстви 'військовиків',що активно почали з'являтись в війську спочатку 16-го року після підняття 'зарплати 'до семи тисяч від чого і отримали свою назву-семитисячники!І чим далі тим тільки більше розумієшь,що мені з ними нема про що говорити і особливого бажання немаю,бо в нас різні погляди на все це!Ті хто відсиділись по льохах,по клозетах або на заробітках в рашке учуявши пільги,'зарплату' в сім тисяч під час відносного затишшя массовано почали атакувати воєнкомати в надії добре 'прістроїться'десь по тилах попередньо отримавши 'убд ' і швиденько злиняти на ппд ,де вони будуть ходити як 'на роботу' паралельно отримуючи заробітню плату на попередньому місці працевлаштування/ у кого вона була!/,попиваючи горілочку та пивко після 'рабочєва дня 'і хизуючись які вони класні та спритні пацани!Ага!-не так сталося як гадалося:ппд не здатно,та не згідно прихистити усіх лимарів які не хочуть воювать,а хочуть взагалі ніх@я не робити і гроші отримувати,тож починає цих чмошників відфотболювати.Семи ж тисячники,зрозумівши,що події відбуваються зовсім не за тим сценарієм який вони збирались писати,а за тим який пише Міністерство Оборони та командування частини,починають буксувати,заявляючи:'Я є@ал!Пашлі ані на х@й!Я ім пакажу! 'і тому подібне створюючи проблеми собі,командуванню та отруюючи атмосферу навколо себе та постійно ниючи як все в Збройних Силах погано ,неорганізовано і т.п.Ці 'товариші',які мені зовсім не товариші постійно згадують та ставлять приклад свої попередні місця роботи,свої заводи,фабрики,ферми,свинарники чи де ще ці невдахи працювали не в змозі зрозуміти ,що порівнювати службу в армії все єдно,що порівнювати х@й з пальцем.Особливо проблематична категорія тих семитисячників які обтяжені необгрунтованими амбіціями які і завели їх в воєнкомат в надії хоч там проявити себе,показати як надо служити,але от халепа!-невдячне командування разом з Міністерством Оборони не хоче помічати таких грамотних,толкових ,цінних кадрів які вміють/А ГОЛОВНЕ ХОЧУТЬ! /командувати і відправити їх на курси офіцерів через півроку служіння на солдатських посадах/бо для них цього достатньо! /.До такої категорії і відноситься оцей 'маладой чєлавєк'який вже давно впав в моїх очах і останнім часом я так дивлюсь взагалі о@уїв!Ну він в мене догрався і заслужив на честь стати прототипом чергового мого опуса із серії армійських оповідань на тему семитисячників.Тримайся! 
23.03.2018
 п'ятниця
  Вже вшилися на навчання усі наші ' побратими',ці два товариша як уходили напустили холоду в намет,нормально не зачинивши фіранки-як ото навмисне!Я піднявся о третій розкочегарив буржуйку і тепло розійшлося по холодному намету-мабуть цієї ночі таких подвигів не робитиму,бо дістали!
  Все!Закінчилися навчання і будемо потихеньку збиратися на Зп.Щойно Ю.В. завів розмову про те,аби мене на 10-е відділення запхнути-каже,що дуже знервований став і динаміка негативна!Не дуже мені на дурку хочеться .Бл@дь!Не будешь тут психованим якщо воно само на нерви дії наче цілеспрямовано-за собов нічого не видно! Ладно!Подумаємо.Обміркуємо цю пропозицію. 
24.03.2018 
субота
  Сьогодняшній день почався з суєти пов'язоної з підготовкою до виїзду на ппд першої партії наших ' ластівок'.Поки що не було шикувань і ще ніхто не тронувся,але всі вже мають чемоданний настрій.В мене ниє коліно. Зранку дуже хотілось капітана трошки припиз@ити гирькою,бо дістав !Так я ото пішов з намету від гріха подалі і тусувався в автопарку,де дочекався А.А. якому допомогав обслуговувати машину і з яким закинули майно в "краз" 1-ї батареї.Щойно сходив у лазню,трохи остинимо та повезем пеньки та кілька скринь туди також запхнемо-до капітана нарешті дійшло,що санітарний транспорт має їхати з вільним салоном.Не пройшло і півтора року!Я і сам сьогодні замислився чи і справді не лягти в 10-е відділення-може він вирішив полякати мене,так крупно помиляється-мене цим не налякаєшь! Почалась відлига і Сонечко пригріває.
 25.03.2018
 неділя
  Начебто останній день на Новомосковському полігоні ,а завтра відправляємось на Близнюки.Я мову вже завів про відпустку п'ять днів от тільки не знаю коли вдастся вирватись звідти.Не така вже і відпустка-спадковими справами займатися,скільки воно часу займе невідомо.Однозначно можна заявити,що спокій найближчим часом мені не світить! Люблю почитати Винничука перед сном!Той татарин мабуть ніколи не навчиться фіранки зачиняти і буржуйку топити-закинув він!І як до стінки!Вже дістав в дошку!
 26.03.2018
 понеділок
 Ласкаво просимо на ппд,бл#дь!Сиджу в наметі,топлю буржуйку в марній надії трохи прогріти та просушити те багно,що зустріло нас в наметі. Ну це пиз@ець якийсь-як тут можна в цьому багні спокійно жити,ночувати та щей не пити?!Багно тягнеться за ногами і це повний пиз@ець якийсь! Переїзд теж не пройшов легко.
 27.03.2018
 вівторок
 Другий день поневірянь по теренах 'ппд'так званого,хоч не пройшло ще й доби від нашого приземлення на 'рідній землі'!Відчуваєшь,наче все, навіть природа ,змовилось проти тебе і ти не взмозі щось зробити.
 28.03.2018 
середа
  Добігає завершення середа і я збираюсь віддатися в обійми бога Морфея.Сьогодні ми зробили великий обсяг робіт/ настелили підлогу,підкинули 220/і я з відчуттям виконаного обов'язку лежу на підігрітому електричним простирадлом ліжку.Життя потрошку налагоджується-бруд під ногами накрили дерев'яними дошками,в хід пішли оті вуличні доріжки які ми зняли і закинули в потяг,а тепер почистивши їх від бруду кинули всередині намету під ноги.Цілий день була гарна погода,а вже затімна чутно як краплі мжички б'ються о брезент намету.Дрова вологі і тому горять поганенько-минулу ніч зовсім змучився і замерз як собацюра.Я наколов подрібніше і обклав ними буржуйку аби підсихали.Я сходив в лазню,поголився і відчуваю себе набагато веселіше ніж було зранку.По СлонFM пішли чутки,що можливо ще стирчатимо тут до липня.Точно їнфи немає,але воно і добре з одного боку-хоч на море встигну з'їздити,морально відпочити.З иншого боку в грошах втрачаєшь.Всіх грошей не отримаєшь і усі ліки в аптеках не скупиш! Звичайно,повертаючись до намету з лазні я подумав,що відчуваю себе тутай набагато комфортніше ніж на тому Черкаському чи в 'секторі'.Не останню роль грає,те що я сам тут ночую тож маю невеличкий власний простір життєвий. 
 Хотів сьогодні додому 16ку замовети/ таку саму пластикову/,але нема в наявності.Значить це знак,що не судьба.Дістаючи клепсидру з наплечника я побачив ,що скло розбите і пісочок висипався в середину кишені.Це теж знак-пісочний годинник яким я користувався років п'ять розбився сигналізуючи про завершення чергового етапу мого життя.Це символічно. Дивився в ютубі відео про гірників-полярників та випадково знайшов відео про мою друкарню.Сумно це передивлятись.Таке то.
 29.03.2018 
четвер
   Сьогодні увімкнув режим очікування:погода не надто лагідна,добре що учора всі роботи поробили.Ю.В. з А.А. кудись поїхали ,а я сам собі в спокої сиджу.Не зрослась моя операція з гирею 16-кою пластиковою.Тут цікаву пропозицію знайшов в Зп з вухатою гирею за 300 гривнів.Дрова погано горять,але мінусів вже немає тож переживем.Затіявся попрати тут на місці свою зелену курточку,аби таке гівно додому не перти.Таке то. 
 Минув і цей черговий день нічим особливим не затьмарений.Завтра стройовий огляд перед новим комбригом,обов'язково в тих піксельних курточках та болотного кольору шапках які лежать у мене вдома.Незнаю чим це закінчиться .Щось в усіх підрозділах людей/ дальняков /розпускають на кілька днів по домівках,в усіх окрім нашого!Чи ця Ю.В. навмисне морозиться,чи то в його макитрі не клацає нічого?!Просити його я ні про що не збираюсь!Вже заї@ав в дошку так і намагається вислужитись перед командуванням,а свої обов'язки по організації на мене перекласти!А.А. теж молодець -ледь не кожен день готовим приходить! Я замислився ввечері чи варто брати відпустку,якщо можна відпроситись у майора Осипенка на день і спробувати все вирішити оперативно.
 30.03.2018 
п'ятниця
  Незрозуміла ситуація:начебто вже і можна валити додому,і начебто ніхто офіційно мені цього не казав,і я як дурень досі сиджу на полігоні!Пів на четверту.
 01.04.2018 
неділя
 Я учора таки дістався домів.Учора просидів вдома-помивсь,поїв,попив,а ввечері сходив до Дідичевих.Сьогодні вже встигли на цвинтар з'їздити,трохи прибрали на материній могилці і поїхали додому.Під вечір знов до Сашка пішов,прогулялись,до моря спустились.Батечко завтра на поминки поїде,тож завтра до нотаріуса не попадемо.Головне щоб у вівторок попасти і взагалі щоб не відкликали з відпустки через пересування.Речі свої /баул,гирю ,балончик/лишив у вудівців .Вчора встиг замовети та сплатити за гирьку 16-ку,вухату,вже завтра маю і отримати-350 грн+доставка 119 грн.Ще замовев cd BRUTTO .Десь півторушка лишилася на господарці.Купив собі "піасклідин"/хондропротектор/ ще упаковку.Навіть не знаю-в останній раз чи не в останній?Три місяці вже скоро і буде як приймаю от тільки пускати цих долбодятлів до свого коліна ніякого бажання немаю.Як воно далі складатеметься невідомо.Сашко оповідає,що в місті потихеньку промисловість розвивається,тож перекантуватись при звільненні можна буде прилаштуватись.Подивимось.
 02.04.2018 
понеділок
 Сьогодні таки отримав нову іграшку-гирьку 16 кг!Звичайно 16 це не 8-навантаження відчутне.В непоганому стані так що фарбувати не поспішаю.Непогано б було іще таку саму вже в секторі придбати щоб потім пара однакових було,а потім вже на 24 потихеньку переходити.Головне,щоб негативно на суглоби колінні не впливало.Сьогодні таки не втримався і добряче так на пиво наступив,хоча не так вже і 'добряче' -три літри взяв і десь половину всмоктав.Досі тримає.Вже не отримую того задоволення від пива як раніше.Вийшов з Павлом на зв'язок:сидить на лікарняному з паламаним пальцем-після зустрічі зі старими товаришами у п'ятницю знайшов собі пригод.Я звичайно,по п'яні,проколовся що у відпустці і зголосився при можливості приїхати.Та воно можна було б і поїхати спокійно,але як згадаєшь ці поїздки,то усе проклянешь на світі.Побачим.Потрібно ще зі своїми проблемами розібратись в першу чергу.Нуднувато сидіти вдома.Таке.
 04.04.2018 
середа 
     Мав учора можливість особисто зіштовхнутись з радянщиною та бюрократами.
 05.04.2018 
четвер 
 Час потихеньку тече і вже середина моєї маленької 'відпустки '.Сьогодні маю поїхати в цю срану контору в сподіванні нарешті оформити те що маю,хоч і маю сумніви.З Мишком вийшов на зв'язок,з Гіщуком також.Грошики потихеньку закінчуються,а чи буде грошове забезпечення на цьому тижні/ і в якому обсязі!/ сумніваюсь.Добре,що хоч погода на весну повернула.
 06.04.2018 
п'ятниця 
  Ось і наближається Великдень і так само закінчується час моєї міні-відпустки.Був учора знов в цій нотаріальній конторі,написав заяву,сплатив гроші незрозуміло за що,купив десять конвертів по Україні.Суть в тому,що ще нічого не готово і невідомо чи через два місяця все буде закінченим-коротше,поки не ідентифікують заповіт з материними тезками яких набралось десять душ!Це стосується і прав на інше майно.Тож результатів цієї відпустки як таких немає. Учора був день погожий,сьогодні сподіваюсь також.Учора безалкогольний день.Подивився учора нарешті ' Кіборгів'.Що мовити?Не скажу,що шедевр,що порівняється з 'Мисливцем на оленів ' чи 'Взводом ',але доволі нормальне видиво.Нелегке для розуміння,звичайно.Для першого такого фільму доволі гідно. Грошей небагато лишилось тож було би добре отримати сьогодні грошове забезпечення,бо кілька сот лишилось. Отримав учора свої cd,і зари слухаю через навушники.Такі от справи на ранок шостого квітня.
 07.04.2018 
субота 
 Останній день моєї'відпустки '-уявляю,що невдовзі знов матиму змогу насолоджуватись тією кислою  пикою так усіляке бажання продовжувати службу кудись миттєво зникає!Ще мінімум пів року те терпіти! Сьогодні день народження у колись улюбленої дівчини,про долю якої я вже давно нічого не знаю... Добре,що погода весняна,соняшна,а так нічого хорошого...
 08.04.2018 
неділя
  Ось і Великдень підкрався.Вчора був соняшний день і температура в затінку піднімалась до 20' у БТ на подвір'і...Так-так:учора таки пішов навідав стару.Потім пішов через базарчик додому і якраз Земелько до нас приїхав.Потім ходив до Дідичевих і як раз на шашлик натрапив,тож довелось скуштувати і шашлика,хоч був зовсім не голодний після невеличкого застілля на честь візиту Земелька.Мушу зазначити,що Сашко не вміє шашлик смажити,а я не лізу навчати якщо мене не просять.Таке. Батечко прихворів:таки сестра мала рацію коли звертала увагу на кашель.У мене в telegram висвітився абонент 'Гриня Соколов 'з київстарівським номером:дивно відкіля усі ці абоненти з'являються в контактах? Початок дня.Я посолив печериці,та перемаринував отой маринад,що сестра придбала.Для вірності. Ось і цей день і цей Великдень добігає завершення.Якось так усе нудно,банально та нецікаво воно діється.Зустрічався сьогодні з Сашком Гіщуком:зубів на верхній щелепі нема,ліва клєшня несе на собі відбиток багатьох переломів.
 09.04.2018 
понеділок
  Настав ранок понеділка і як завше зранку мене турбує легке відчуття занепокоєння.Небо чисте і вітру наче б то немає і мені сьогодні треба буде вертати на полігон.Вввечері знов відчулось,що вже втомився від такого відпочинку-їсти,пити.Це я на ваги не залазив впродовж тижня.Добре,що хоч тепло стало.Невідомо,чи рушимо ми на цьому тижні в зону незрозуміло чого,чи ще стирчатимо в Зп.В будь-якому випадку від дивізіону лишились ріжки та ніжки і легко не буде. 
 Я вже повернувся на Близнюки.Дістався доволі нормально,єдине,що можна було на Східній зіскочити,але впадло було відривати свій наплечник який шофер засунув поглибше ніж треба було.Довелося з автовокзалу їхати,але швидко дістався розвилки ,а там вже і бус хвилин через п'ять рушав.По дорозі йшов з хлопцем з другої батареї,зі стареньких повернувся,сам з Павлограду і 15 років в копальні пропрацював підземним електрослюсарем.Це Льоха учора розповідав,що зари в Павлограді об'єкт у нього і сьогодні мав туди вже вертатись. Дружок чергував недалечко намету ,а Мурзіка нема-сподіваюсь повернеться невдовзі.Іванич сьогодні чергує по табору:каже в 20-х числах варто бути готовим до перекату кудись між Волновахою та Маріуполем.Щось в мене таке бажання нікуди не поспішати пару місяців! 
10.04.2018 
вівторок
   Прокинувся в наметі о п'ятій годині ранку і думаю,що мабуть занадто рано. Минув перший мій 'службовий ' день по закінченні відпустки.З'їздив в частину отримав новий комплект форми з кашкетом.Щось вже і 54-й розмір для мене малуватий:бруки як раз в ширину,а от кітель міг би бути трішки більше-розрахований на грудну клітину до 110 см,носити можна,але тільки на легкий одяг.Сьогодні не втримався і замовев собі ще одну 16-ку. А.А. чим далі тим впевненіше переконує про свою приналежність до гордої категорії жлобоватих адептів совку та партії ригіонів:вже заспівав пісню про те,що при Янику хоч не так воровали!І куди з такими людьми їхать воювати,якщо на нього покластися неможливо?Хай звільняється раз хоче,бо діла не буде,а буде тілько атмосферу псувати навколо себе! Вдень було спекотно,а ввечері потроху свіжішає,але топити не планую.На вечірньому шикуванні майор Осипанко повідомив,що завтра прямує на реконгросцировку/ попередньо ми відправляємось Хлібодарівку боронить/і можливо всередині наступного тижня почнем перебазовуватись. Сестра повідомила,що Мавпа почала хвоста загинать.Такі от справи.
 11.04.2018
 середа
   Минув ще один дебільний спекотний армійський день на полігоні.Зранку мав можливість побачити власними очима в ділі справжніх гиревиків:оці нові старі хлопці жонглювали двома шістнадцятками як мавпа бананами.Це той Юрко з яким я в неділю йшов на полігон мало того,що в копальні 15 років відробив ще і гиревим спортом всер'йоз займався-отакі хлопці за мобілізації служили!Не те,що на контракт різні невдахи та телепні поприходили. А.А. ходить похнюплений та на усіх ображений:Мауглі вчора намагався з ним виховальну роботу проводити лякаючи судами та позбавленням убд і т.п. маячнею.Зрозуміло,що не він один збирається звільнятись і не він гірше усіх служив.АЛЕ!Але ніхто так не намагається завжди показати,що він найрозумніший,найнедооціненійший та і взагалі-клав він на усіх!Всьому виною його зарозумілий пихатий характер і чесно кажучі вже не дочекаюсь коли він з'ї@еться нарешті! Ці два дні без Ю.В. будемо-завжди знайде привід,аби кудись вшитись і все на мене полишити.Хай теж валить.Не знаю чи вийде домів дістатись на цьому вікенді:воно не надто і хочеться,але багато речей залишити потрібно,а деякі навпаки забрати.Можна,в принципі,дати батечку завдання аби автобусом передав і самому також відправити.Ну це якщо в суботу виходити на службу будемо і сенсу вже ніякого буде пхатись на автовокзал,а потім до Бердяника. Осипенко сьогодні попер на реконгросцировку і все б добре,от тільки вже чутки пішли,що цей новий очільник ніяк не згоден особовий склад тримати в населеному пункті та приміщенні і згоден тільки на поле,багно та намети.Одного придурка здихались нарешті,а тут самий головний прийшов як не гірше.Моє життя схоже на дуркувате марення. Такі от справи на кінець цього дня. 
12.04.2018 
четвер
  Щось тривожні чутки долітають,що якби не в неділю почали нас виводити і вже час починати збиратись-як раз і Ю.В. з'ї@ався начебто на Проводи,а насправді мабуть банячити,а на мене усе це спихнути захотів! Хочуть нас ешелоном ті нещасні 168 км тягнути,щоб тиждень ї@стись з вантажними роботами. 
 Ну що оповісти?Минув і цей день як і багацько безбарвних попередніх і нічим особливим не забарвленим окрім стійкого зміцнення почуття упередженості до однієї людинки яку вже не дочекаюсь коли приберуть з нашого медпункту.Не буду ні в кого тикати пальцями! Можливо на вікенд не відпускатимуть,бо в понеділок вже відлітатимуть перші ластівки в бік Хлібодарівки,а орієнтовно в середу загрузка ешелонів та відбуття.Невідомо чи буде можливість зганяти додому ще раз. 
13.04.2018
 п'ятниця
   З'їздив,бл@дь, на Нову пошту!-прилетіло чудовисько,дуже скоро знайшло привід,аби злиняти у Вільнянськ і так і зробило:йому пох.,що тобі потрібно кудись з'їздити!Ще веде активну підривну діяльність,аби А.А. не переводили в инший підрозділ-і що воно буде?ходитиме ще хрін знає скільки часу з кислим фейсом на усіх ображений?На х@й такі варіанти якщо людина втратила усіляке бажання тут служити поруч з тобов?!Це ще журнали не перевіряли-аби звалити і все на мене скинути!
 Воно до мене причепилось,щоб дізнався номер медиків в Хлібодарівці:я подзвонив Медведю той дав номер тієї жінки,що там лікує;капітан зателефонував ,а потім розповідає мені те,що я йому тиждень оповідав! 
 Забрав таки сьогодні і ось вже вона стоїть біля столика разом з вісімкою!Завтра 'робочий'день в повному обсязі і потрібно і на таку ж неділю налаштовуватись,бо в понеділок мають перші ластівки летіти в той бік на чолі з Вінні Пухом.Можливо,правда,що усе перенесеться на кілька днів,бо ще й пального не встигли привести.Та хай відтермінують трохи,щоб ще в цю неділю дали вихідний хоч в місто вирватись.Таке то. 14.04.2018 
субота
  Новий день чергової суботи.Зранку командири підрозділів мають отримувати зброю в частині,а тут на місці хлопці мають продовжувати вантажити снаряди на вантажівки.Добре зранку коли нікого немає-ніхто своїм кислим виразом обличчя не псує настрій!Сьогодні намагатимусь не їсти-оце попив чаю з цукром і в їдальню вже не пішов хай шлунок відпочине від травлення. Вчора вже трохи занімався з 16кою,а зранку розминався з 8кою і набагато краще себе почуваєшь ніж зазвичай. 
15.04.2018
 неділя
  Начебто вихідний день,але із самого рання полігон гудить немов вулик,бо 39бат збирається виїзжати/частково звісно/.Нема і в нас вільного дня,тож насолоджуюсь останніми годинами спокою.В лазню сходити учора не вийшло,тож поїду немитим.Звечора навіть затаплював трохи і зранку намагався. Проводив учора Осипенко розмову з А.А. і повідомив,що не відпускає-той навіть це сприймати трохи почав.Чи добре це?А що доброго-буде ходити ображений,створювати нездорову атмосферу.Таке. 
 Учора також махи з гирею робив.Сьогодні перепочинок,ну його на фіг!Ще навіть кави не заварив, не випив,лежу в теплій підігрітій постелі. Підходить до завершення і цей день,ця неділя:хлопці пів-дня проваландались нічим особливо не зайняті,а десь біля першої години всіх вишикували та розпустили до завтряшнього ранку.О сьомій годині виїздить перша колонна та відбуває експедиція не Лежено на завантаження вагонів снарядами.Ю.В. планує ще завтра заїхати в бригаду і коли мені самому/ і куди?!/вантажити майно? Після шикування вискочив в Зп,придбав в аптеці ще одну пастилку піасклидіну,зайшов на гостину до Горського,а потім зайшовши в АТБ поїхав обратно на полігон.Купив чаю кілька упаковок,вологих серветок то що.Вже не скоро зможу відчути себе трохи вільною людиною... А.А. приїхав засмучений,каже,що родичі усі проти аби він кудись їхав-чому ж наші родичі не були проти аби ми,мобілізовані,кудись їхали пекельним літом 14-го?Семитисячники й годі! 
16.04.2018 
понеділок 
  Почався тиждень з активної підготовки до переїзду.Особисто для мене він розпочався з вправ на кшталт кроссфіту де замість гирі або сендбегу в мене слугував Дружок який не виявляв ентузіазму сідати в мерс та їхати в Хлібодарівку.Тим не менше я його думки не питав:зловив та посадив.О шостій годині ранку рушили наші перші ластівки на чолі з Вінні Пухом.Більшість особового складу відправилась на Лежене завантажувати огірки в вагони.По обід має бути виставлена колона,а в нас ще нічого не завантажено і взагалі невідомо коли Ю.В. з'явиться.Я розібрав етажерку з задніх сіней та виніс довгі дошки перед наметом.Сиджу всередині.Уклав медичні сумки.Сиджу далі. Вечір.Завантажили на 80 відсотків таблетку не надто женучись,а завтра о четвертій ранку під'йом ,4.45 шикування,а о 5-й виїзд колони на Лежене.А.А. поїхав машину відгоняти і досі не повернувся-від нього усіляких сюрпризів можна чекати!Вдень коліно нило хоч я нівчора ,ні сьогодні не тренувався.Перші ластівки частково повернулися в табір.Таке то. 
17.04.2018
 вівторок
  Вже лежу на верхній полиці в вагоні який нікуди не прямує.Півдня сьогодні прочекали платформ,а під вечір заметушилися і все таки поставили свій транспорт . 
19.04.2018 
четвер 
  Вже на новому місці дислокації-в Хлібодарівці.Вчора ввечері таки почали рухатись вбік Донеччини і зранку таки прибули до пункту призначення.Пів дня просиділи на станції,а по обіді приїхали на базу. 
20.04.2018 
п'ятниця 
  Якщо учорашній день пройшов в русі здобреним нервовим присмаком,то сьогодншній день вже минув спокійно і неквапливо.Учора з'їзжали з платформи та росполагались на новому місці дислокації,а сьогодні зробили кілька рис до картини нашого місця росташування і проводили час в звичній для нас спокійній обстановці. Нервову атмосферу впродовж учорашнього дня створювало не стільки Міністерство Оборони скільки А.А. який вже заї@ав нити та жалітися-я дивлюся так,що і Ю.В. вже згоден заслати його кудись на батарею,бо дістало слухати скіглення.Той учора лишився чергувати поки перевантажувал бк,а нас відправив в росташування.Ми почали ставити намет,вудівці нам допомогли,ми їм допомогли трішки.В принципі все нормально було,я важаю,воно ж почало смердіти свою улюблену пісню про погану організацію та тому подібне не забуваючи згадати незлим тихим словом Ю.В.Навіть намагався ввечері щось висказати останньому,показати свої психи,але той його трохи остудив.Сьогодні он мовчить. Що сказати з цього приводу?А те що я вже давно кажу:дістали ці семитисячники!Емоцій викликаних його меканням багато,але немає бажання все це писати.Висновки я зробив,ще рік тому і як бачу це все таки його реальне обличчя і нема про що говорить.Одні негативні почуття і все. 
 РЗ на території колишнього агроцеху в центрі села,поруч зі станцію,кількома крамницями.Ще не роздивився на місцевості.Таке то. 
22.04.2018 
неділя
  Ввечері третя батарея  виїхала на бойове чергування,попередньо на три доби.Нашому дивізіону дісталась велика ділянка від Павлополя з Широкіним ледь не до Доника на півночі.Вже роздивився по боках де знаходиться пошта і Ощадбанк.Поруч кілька крамниць і нічого більше.Якийсь психодел якщо чесно. Учора вже робив махи з гирею.Сходив нарешті помився ввечері.Таке. 
 Неділя протікає по недільному графіку-принаймі для нас!Батареї ж до обіда перекладали огірки з місця на місце.Сходив поправ деякі речі в пральній машинці хоч результат і не надто вдало та все ж краще ніж вручну маслати. Тут намалювався якийсь рудий кіт який повадився Мурзіка пресувати і як я довідався його вже Мауглі всиновив так я на нього полювання оголосив,бо падло ї@ане зухвало в намет забігає аби нашого попресувати!Зранку вже свою ногу під його дупу прилаштовував,падло котяче! 
 Ось так неочікувано і довелося цим двом человєчкам їхати на ніч глядя в Волноваху везти на освідоцтво Андрюху з третьої.Щось він пустився берега останнім часом-може загибель дитини так відображається? 
 Сьогодні чекали нового кб,але так і не дочекалися-нема гарантій,що завтра не припреться.Ю.В. планував на завтра виїзд,а з цими нічними поїздками невідомо чи не відкладе. Дзвонив Віталіку,Євгеновичу:каже,що Толян доволі добре усе там зорганізував,каже працюють потроху і підмовляють Сергія до них приєднатися по закінченні контракту в 28-й.Той поки що не знає. День минув без особливих проблем та досягнень.Таке то. 
23.04.2018
 понеділок
  Он А.А. зранку знов почав кошмарити:дізнався,що командири гармат по дев'ять тисяч отримують,а він усього 7 900 так в нього увесь настрій кудись зник!Ображений,бл@дь!Потрібно йому надати можливість проявити себе на батареї-он можна техніком піти,або звичайним водієм на гармату.Подивимось як він заспіває після першого виїзду.Гроші прийшли зароблять,семитисячники і все тут-нема про кого і мову вести!Тут і спілкуватись нема з ким-двоє жлобів в моєму підрозділі! 
 Добігає ще один день мого буття,нашої 'служби 'в компанії цих семитисячників.Нічого особливого в цей день не відбувалось за винятком деяких епізодів.Під вечір приїхали речовики і видали ще одні піксельні штані,три пари шкарпеток та літній баф.Після вечері ходив помився поки можливість є.Додивився цей нудний фільм з Наталі Портман-таке фуфло виявилось. Сидів ввечері розглядав нічне небо з зірками і розмірковував про своє буття і дійшов висновку,що я вже давно звикся та змирився з думкою,що житиму без жінок...Мене вже навіть нудьга не прошиває до кісток від цієї думки як колись і навіть сумно не робиться,а якось буденно та байдуже все сприймаю.Якось так. 
26.04.2018 
четвер
   Ні!Все б нормально якби не ці семитисячники,що створюють мені проблеми на рівному місці!У А.А. сьогодні 'річниця 'як підписав контракт,/зробив помилку як він каже/так сам не свій ходе.Сьогодні паралельно 32 роки як ЧАЕС вибухнула і день скорботи за великим рахунком,але ніяка катастрофа не зрівняється з особитою драмою Антона Антонича!Знайшов привід для чергового незадоволення-кімната в яку нас хочуть оселити,намагається мені свою думку нав'язати,заї@ав!Час його вже на батарею відправляти,в третю,хай там керує-подивимось чи надовго його вистачить аби з усіма зіпсувати стосунки! 40'ка сиділа в курилці марно очікуючи свого відправлення звідси.
 27.04.2018 
п'ятниця 
  Все таки надаремно я встановив захисне скло на дисплей планшету-вчора впав обличчям вниз на дерев'яне покриття і на шклі лишились подряпини!Це на захисному,а якби його не було було б на самому екрані-добре,що поставив кілька місяців тому.40'ка вже виїхала і грядуть глобальні роботи з облаштування житлових приміщень. Кінець дня,кінець службового тижня і нормальні люди мають можливість зари перехилити келих-другий-третій-четвертий пінного напою чи грам сто п'ятдесят-триста-ноль п'ять-літр ато і надудлитися в гівно,а в мене таких можливостей немає,тож залишається лише залізти на ліжко і мріяти про це як і про женщин. Сьогодні облаштовували нове приміщення для нашого спільного існування з МТЗ і ночуємо з А.А. вже тутай.Не знаю як воно далі буде.Добре що той кислий фейс не будемо постійно бачити,але і з цими "ромами'теж нічого доброго ніц сподівати.Якось переб'ємося з Божою допомогою.Погано ,що не дозволяють намет лишити,булоб простіше ,а так за речами тре'постійно приглядати.Напруга вже є,вода також власним насосом подається.Через стінку жиють тупір пани-ахвіцери-ми з кожною ротацією все ближче і ближче до них як на зло.
  Тут дядько має на свята приїхати на днях було б непогано відпроситися,але не з нашими/а головне нашим! /пі@армотами. До мене дійшли звістки,що Толян з Вітахою вже мають приїхати на ппд,а ппд їхнього батальону в Чернівцях!Не встиг Віталік приїхати як додому вивели-теж непогано за великим рахунком!Навіть закрадаються думки до них приєднатися в майбутньому,але тре' вдома розібратися з подальшим існуванням... Отримав сьогодні свій набір клепсидр.Сьогодні зранку пропустив тренування тож потрібно завтра прокинутись раненько,заварити кави та розім'явши тіло хвилин п'ятнадцять покидати малу гирьку.Таке то. 
29.04.2018 
неділя
  Сьогодняшній день закінчується не на самій позитивній ноті:дозвіл на те що би провідати родичів я наче як і отримав,але ніхто мене відвозити ці нещасні 20 км не збирається-принаймі капітан так питання не ставив!Невідомо ще як добиратимусь чи через Волноваху,чи через Зачатівку-через Зачатівку навіть зручніше!Сам принцип,що їхати 20 км ,а так півдня витратити потрібно!Ю.В. зробив добре діло називається,як навмисне! А.А. дістав своїм кислим цюрлом:ображений на життя,позбирати вас таких х@йликів та відправити в яку-небудь иншу бригаду,щоб потім лікті собі кусав!
 Ще у одного мого сослужився сталося горе-у Сашка Вовка,водія 7-ї батареї ,супруга померла.Таке то.
 02.05.2018 
середа
  Сьогодні в Рівнопіллі.Ранок.Десь о пів на дев'яту сяду на автобус та виїду до Волновахи звідки мене заберуть наші.Учора зранку сів на приміський потяг,що прямував до Камиш-Зорі і доїхавши до Зачатівки пересів на автобус яким під'їхав сюди.Я вже і не пригадаю коли був тут так щоб основатєльно-пам'ять не тримає цих спогадів,бо мабуть-таки давненько.Я не маю на увазі той візит в вересні 15-го року.Добре що вирвався-невідомо коли ще можливість матиму,хоч наче недалеко. 
 Вечір.Десь о пів на дев'яту ранку сів у автобус в Рівнопіллі та прибув до Волновахи де пересів в нашу таблетку і в обід з усією бандою відбув до розташування.Перед цим встиг заскочити в крамницю лікеро-горілчаних виробів і ухопити пляшечку 'Болграду '.Враження від цього райцентру не найприємніши якщо чесно як і від усього району.Особливістю цього містечка є те що воно знаходиться в орбіті інтересів лугандонців які массово приїздять через КПВВ та штурмують місцеве 'АТБ ' з базарчиком.Багато воєнних та вспешників шаройо@иться перевіряють документи.Ходять і дівчата з розвиненими дупками та гарними цицьками за які хочеться потриматися,або хоча б міцно учепитися.
 Знов почало коліно скиглити.Два дні не тренувався і забув сьогодні піаскледин випити. Не можу пригадати коли останній раз гостював у дядька-15-й рік не рахується,а до цього не можу і згадати як давно це було і як багато подій трапилось ща цей час.Таке то.Сашко сидить вдома,начебто чомусь вчиться на компі,живе як в квартирі і багато тих речей які мав би зробити самотужки дядько вимушений в ці дні сам робити.Води в дворах немає тож постійно доводиться їздити за водою.Якось так. 
03.05.2018 
четвер
   Наші звіри відправились до лічниці-знов повен "уаз" набився,а я лишився чергувати в медпункті.Щось у сон хилить-серед ночі прокинувся і пвд ранок міцно заснув,а тут вже і прокидатись потрібно.
 Додивився той фільм з Батлером.Сонце пече по дорослому. Велике скупчення людей на замкненому просторі.А що було б якби був правдивий укомплектований дивізіон у нас? Вечір.Прочергував цілий день в медпункті бо мої 'бойові товариші 'цілий день катались.А.А. знов не з тієї ноги піднявся ходить з кислим цюрлом на усіх ображений невизнаний геній.Тре' йому дати можливість проявити себе на батареї де більше можливості і звання отримати і більше грошового забезпечення на кілька сот отримати. Це дядько вже потихеньку їде вбік столиці,повертається до роботи.
 04.05.2018 
п'ятниця 
  Щось цей маладой чєлавєк дивлюсь зовсім усіляку прив'язку до місцевості втратив:надумав мені наряди давати-а ти ,бл@дь,нарядну не переплутав?! Щось я відчуваю,що скоро вже закиплю.
 05.05.2018 
субота
   Ще один бесповоротньо втрачений день на службі у Батьківщини готується спочити,щоб надати дорогу наступному.Нічим особливим цей день не відзначився:шикувалися,волойо@или,їли ,пили,ходив до крамниці,тренувався з гирями.44ку таки вивели на ппд і 8 огшб також в Чернівці привезли.Спекотно вдень,але на тижні має дещо знизитись температура.Наше чудовисько має в понеділок ввечері здиміти на тиждень.Сьогодні нарешті поправ рушники та повісив сохнути.Ті книжки,які я для чогось замовев на Нащому форматі отримаю вже на наступному тижні.Бачу,що і по селі швендяє трохи кобєт.Мурзік примостився біля мене спочиває.Вже багацько усілякої комашні в повітрі літає.
 06.05.2018 
неділя 
  Ранкове шикування слугує умовною межею між одноманітними та безбарвними армійськими днями.Сьогодні зранку немов побита собака:вночі прокинувся і не міг знов заснути тож ранкової зарядки не робив і кави не випив. Канув в небуття ще один дуркуватий день воєнної служби-єдине,що корисне сьогодні зробив так це зібрав і почепив шось на кшталт вішалочки.Сьогодні не тренувався,а от з завтрішнього дня почну кожен день свінги робити.Ю.В. завтра ввечері вшиється і все на мене лишається.Завтра проводитимуться бутафорські навчання:по тривозі займати оборону на території без зброї та набоїв за великим рахунком.Побалакав нарешті з Юровичем та Романом /Уманським/.Цікава тенденція спостерігається в Україні:гебреї починають масово приїздити на паломництво не тільки в Умань,а і на Буковину і створювати свої стаціонарні осередки.Дивні діла твої,Господи! Таке то.
 07.05.2018 
понеділок 
  Поїхав Ю.В. у відпустку ввечері тож є трохи часу відпочити від його кислої фізії.Щось трохи перестарався з гирями-хребет тепер болить і не знаю чи від свінгів,чи від армійського жиму,а планув кожен день тренуватися,робити махи.
. 09.05.2018 
середа
   9 травня.Чергове святкування псевдосвята з псевдоветеранами та иншими міськими божевільними.По новинах дивився що заходи з цим неживим полком обійшлися без сер'йозних заворушень,але все єдно гидко дивитись на обличчя і кількість тих хто нас ненавидить та ненавидить нашу країну.Тим не менше все єдно проглядається тенденція на зниження градусу цього довбоґрайства з кожним роком. 
 Читав інтерв'ю на Оглядаче з якимсь волонтером та блогером і він висловив думку,що не дивлячись ні на що Порох рухається в правильному руслі і головне це все зари не просрати-а ймовірність цього існує дуже велика!Велика кількість жлобів та невдах які завше усім незадоволені і все і вся критикують/ такі як А.А. наприклад/будуть постійно голосувати та діяти наперекір як це робили /і роблять/мешканці лугандонів.
 Сьогодні вкотре впевнився які все ж таки мерзоти тут проживають-найбільш гнилого райончику я ще не бачив!Возив сьогодні хворих в ЦРЛ і обох госпіталізували в 61 ВМГ,добре,що їхнім транспортом відвезли.Черговий хірург оповідав як він там бідує з цими ї@аними колоборантами.Невесело звичайно.Тож Марік залишається найбільш актуальним лікувальним закладом для військових.Таке то. 
 Спина після поїздки,протрусилась добре на ямах та вибоїнах і майже повністю припинила нити,тож завтра маю намір повторити махи.Замовев собі наплічничок невеликий для зберігання різного дріб'язку,вже і сплатив. Побачив в fb пост в якому розповідалось про збір коштів на сценарій про атовця-донеччанина над яким працює Дмитро Білий,тож вислав сто гривнів і на цей проект.Маю надію,що завтра отримаю замовлені книжки-УкрПошта таки не Нова,яка працює оперативніше! Грошового забезпечення отримав гривнів на 50 більше ніж минулого місяця.Батьку поки що одну тисячу перевів і БТ вислав на відділення 500-якось так воно незрозуміло працює ця УкрПошта:перевів гроші,а відділення і невказане було!Побачим. Погода тепла,життя більш-менш тихе,ніхто наче поки не зачіпає,час займатися спортом є тож все добре.Мене влаштовує. З Богом. 
10.05.2018 
четвер
   Добігає кінця і цей день нічим особливо не відмічений.Правда прапорщик Маковоз привіз нові спальники і футболки зі шкарпетками.А так нічого. 
12.05.2018 
  Ранок суботи.
   Добігає кінця термін відпочинку від старшого по медпункту.Сьогодні зранку не так свіжо та прохолодно як учора,але відбитики свіжості ранкове повітря і досі зберігає. Учора отримав свої книжки тепер лишилось їх читати.Учора брат Михалича привіз нам аптечні шафи з багатьма шухлядками. Нікуди учора не їздили і я такий,щоб і не їздив до кінця терміну,але таки доведеться. Щось знайшов якесь утворення на мошонці з лівого боку і це мене непокоїть.Судячі д усього цибулина волосся запалилася.Треба щось вдіяти і не знаю що. Вчора у дядька був день народження.Залюбки прослухав авдіоверсію "Дефіляди у Москві "Славної пам'яті Василя Кожелянки-зразок викладання альтернативної історії в гумористично-гротескній формі,що було дуже сміливо як на той час коли писалось.Таке то. Щось останнім часом тренування з гирями супроводжуються в мене болем у попереку.Не знаю,що і робить-з одного боку відчуваєшь своїми м'язами результат праці зі снарядом,з іншого не подобається моїй спині деякі вправи. Вечір суботи.Щось у мене в мошонці з лівого боку якесь утворення має тенденцію до збільшення.Воно давно вже щось було,але я не надавав значення бо було невеличким ,думав,що запалився волосяний фолікул,а це роздивився,що зовнішніх ушкоджень начебто і нема.Не знаю,що воно буде... Їздили в Златоустівку возили Іванича з першої до масажимтки хребет вправляти.Осипенко вчора був на нараді багато нових вказівок привіз.У Ю.В. сьогодні день народження ,а я і не дзвонив не вітав. Не знаю як воно зі мною буде... 
14.05.2018 
понеділок 
  Сьогодні зранку їздили в Волноваху-до зубної клініки закинули більшість і одного до ЛОР,до якого на прийом попросився і А.А.Врешті решт А.А. назначили госпіталізацію на завтра поставивши попередньо гострий гайморіт.Показався і я хірургу,той запропонував спочатку спробувати консервативне лікування ,а за два дні як не допоможе -вскриє .Одже завтра повеземо А.А. до лічниці. і ще двох барбосів до хірурга.Це поки капітана нема то і є можливість у нас своїм здоров'ям трохи позаніматись,а так і поїхати не було б можливості зза цього довбоґрая.Явиться завтри фейс перекособочений.Щось я за ним зовсім не скучив-і без нього справився би,якщо чесно. Такі справи на сьогодні. 
15.05.2018
 вівторок 
  З самого ранку зіпсували настрій:ота ї@ана чорнадупа мавпа викликала мене та показала наказ по частині чи з'єднанню про проведення якихось змагань по токсичній медицині сьогодні в дивізіоні,а завтра в бригаді!Звичайно,що випадає їхати мені зі своїм фурункулом на мошонці і звичайно,нікого це не ї#е і не варто очікувати,що Ю.В. коли з'явиться щось там намагатиметься відмазати тож залишаюсь я сам на сам зі своїми проблемами.
 18.05.2018 
п'ятниця
  Наявність якісного швидкісного інтернету погано впливає не тілько на творчу діяльність,а і на будь-яку діяльність взагалі!Он я навіть нотаток не робив три дні хоч планшет з рук і не випускав можна мовити.Ранок привітав нас доібним дощиком який так само припинився як і почався. Кеп приїхав у вівторок,А.А. лежить в лічниці.Має Дональд Дак у нас з'явитися сьогодні-завтра,нараду загальну проводити.Мені сьогодні до хірурга. Потихеньку читаю ту книгу Рафеєнка,та послуховую ще одну Володимира Лиса.Таке.В палаті нас мало залишилося,бо всі пороз'їхались.Такі справи.
 20.05.2018 
неділя
   В п'ятницю вже отримав ,а вчори таки причепив той турнік.В п'ятницю комбриг таки приперся,але пробув недовго і поїхав на вогневу де на наочному прикладі продемонстрував рівень свого інтелекту та командирські якості:вирішив покерувати вогнем і в результаті огірок / чи огірки/прилетіли на 400 метрів вбік!Наявним на вогневій військовослужбовцям зробив зауваження з приводу гоління та форми одягу,а стосовно боєздатності нічого,бо мабуть нічого в цьому не розуміє.Старий кб не робив би зауважень з приводу зовнішнього вигляду,але з приводу боєздатності батареї виґрав би та висушив би і кд і нш і командира батареї! 
 При зборці турніка виявились деякі недоліки конструкції,а при прилаштуванні наї@ався з анкерами.В результаті закріпив до стіни на двох верхніх анкерах і вже потихеньку експлуатую. На espresso.tv. чергові опозиційні патріоти патякають про те як діючого президента не допустити до другого терміна-а чого ви хочете,шановні ' патріоти'?Звернути з заданого курсу та знов відкинути країну в прірву хаосу,економічної стагнації і т.п. як в 10-му році було? 
 Андрій телефонував,оповідав,що 23-го має їхати на Маріуполь і буде проїзжати через Хлібодарівку тож можливо відпустять до ранку.А можливо ні. Замовев таки новий казан на 4 л та чотироногу з пристосуванням для шампурів.Учора,доречі,в нас відбулося пробне барбекю,не надто вдало печінка вийшла,правда. Після учорашніх вправ на турніку тіло відчуває легку крепатуру і це нагадує мені,що я все ще живий. Почав дивитись 'Вікингів'.Наявність інтернету відволікає від корисної діяльності та творчості. Вечір.Підійшов до логічного завершення цей вихідний день і цей вікенд.Завтра почнеться черговий службовий тиждень.Вдень сьогодні Сонечко не дуже тішило нас своєю посмішкою,але принципово холодно не було.Чекаємо на якусь бригадну перевірку,тож знову Ю.В. повезе людей до лічниці,а я лишусь віддуватися в разі чого. Воно добре коли ні х@я не робишь,але від цього теж втомлюєшься.Завтра почну зранку потихеньку займатися фізичними вправами,бо відчуваю,що вже знов почав жиріти за минулий тиждень,треба востановитися.Такі от треба. 
21.05.2018
 понеділок
   Початок службового тижня розпочався таки бригадною перевіркою і на ранок маємо клопіт як ото шикування в брониках ,шоломах та зброєю!Сьогодняшній етап пройшов нормально тож після ранкового шикування вони / перевіряючи/мають вшитися,а ми заживемо в своєму звичному ритмі. Сьогодні нарешті після тижневої перерви робив зранку зарядку,а під вечір робив свінги з гирею,тож через години півтори відчув неймовірну втому та важкість в ногах.Завтра збираюсь нажати на підтягування.Такі от справи. 
22.05.2018 
вівторок
  Учора нашим росташуванням пронеслась бригадна перевірка/ на чолі з Хрюкичем/яка не виявивши особливих порушень і незробивши суттєвих зауважень,провівши на ранковому шикуванні стройовий огляд вшилася к бісу кошмарити інші дивізіони та підрозділи нашої частини.Ми ж повернулися до звичного режиму служби-волойо@лення!Тож спокійнесенько лежу собі по обіді на ліжку не боючись за це отримати на горіхи.Мене такий режим влаштовує.Цілком. 
 Дочитав сьогодні ту книгу Рафеєнка і можу для себе зробити висновки стосовно рівня та затребуваності подібної літератури серед широкого кола читачів.Кілька днів перепочину та візьмусь за ' Інтернат'Жадана. 
 Учора поробив свінги з 16кою і за кілька годин мене з ніг валило від втоми,а зранку сідниці та стегна також відчували немарність учорашніх вправ.Сьогодні планую знов освоювати турнічок.Літо попереду тож треба тренуватися.Такі справи.
  Не надто очікувано третя батарея виїхала на бойове чергування в бік Озівського моря-от тобі і навчання песиголовців в нашому морі,от тобі і боєздатність нашої армії на сьогодняшній день коли людей нема і повноцінних розрахунків! 
 Я таки потренувався під вечір і виявив,що таки не дуже комфортно підятягуватись від стіни-такий турнік нормально чіпляти над дверми чи проймами,щоби не битися ногами об стіну.Трохи низькувато якщо чесно і я зрозумів як треба було намічати нижній ряд анкерів-як завше гарна мисля приходить опасля!Нічого!-робити нема чого тож можна буде і перечепити при бажанні.Якщо буде бажання. Не знаю во що вся ця ситуація з їхніми навчаннями виллється... З Богом. 
23.05.2018
 середа
  Ю.В. повіз кухаря проходити мед.огляд для сан.книжки,а я як завше лишився на господарці.Півгодини прибігла кухарка-поранили палець коли капусту різала,кровила сильно рана.Промив перекисом,зробив пов'язку,дав валеріани випити.
  Сьогодні Андрій має намалюватися,але сумніваюсь,що мене кудись відпустять.Маю сумніви,що Ю.В. щось питав у Осипенка вчора,до того ж не до того було. Небо похмуро дивиться на землю зверху вниз,легкий вітерець розганяє вологість яка дошкуляє нам з ранку самого,а я сиджу на сидушці спидженій у 39-го і почитую Жадана.
 24.05.2018 
четвер 
  Три роки тому,того пекельного ранку,в мене на руках помер Сивий!Я про це згадав десь по обіді... 
 Вчора ввечері Андрій заїхав за мнов і посадивши поруч рушили в Рівнопілля через Златоустівку.В Златоустівці знаходилась ота кобєта до якої Андрій нерівно дихав,але чомусь так нічого і не зробив-навіть замислився чи не перейняти в нього ініціативу?Перед сном Андрій вирішив почитати Сашкові моралі з приводу його байдикування- вибрав неправильну тактику,але і його почуття зрозуміти можна.Сашко опирався моралям,але чесно признався,що усе розуміє тілько ніяк не зрушиться з місця.Таке то. Заїхали в Зачатівку хвилин на 15-Андрій привіз пилотяг і показував як користуватися.Дядя Саша був після зміни та трохи вмазаний;дід Миша постарів,ссохся,а бабуся зовсім здала.Сумно дивитись розуміючи незворотність нашого шляху і згадувачи дні нашого дитинства,нашого минулого. 
 З неба таки зірвався дощ і я сиджу в палаті.Встиг поробити свінги до початку.Час вечері,але немає бажання на неї прямувати.В мене є кислячок і домашні марципаники,які напекла тітка. 
 Ну що оповісти?Якщо всі батареї вийдуть на чергування доведеться і мені в караул заступати!Воно коли людей немає то і доведеться,головне щоб дурною звичкою не стало!
 25.05.2018 
п'ятниця
   Сьогодні останній дзвоник в школах-прочитав гарну статтю Андруховича з приводу цих совдепівських лінійок та знущання над дітьми!Правду написав яку ніхто ніколи не озвучував,а за великим рахунком так воно і є! 
 Отримав казанок та чотириногу:перевіряти завтра маємо.Завтра і А.А. випишуть.Знов буде  своїм кислим виразом обличчя псувати атмосферу,але скоро у відпустку вшиється. Погода мінлива:то Сонце то вітерець із хмарами. 
26.05.2018
 субота 
 Сьогодні день народження у мого кумпля Ш@рика і чотири роки першої спроби песиголовців захопити Донецьке летовище.Чотири роки минуло після того понеділка,другого дня після президентських виборів,чотири роки після того як я вже хтів начистити ї@ло тому басурманину,чотири роки як перекрили рух через Путилівський міст і чотири роки як в подвір'ях двоповерхівок Північного селища лунали постріли,а біля вокзалу валявся застрелений хлопець... В той день я був дещо дезорієнтований...але зрозумів що попередньому усталеному порядку життя прийшов кінець... 
 А.А. виписали з лічниці:лежить з кислим сумним ї@лом незадоволений тим,що знаходиться в росташуванні.Він з'явився і в мене настрій зіпсувався-він однією своєю присутністю псує атмосферу довкола себе! Першу половину дня займався тим,що складав каркас майбутнього літнього душу-вже б і склав левову частину якби не Ю.В.  зі своїм довбоґрайством !Самий розумне,бл@дь!
27.05.2018
 неділя 
 Трійця.Цей день добігає до свого завершення і у звичайних людей завтра святковий вихідний,а ми ж не звичайні люди і у нас вихідні постійно! А.А. пішов на потяг і з вівторка офіційно у відпустці.Підозрюю,що з відпустки може не вийти вчасно. Дзвонив Толяну Фалінському-втретє став батьком і зари у відпустці.Каже,у нього в батареї 20 чоловік лишилось. На вечерю у нас було барбекю.
 28.05.2018 
понеділок 
  У нормальних людей сьогодні був державний вихідний,у ненормальних/ тобто у нас/вихідного не було. Зранку мав можливість бачити нашого особіста,Миколаїча,приїздив у гості. 
 Сьогодні непогано так потренувався:перед обід цілеспрямовано займався підтягуванням,а після обід,ввечері,робив свінги вже по три хвилини підход і з інтервалами три хвилини ж. Ввечері смажив гриби,а Ю.В. мнєсо з бараболею.Тепер приліг на своє місце в палаті попередньо подивившись останню серію першого сезону "Викінгів ". Надибав сайт для атовців-письменників.Таке. З Богом!
 29.05.2018 
вівторок 
  Бл@дь!Це пиз@ець-Ю.В.увімкнув ображеного і розламав каркас той,що я зробив ,усе пересрав і тепер сам все робить Бо'зна по якому мовчки!Ну і нах@й я ото щось робив якщо не так як ти хочешь/ через дупу тобто/? Створює атмосферу нездорову.Я і хотів позаніматись душем,але в обід фарба на листах ще сирувата була і самотужки я б каркас не витягнув звідти.Воно ж розламало усе і питає в мене чому лаги не співпадають?да тому не співпадають,що воно розраховано було зверху кластися,а не між !Як воно вміє створювати нездорову атмосферу в колективі-тут в самого нерви не надто в хорошому стані,а ще й воно створює!
 30.05.2018 
середа
   І Божа благодать зішла на Грузію-так добре коли нікого немає,сидіти в затінку,пити чай,читати книгу,слухати музику і ніхто тебе не дістає своїм зкислим ї@альником, Завтра наче бригадна нарада в нас в росташуванні,тож обходитимуть/ наші/крізь і перевірятимуть порядок.
  Вчора злив воду з квасу і заливши нову добавив тудой отой трофейний мед,що нам лишили попередники-як раз знайшлось застосування для продукту! Кожен день читаю сторінок по тридцять жаданового "Інтернату".Більше важаю недоцільно аби швидко проковтнути ,а не поспіхом,вчитуючись у зміст та обмірковуючі. Паралельно дослухую 'І прибуде суддя... 'Володимира Лиса. Сьогодні вже немає того скаженого вітру,що підіймає пилюгу та перевертає,що тілько може перевернути.Сонце теж пригріває і навіть трошки припікає. 
 Бабченко живий- я навіть зрадів ввечері,чесно кажучі! Левову частину робіт з облаштування літнього душу зроблено:лишилось шпінгалети та саму балію почепити. Тренування зі свінгів не пропустив не дивлячись на пізній час.Таке то. З Богом!
 31.05.2018
 четвер 
  Останній день весни-знов непомітно і швидко пори року змнюють одну одну і оком не змигнешь як і літо мине,і знов почнеться вересень,а за ним осінні місяці з переїздами,ешелонами,багном,полігонами ,одвічним холодом,дровами,а потім знов тепло,можливо черговий перекат,ешелони,а можливо цього усього вже не буде у мене. Час нашого буття швидко минає. Ю.В. майструє драбину до душу,а я скромно сиджу в курилці байдикую-а чого йому заважати?Воно вже недовольне,що Бабченко живий і успіх/нарешті!/наших спецслужб намагається трактувати як ганьбу!Як мене вже це ватне чудовисько заї@ало!І скільки такого непотрібу затісалося в наши лави-зневажають ту землю яку псують своїми чобітьми,а грошове забезпечення та пільги отримують залюбки і все также продовжують зневажати усе українське вже майже не приховуючи,скоти прокляті!Тьфу! Ціну цьому непотрібу я вже давно визначив. Комбриг приїхав і разом з Осипенком поїхав на КСП,а на третю годину нарада.
 01.06.2018 
п'ятниця 
  Перший день літа та паралельно захисту дітей привітав нас із цим святом прохолодною погодою зі ставшим вже звичним неслабеньким вітерцем. Учора отримав Осипенко перед строєм з рук комбрига звання підполковника тож тепер на шикуванні ми волаєм "Бажаєм здоров'я,пане полковнику! ".Обмивали звання у вірмешек на подвір'ї.Нашого також погукали туди далі,тож прокинувся він пізніше ніж зазвичай. Літній душ учора зробили,зібрали,я зробив отвір у черговій балії та наповнив водою.Лишились дрібниці. Сьогодні потрібно потренуватися на турніку і свінги поробити,бо учора проволойо@ив так і не тренувався. Таке враження,що я знов пухнути починаю.
 02.06.2018 
субота 
  Да-а!Мудак він і є мудак!Як не крути. Ю.В. таки придбав холодильничок. Третя батарея ще місяць стирчатиме в тій лісосмузі:завтра відправляють тудой лазню з однією польовою кухнею. Я колись запитував себе коли мені було,скажімо,років шістнадцять,як воно буде коли виповниться двадцять?Коли мені було років двадцять шість,цікавився як воно в тридцять буде?А як після тридцяти так би мовити в зрілому віці? Тепер я маю можливість на власні очі збагнути та оцінити як воно в 'зрілому віці 'і мушу зазначити,що якось воно все мудакувато виглядає в моєму 'зрілому віці '! Встиг таки помитися в лазні ще сьогодні:літній душ ми зробили,але прохолодні дні і ранки поки що тож не надто бажаю митися в холодній воді.Не виходив за паркан сьогодні,а потрібно памту зубну купити. Мав на меті зробити купу дзвінків,але до вечора ця мета розчинилась немов марення .Таке. З Богом!
 03.06.2018 
неділя 
  Сьогодні матері могло б виповнитись 66!Але не виповнилось... 
 Повертаємось до наших 'баранів ':невідомо наскільки вони 'наші',але те що барани то сумнівів в мене вже немає давно!Вчора одне уйо@исько приїхало з відпустки запиз@оване:наші виїхали і побачили як це х@йло стоїть в формі та з пивом під крамницею ї@лом торгує.Тож капітан вирішив одразу цього ідіота брати на борт і везти в наркологію.Взяли з собов.Воно там виставу влаштувало :і поліцію викликало і вееспешникам казав аби арештували і т.п. Цей ушльопок з вересня 17-го року прийшов в Збройні Сили ,а в нашому дивізіоні з початку весни і це вже наче третій зальот. 
 Йдем далі.Отже лежу я кілька годин тому на своєму лєжбіщі,приходить Гена/сан/інструктор другої батареї/гукає побалакать;цікавиться,коли в мене закінчується контракт і які привілеї таїть в собі моя посада,бо бачте він мріє на пенсію з армії піти і шукає де вигідніше свою немаленьку дупу примостити.Ті перспективи які я йому намалював йому зовсім не сподобались і він озвучив думку,що раз так все погано в армії,то потрібно тікати звідси і їхати в Польщу за 500 баксів робити,раз тут ніхто не ціне,що він тут так 'корячиться' бідний!Мені звичайно не надто зрозуміло як він тут корячиться і як він намилився злиняти з армії по високому тиску/вперед і з піснею!/і за який х@й вам,нешановні пани-семитисячники,убд давати,але не став цього озвучувати.
 Висновок який?А такий:що ніскілечки моя думка,що почала десь так роки два складатися стосовно нового поповнення в армії не є помилковою,а є цілком заслуженою та справедливою і ці товариші /які мені не товариші зовсім!/слова доброго не варті і жадної поваги !Я б і у тих семитисячників,що встигли посвідчення отримати ревізію провів би і в декого б і вилучив! Такі от думки бентежать мою дурну голову на цей день.
 04.06.2018 
понеділок 
  Початок чергового службового тижня і день добігає кінця.Чесно кажучи, вже починає діставати ця бездіяльність-вже трохи дах підриває! Завтра А.А. має повернутись:хай би знов на лікарняний пиз@ував,бо буде ходити зі своїм кислим  фейсом атмосферу навколо себе псувати,невизнаний талант! 
 Сьогодні перед обідом тренувався на турнічку,а ввечері робив свінги:пролангую час підходів потихеньку,реально важче.Тож будемо прогресувати поки час є. 
 Вчора ввечері був в мене пізній виїзд:Ю.В. повіз алкоголиків в Волноваху на освідоцтво,а я поїхав на першу батарею за хлопчиком хворим.От і побував на тій Зорі через чотири роки:колись там наша дев'ятка квартирувала,купа хлопців мала прихисток,а тепер майже нікого немає-приїхали один цей хлопець лишився і десь двоє з 39-го шаряться,а ми з тилу заїхали ті мабуть і не помітили,так що заходь хто хоче забирай планшети,телефони то що. 
Сьогодні зранку як почали біля сільради музику крутити та пісень співати. Служимо потихеньку.З Богом.
 06.06.2018 
середа 
  Сьогодні знову середа і день звіра паралельно. А.А. таки вчора прибув і поки наче не сильно кисне.Сильні вітри здіймаються останні дні,але зранку вже тепло.Вже активно користуюсь новозведеним літнім душем-щойно вийшов після тренування. 
 Ш@рик надсилав фото з Лондона-хтось кисне на службі у Батьківщини,а хтось спокійненько змінив її і живе в своє задоволення!Кожному своє. На цьому тижні вже всер'йоз узявся за підвищення навантаження на тренуваннях і кожен день додаю по 15 секунд:сьогодні вже по чотири хвилини займався.Якщо так піде то на початок тижня до п'яти хвилин дійду.Підтягування теж намагаюсь потихеньку форсувати для збільшення кількості підтягувань в сумі.Хочу до відпустки гарну форму набрати,а там як вийде. Кожен день телефоную додому,по кілька хвилин балакаю з батьком хоч особливих новин немає.Лєнка лежить вдома ні до чого не прагне та витрачає свої скупі накопичення.Щось підозрюю,що все це погано закінчиться. 

 08.06.2018 
п'ятниця 
  Продовжуємо існувати далі.А.А. поки що наче не кошмарить ,а Ю.В. зачаівся та шукає приводів аби дої@атись:дої#ався,що Льохі з другої вколов диклофенак,що потрібно обов'язково діагноз писати-який в дупу діагноз,якщо ти хворих кого возив не записуєшь в амбулаторний ,уйо@ище ти токмацьке?!От вже підсунув Господь ідіота на мою голову! 
  Потихеньку продовжую робити свинги і додаю час до підходів щоденно по 15 секунд.Важкувати і навіть не те що фізично,як психологічно важко налаштуватись на вправи.Але дієво:суб'єктивне враження,що щоденно втрачаю в талії.Тож продовжую. 09.06.2018 
субота 
  В селі свято,в росташуванні також-Стопочкін проставляється перед місцевим істеблішментом за переведення до Полтави.Сьогодні не тренувався,бо важко себе почував після учорашніх навантажень.Ввечері коли зайшов у мережу зателефонував Лебединський з Польщі.Побалакали.Оповідав,що заробляє непогано,що на життя багато не витрачає тож є можливість відкласти;оповідав,що хоче на наступний рік забрати родину;оповідав,як у них все гарно,добре і який у нас бардак.Оповідав також про инший бік медалі:до приїзду жінки півроку дрочив,а по від'їзді терпіти стало неможливо і почав застромляти свій дрюк в чужі глечики таких самих гастарбайтерок як і сам.Отака правда життя і чим воно далі обернеться хто його знає...
  Розмовляв також з Сергієм,каже,тітка хворіє,в онкоцентр поїхала в Зп.Діти вже виросли за ці роки,що не бачились:малому восьмий рік,вже перший клас закінчив!Час летить не чекаючи нас та руйнуючі усе що нам дорого,залишаючі з гірким присмаком розуміння неминучості та незворотності змін і усвідомлення нереалізованості усіх можливостей які зустрів ти на своєму шляху! Додивився отой французький фільм з Касселем.Повчально. 
10.06.2018 
неділя 
  Сьогодні був концерт нашого ансамблю пісні та пляски:о 16-й годині нас вивели до сільради і близько години ми насолоджувались музичними творами к виконанні військових лабухів.Все б добре тільки поменше би вони тих пісень у совдепівському стилі співали було б взагалі усе добре. І ще одне:А.А. переводиться на першу батарею!Нарешті він це втілив в життя і ніхто більше не псуватиме атмосферу в нашому і без того нездоровому колективі.І на тихаря отак все він вирішив втілити -як я зрозумів для капітанп це стало новиною на нараді.Ось ще одне свідчення того яка він людина і як він нас не поважає.Хай пиз@ує.Нарешті.Він і там себе покаже за деякий час. 
 Добре,що хоч трохи написав в свій черговий твір,а то стільки часу взагалі нічого не писав. 
11.06.2018
 понеділок 
 Добігає кінця цей день. Два дні не робив свінгів,тож сьогодні планував займатись той час на якому зупинився в п'ятницю та я забув,що вже наперед виставив час і займався таки на 15 секунд довше кожен раунд-4,45.Важкувато мушу зазначити психологічно відстояти ніж фізично хоча теж нелегко.Сподіваюсь відчути результати впродовж цього літа від цих тренувань. Такі от справи на сьогодні.З Богом.
 12.06.2018
 вівторок 
  Черговий день.Ще один з безкінечної черги таких самих одноманітних сірих та нецікавих днів,що я дарую державі в обмін на велику кількість грошових одиниць,яка називається грошовим забезпеченням.Якось так тепер це все уявляєшь. 
  Як я писав А.А. таки вирішив переводитись на батарею аргументуючи необхідністю досвіду водіння великих вантажних автівок з прицепами-тут він його бузумовно отримає!Справа в иншому:вчора вночі він встиг відмітитись-Ю.В. викликали на третю батарею і той піднявши водія зауважив,що той випивший!Мало того:він ще і Костяна підпоїв ввечері і хоч той випив з його слів сугубо за компанію/ сп'яніння нема,а запах присутній/тож вести довелося Тарасику. В мене враження таке,що А.А. як навмисне підставив Костяна,аби спровокувати те щоб того не поставили на його місце/а попередня домовленість є/.Я вчора йому про це обмовився,тож не виключаю,що він намагався вплинути на того,щоб передумав,а нам яке-небудь х@єпутало підсунули.Не певен і доказів немаю,але до А.А. в мене довіри також немає і не виключаю якісь інтриги з його боку. Його майбутній командир приходив і промайбутні перспективи доволі адекватно розповів. Мауглі відправив на якісь виховальні роботи на кшталт дрова розвантажувати -завантажувати.Невідомо як їх накажуть ще. От таке враження,що підставив Костяна! 
13.06.2018 
середа 
  І річниця звільнення Маріуполя від рашистських песиголовців.І останній мій день на шахті. Сьогодні зранку увімкнувши планшет і увійшовши в мережу отримав незрозуміле сповіщення від Андрія і фото автівки.Увімкнувши мізки я зробив припущення,що він знаходиться вдома і придбав списане авто у себе на роботі-логіка мене не підвела!Зв'язавшись я дізнався,що вони родиною приїдуть в Волноваху.Яж їздив сьогодні до стоматолога.Тож зустрів я їх як раз напроти ринка,де мене вони підібрали і деякий час провів із ними доки хлопці не зателефонували та не погукали.Що стосується 'нашого',окремого для воєнних стоматолога,то щось якось воно сумно насправді-начебто зробив пломбу,але таке враження,що не там де треба.Я розраховував взагалі,що до нормального дантиста потраплю,а вийшло он як. Рожичі зібрались до батечка їхать /без дядька/тож може вже і приїхали.Автівку взяли за 5 тисяч $. 
14.06.2018
 четвер
   Рівно чотири роки тому,приблизно в цей час/11.00-11.30 /,я проїздив через Приморське місто металургів в бік рідного міста назавжди полишаючи позад себе Доник з усіма його сепаратистами та мирними мешканцями які 'ні за каво 'і які трохи згодом цілими отарами ринуться в бік морів в надії на дармачка пересидіти по-жлобські біля моря і повернутись на все готове додому чомусь важаючі,що їм нічого за це не буде.Втім,я відхилився:як відомо 13 червня підрозділи Збройних Сил,Національнрї гвардії та 'Азову'зачистили місто біля моря від рашистів,але купка песиголовців зуміла зачаітися і 14 го червня,як раз в той час коли я проїздив через це місто спромоглися стрілити з РПГ по бусу який перевозив наших прикордонників через міст біля 'Азовсталі '... 
 Переглядаючі архів 'Тижня ',почитуючі авторів за 2009-14 роки розумієшь скільки вже води і часу спливло і що маєшь можливість жити в визначальні історичні часи,хоч від цього я зовсім не в захваті.Таке то. 
 Минає ще один день мого буття яке чим далі тим більше менше мене влаштовує.Дороги мого життя знов заводять мене в тупік,що навіть не знаю як мені жити починаючи з початку наступного року коли потрібно буде приймати вольові рішення.Втім,доволі ймовірно,що до того часу мене так дістануть ,що вагатися довго не буду і спокійнісенько звільнюсь пройшовши перед цим усі кола пекла як зазвичай це трапляється перед звільненням. Капітан ввечері чи в гівно ступив:цілий день нормально,а тут після наради почав визвірятись на усіх.Теж мені неврастеничне,бл@дь,як він мені вже прибемкав чесно кажучі!Тут у Марік важай кожен день мотаються,а мені хрін випадає вирватись бо йому завше потрібніше їздить усіляку х@йню купляє,шопоголік сраний. 
 Дочитав сьогодні/вже вдруге/ "ДНК "-фундаментальний та доволі драматичний зразок вітчизняної літератури,який справедливо зайняв своє місце серед моїх улюблених книжок. Таке то.З Богом. 
15.06.2018
 п'ятниця
   Ю.В. з'ї@авсь додому на вікенд:нічого не розповіло,що до чого,не розписало дорожні листи по-людськи,щось там з пальним нах@євертив і звалив задоволено,що очі заллє.Андрій з тіткою та Сашком під'їзжав як раз перед нарадою передав здому слоік з медом та трохи бичків.Я взяв дві пляшки безалкогольного,а тут ще Андрій літрушку розливного/ з моєї улюбленої пивної крамнички/презентував. 
16.06.2018 
субота 
 З самого ранку в збудженому стані який намагаюсь вгамувати:вже телефонував батькові накидав,що не хоче за здоров'ям слідкувати і до лікарів не ходе,не слідкує за тиском,за рівнем глюкози.Йому кажешь і все як об стінку горохом!Тій ні х@я не потрібно і покластися на неї неможливо:ні тиск не поміряє старому,ні до лікаря не зводить!Я відчуваю,що потрібно знов на пігулки сідати,бо скоро почну на людей кидатись . 
7.06.2018
 неділя
 / ніч/ Щойно повернулись з виїзду:забрали хлопчика з другої батареї-Гена теж цілий день горішки переминав,а на ніч росчехлився.За великим рахунком з такою температурою тре' і в госпіталь везти,але не було певності,що покладуть та і автівка сюрпризи приподнесла у вигляді проблем з освітленням.До тогож у А.А. /вже/ сьогодні днюха не варто було викликати Тарасика,бо його б завтра не відпустили б до Волновахи.Привіз в росташування,послухав,дав ще таблетки і наказав прикласти мокрий рушник до макитри.
 День пройшов нормально. З Богом. Вечір. День пройшов спокійно.А.А. поїхав у Волноваху і скоро вже має вернути в росташування.Я таки трохи ї@анувся з цими гирями:вже все ж таки замовев 24ку вухасту,но вже нічого не збираюсь наперед відсилати!Можливо поспішаю,та важаю,що вже потихеньку можна на 24 невдовзі переходити.Сьогодні підтягуванням займався:вже дійшов до 84 у сумі з кроком 6 підтягувань.Хочу до відпустки підтягуватись сто разів. 
18.06.2018
 понеділок 
   Приїзд Ю.В. приніс неочікувані,але цілком закономірні проблеми:начебто наш Петриненко піймався на хабарі і тепер починається шмон на рахунок корупції і відправляються перевіряти наче все і вся.Тож це ї@анько яке тілько останнім часом цікавить щоб як умога більше списати пального заворушилось на ніч глядя аби злити і заховати бензин з баків-отож ми з А.А. цим і займались по темну,що не заважало всім це бачити!Ідіота шмат.
  Є і инша новина:Сергій/Сенкевич/ розвантажився в Хлібнодаріці/то їхні тягачі возили САУ ці дні/і може тут в селі і сидітимуть!Тож є можливість зустрітись хоч побалакати.Таке то. З Богом!
 21.06.2018 
четвер 
 Батечку щойно телефонував:їде додому з цієї сраної натаріальної контори,каже купа проблем які можна вирішити тільки за моєї присутністі,а що конкретно розповість ввечері.Бл@дь,ці падлюки-крючкотвори мабуть навмисне створюють проблеми,аби нічогоне вирішувать і мені заодно залишки відпустки зіпсувати! А.А. вже відбув разом з першою батареєю на чергування 
22.06.2018 
п'ятниця 
 Пишучі/намагаючись писати /нові абзаци до свого нового твору пригадав наш спільний з Гришою побут на Путилівці,та торговий центр в якому він працював кілька років і який потім був героїчно знищений та розграбований захисничками російськомовних немовлят та згвалтованих Правим сектором паралізованих бабусь.Заглибившись в ці спомини я усвідомив наскільки це все було далеко :минуло десять років,а я не встиг і оком змигнути!Лишилось десь в іншому вимірі усе попереднє життя і наші шляхи розійшлися в інші сторони мабуть остаточно і назавжди.Десять років!Грифон встиг за цей час одружитися,обзавестися родиною та дітьми,Ш@рко з Артемом вшитися в інші краї,я призватися до війська,а Павло залишитися в Маріуполі де скоро офіційно зареєструє шлюб. Для мене життя тепер поділяється на "тепер' і 'до'і те що було 'до' мені видається наразі неважливим та дріб'язковим,не вартим жалю.Дізнався я за цей час і що таке зрада,і можу зауважити,що і мої думки змінились впродовж цього терміну.Як не зміниться твоє ставлення до оточуючої дійсності?
 23.06.2018 
субота
 Я учора таки обновив той котелок і приготував гриби на кострі,що тепер доведеться відчищати від копоті. Ввечері тренувався за схемою 2+4+6+6+4+2 ,а сьогодні на турнічку тренуватимусь:останній раз виконав 90 підтягувань тож сьогодні зроблю 96,а наступного разу вийду на 100.На якийсь час мети своєї досяг,тепер доведеться працювати над збільшенням кроку. Наче спека впала на кілька днів. 25.06.2018 понеділок Щось Лихваренко  мізки почала ї@ать з відпустками:то наче Костяна не хочуть у липні відпускати,то йому ледь не до половини серпня потрібно у відпустці бути.Сьогодні виявляється теж якась лекція яку може мені доведеться читати-зазделегідь попередити не можна,бл@дь? Ранок сьогодні також свіжий і я навіть в спальник зарився вночі.
26.06.2018 
вівторок 
 Сьогодняшній день розпочався з нестримного бажання припиз@ити одну людинку,що так і шукає якби ускладнити мені життя:вже заї@ав своїми лекціями,якби хоч час був до них готуватись,бл@дь! Ранок почався дощем,тож я прокинувся о сьомій ранку замість пів шостої.Потім до обід сидів на третій батареї і читав лекцію про те,що сам не знаю в невмію.Пообідав і трохи увалився відпочити. Дивлюсь на Ю.В. і вкотре запевняюсь,що він мені зовсім не подобається-остннім часом він вповні розкрив усю свою сутність і виказав своє ставлення до оточуючих,неврастенік довбаний!Чи справді на все  забив,бо збирається звільнятись у жовтні чи просто вже занадто вільно себе почувати почав,бо бачить,що усе прощають тож вілі далі нагліти починає і ціну собі навертає. Рудого, бідного, взагалі вже геноцидити почав.Добре виявилося його скотське ставлення до людей.Багато різної х@йні за ним помічено тілько не хочеться це лайно описувати. Вчора займався гирями,сьогодні заніматимусь підтягуванням.
 27.06.2018 
середа 
  Лихваренко  із самого ранку в ударі-таке враження,що він не спить вночі,а винашує плани як насолити Равшану та Вінні Пуху,тільки тим голова і забита.З самого рання атмосферу псує,зірка бл@дь!
  Завтра день Конституції:ніколи не мав якогось особливого ставлення до подібних дат,але є і добре.Якщо у відпустці то ще один день плюсується.Таке то. Пробігаючи очима по зведеннях з лінії зіткнення вкотре розумієшь,що ці данні і для тебе стали буденністю...
  Капітан повіз в стоматологію учорашнього зубника вже із флюсом-а вчора ще топив на користь цього мудака-стоматолога!Хай тепер везе знов. 
 Щось так від душі потренувався ввечері! Зібрав бензопилу перед обідом та трохи нарізав та нарубав дров для барбекю.Сержантові Лавриненку телефонував:завтра з родиною на Хмельниччину їде до родичів.Таке то.
 Копошимся навколо живота свого.
 З Богом.
Слава Україні!
 28.06.2018 
четвер 
  Можу зазначити одразу,що День Конституції зразка 14-го року був для мене набагато виразнішим та приємнішим внаслідок того,що зустрічав я його на березі гірського озера!Усі інші свята я за великим рахунком/і рідкими виключеннями/ і не пам'ятаю. Ю.В. своєю кислою пикою з самого рання увесь настрій псує. 
29.06.2018
 п'ятниця 
 Щось чим далі тим важче прокидатися раненько.Зранку відчуваю,що навантаження вже не таке як до цього було:все тіло відчуває ! Непомітно наблизився до фінішу червень і так само непомітно мине липень і настане серпень,а там і літо наблизиться до свого завершення і стану старіше ще на один рік... 
 Те лайно вже встигло увесь настрій перепаскудити на день уперед. Сьогодні неймовірна спека від якої нікуди не втечешь.Отримав свої замовлення:дві книжки від 'Книгарні Є ' та шорти від тієї харківської контори-був здивований коли у відділенні повідомили,що дві посилки є! Не знаю чи правильно вчинив:телефонував Уманський Рома,спитав трохи грошей зайняти на лікування матері,я спочатку відповів,що наразі немає,але потім так подивився на депозіт,розірвав та повідомив,що роспотрошив заначку.Він зранку надіслав номер рахунку і я перевів дві тисячи.Невідомо,чи я правильно вчинив/гарантій повернення я ніяких не маю/,але думаю,що правильно.Надіслав дві тисячи-міг би і п'ять,але співчуття також має межу.Таке то.
  Завантажив четвертий сезон "Вікінгів "/ третій вже закінчую/,а він виявився тільки з субтитрами.
 01.07.2018 
неділя 
 Ось і закінчився перший місяць літа і розпочався другий непомітно перетнувши екватор цього року.Вже рік минув від подій минулого року з усім тим поганим і неприємним,що він мені приніс.Пройшов майже рік і від відпустки минулорічної з усіма її неприємностями /і навпаки-приємностями/і стає цікавим самому собі:чи вийде відтворити подібну подорож цього серпня? Ще невідомо,що цей рік іще мені принесе.
  Додивився учора третій сезон "Вікінгів ",а четвертий виявився тілько з субтитрами. Є відчуття,що пора мені знов ноофен пропивати. 
 Юрович телефонував:розповідав,що грибів багато на Буковині,за копійки вже ніхто не хоче купляти на базарі,але справа в тому,що і в 13-му році їх було до дідька і в 40-му переповідають...Каже,що можливе якесь загострення,або вторгнення,бо латентна пі@араслива та продажна Європа вирішила нас злити і в тих кордонах яких ми зари існуємо ми їх не влаштовуємо...Раніше мені б це здавалшсь маячнею або сценарієм для фільмів жаху,але більше чотирьох років тому я впевнився,що найфантастичніші сценарії теж мають перспективи для втілення,то ж рослаблятися зарано.Тримаю порох сухим в порохівницях. Потім розмовляв з сержантом Лавриненком,який зари перебуває на Хмельниччіні недалеко від Новограда-Волинського доречі і оповідав,що грибів також до біса.Таке то. 
 Подивився 'Сахару 'з Дж.Белуші про Другу Світову в Африці-той фільм який колись Ігор Жеребний хвалив.Як жеж давно це було і я нарешті переглянув це видиво. 
 Я дістав сімку з планшету і начебто менше задротствую сьогодні.По Новому показують 'Зоряні війни ',а наші барани дивилися футбол.І зари дивляться по ютубу,бо Михалич розігнав банду,бо задовбали своїм футболом і ставками чесно кажучі.Цей новий ує@єнь навіть ставку зробив на рашку-що в тій макитрі може бути,як з такими беспринципними ує@анами можна в бій ідти якщо в нього ніяких переконань немає і покластися на нього неможливо?!
 02.07.2018 
понеділок 
 Черговий день,черговий початок чергового дебільного армійського тижня. Планшет без інтернету пролежав до вечора не востребуваний натомісь я читав книгу Валентина Терлецького та слухав глави з "Марусі ".Сьогодні підтягувався. Щось в мене передчуття великого шухеру і чесно кажучі не дуже мені посміхається бути в лавах Збройних Сил,які продажні дебільні провідники того і гляди здадуть!Можливі варіанти набагато гірші ніж в 14-му були актуальні:тоді не було армії,а були ентузіасти,тепер же є видимість війська,але ентузіазм з людей старанно витравлюють!Військо ростлили з середини:адекватні чоловіки не хочуть пов'язувати себе далі з цим бедламом,а лишається переважно непотріб який при першійже сер'йозній небезпеці розбіжиться в різні боки!
 03.07.2018 
вівторок
   Більше доби без інтернету і наче поки що нормально тримаюсь. Поперек останніми днями непокоїть:підозрюю,що це наслідок занадто затятих занять з гирею по довгому циклу з елементами жиму.Щось не можу себе змусити зранку тренуватись.Щось і стегна крутить вночі. Початок нового дня,а в мене нема бажання ні до чого.
 04.07.2018 
середа 
 Відправляється у небуття ще один день мого буття.Вчора і сьогодні добре так потреувався з гирею і змінивши трохи підхід відчуваю зари результат тренування. Щось капітан починає мізки ї@сти з приводу костіної відпустки,ще кілька днів тому одне оповідав,а це вже перевзувся у стрибку!Костяну потрібно або зари ідти,або 15го серпня;зари наче майор Осипенко морозиться/знову ж таки зі слів /;сам він зібрався пізніше ідти і фактично залазить у серпень створюючи нам проблеми!Я певно знаю,що він про свою шкуру більш за все турбується,а на наші бажання йому пої@ати! Щось маю підозри,що хрін куди потраплю в цьому році. 
 05.07.2018 
четвер 
  Сьогодні вже стандартно прокинувся ледь о сьомій годині та вирішив не ідти на сніданок. Щось капітан мені зовсім не подобається:хизується якщо не відпустять у відпустку то на лікарняний на кілька місяців-це якщо з'ї@еться так як він каже то х@й я нормально у відпустку поїду!
 06.07.2018 
п'ятниця 
 Черговий сірий та безбарвний день мого перебування на службі Батьківщині.Ю.В. знов з самого ранку змився з росташування,а я лишився на господарці.Можна хоч спокійнісенько книжку почитати.Важко зранку прокидатися.
 Осипенко має сьогодні приїхати начебто. Учора в неті дивився інформацію/зондую грунт/про друкарні Запоріжжя,/а саме про Кераміст/,подивився технічну базу.У них є дві газетні лінії Solna й одна на кшталт Polyman'а,але теж Solna.В голові виникла ідея спробувати повернутись в поліграфію/заробітки теж наче не мають бути маленькими /,можна квартиру зняти доки буду звільнятись і знайти роботу.Звичайно краще шукати роботу в тому руслі з яким знайомий,але можна і на який завод сраний влаштуватись...
 Я так уявив як буду ходити ,їздити на роботу десь в Запоріжжі,повертатись на квартиру і бути там сам і мені не добре було від цих уявлень:те саме,що і було-виживання і жодних перспектив!Залишатись в армії/особливо тут! /також не кращий варіант.Павло каже/ввечері розмовляли /щоб перебирався до Маріка,та я не став йому казати,що не витримаю цієї колоборантської обстановки хоч це було б набагато вигідніше з кількох позицій. Час в мене є,а за цей термін може все переінакшитись і знов стати з ніг на голову.
 07.07.2018 
субота 
  Той уйо@ок знов з самого ранку весь настрій споганив:Клаус звернувся,бо обпік трохи пальці на руках/допомогав на кухні /,те кинулось шукати пантенол,а знайти не може.Я якраз журнал інструктажів заповнюваввоно мене дьоргає,бо саме дьоргається не може нічого знайти.Питає чи знаходив я в останній коробці з медикаментами пантенол,а я не пригадаю щоб він там був і старий знайти не можемо.Старий ,пам'ятаю,я давав рудому коли той набивав собі тату,але після того забирав та після того не пригадаю щоб комусь віддавав-може воно само кудись приткнуло,а тепер винних шукає!
 Вобщем,якоюсь мазюкою намазало Серьогі пальці,а потім знайшло якийсь инший спрей з останнього надходження,але не пантенол.Потім висказувало мені ,що я не собраний і іншу х@йню-за собов нічого не видно:не може тонометр в футляр покласти ,кидає де завгодно! Коротше,ніяких з ним домовленостей,ні про що його не просити і хай він сам свою печінку жре на ніч глядя!Пішов він на х@й! Настрій зіпсував якого і без того немає останні кілька років!Вже не дочекаюсь коли звалю звідси,щоб не бачити їхні остогидлі ї@альники,і номери телефонів зміню щоб і не знали. 
 Батько ввечері повідомив,що має Оленка приїхати з дітьми числа 14-го липня днів на десять.Я замислився,чи може узяти зари відпустку,але немає гарантій,що на весілля в серпні відпустять.Якщо з Осипенком про щось домовлятись,то потрібно без цієї ненадійної ланки,але той і сам морозиться від людей. Костіна ввдпустка теж під питанням:не знаю чи це капітан своє щось замислило,чи і справді Осипенко упирається,що той 'тілько прийшов'і не хоче відпускати на 15 діб-максимум на 8!Костян каже,що тоді і сенсу немає рипатись і має рацію.Моя відпустка так погледіти теж під великим питанням:той уйо@ок то встигне відгуляти це однозначно,а от чи відпустять мене на всі 15 то вже під великим питанням!Хоч би на весілля пустили. Якісь такі думки мене бентежать сьогодні зранку. 0 
11.07.2018 
середа 
  Юрович дзвонив хвилин двайдцять тому наче відчув,що я зранку придбав квиток в їхній бік.Повідомив таке:один його приятель,непублічний місцевий олігарх зацікавився моїм ще недописаним твором"Герой Ново@осії " і хоче його видати!В мене навіть дух перехопило від несподіванки...Він попередив,що дасть мій номер і що той може мені зателефонувати.Ось так. Учора ввечері якраз знайшов в ютубі відео,інтерв'ю з письменником,керівником видавництва "Польова пошта " які друкують книжки та мемуари новітніх ветеранів. Сьогодні Оленка прибула з малими до батька,а Васько продовжує обсцикати квартиру. Зранку придбав квиток з Зп до Хмельницького на 21 серпня на всяк випадок.З Брд на Львів вже з'явились квитки ,але на тридцять днів вперед тож в разі чого поміняю.Ю.В. каже якщо зазделегідь повертати ,то майже нічого в грошах не втрачаєшь.Вразі чого поверну та візьму зі свого міста.От і з'явився додатковий привід згоняти до головного міста Буковини.Подивимось як воно складеться.
  Іноді мову відбирає від розуміння з якими невдахами доводиться служити!Слів нема. Додивився "Тихий океан "-вартісне кино,нелегке для сприйняття. 
14.07.2018 
субота 
  Вночі 'наші'їздили в наркологію:возили цього Олега з першої та Серьога Цеховик теж попався.Того семитисячника не шкода ,а  Сергія шкода!Неприємно спостерігати як у потертих вояків не складаються відносини з цією ' новою' армією!Ну що толку?Ну закінчиться за місяць контракт у Сірога,ну піде додому з боргами і вже в нього і думки не буде йти до війська,а коли почнеться сер'йозне загострення і знов об'являть мобілізацію він не піде і залишаться наші камандіри з отакими як цей Олег,які при першому ж шухері розбігуться в різні боки і воювати буде нікому!Ці дятли зовсім нічим не думають!Таке. 
  Вперше уперіщив добрячий дощ за той час поки ми тутай знаходимся.Я встиг вбиральні
 позаливати розчином хлорного вапна як раз.Мабуть даремно. 
 Наші поїхали в Марік,а я лишився.Думав було знов підняти питання про те аби поїхати до Павла,але і язик чомусь не повертається в той бік.Не додає бажання і ті відео,що я випадково знайшов в ю-тубі і які стосуються подій в Маріуполі зразка весни 14го року.Це стало додатковим нагадуванням про те серед кого ми знаходимось і що чекати чогось доброго від них не варто!Іноді мороз по шкірі пробігає від розуміння того що при першій же можливості ці манкурти зкинуть личину 'мирних ,бл@дь,мешканців'і залюбки встромлять нам ножі у спину і питимуть нашу кров зціжену з розрізаних горлянок!Тож не варто до основної частини цих істот нормально відноситись і довіряти їм не варто. От і думай як тепер відцуратися від пашиного весілля.Не те щоб я не хотів зовсім до нього приїхати,але не хочу зустрічей з деякими персоналіями. Я так замислився і чесно себе запитав і чесно собі відповів:а що тепер мене пов'язує з Чебурашкою та Ш@рком?-Та фактично вже нічого!І це буде найчесніша відповідь на сьогодні!Вони свій вибір зробили і насправді завдяки усим цим подіям життя їхнє потекло в більш вигіднішому руслі і мають тепер можливість цілком спокійно ставити із себе розумників,тож хай і ставлять,але я цього вислуховувати не збираюсь! 
16.07.2018 
понеділок
  Сьогодні таки отримав той дзвінок,який чесно кажучі,не надто сподівався отримати...Можливо і видадуть впродовж мого нелолугого життя кілька моїх опусів.Подивимось. 
17.07.2018 
вівторок 
  Щось сьогодні почуваю себе немов пес побитий і вирішив з гирькою сьогодні більше не тренуватися,бо крепатуру від учорашніх підтягувань почав відчувати по обіді.Андрій домів має приїхати сьогодні тож може відпустять на днях.Костян поїхав у відпустку не повернувши мені борг і сором'язливо не заводячи мову про це.Тож на віддачу він не дуже,будемо знати.Не надто багато від людей очікую і правильно роблю.Лишається сім місяців.
 18.07.2018 
середа 
  Щось усі похворіли-температурять через одного,нудять,блюють.Ю.В. зранку в Марік їздив і на вечір погнав одного пацієнта відвіз. Андрій учора приїхав,завтра забере мене,переоформлює автівку на газ.Можливо їхатиме в Марік,так я думаю чи їхати мені з ним,бо не вистачало ще на блок-пості якому попастись,ще сзч на рівному місці отримати.Було б непогано звичайно,але щось сикотно. Отримав свої замовлення:непоганий речовий мішок як на перше враження ,туристичні мішки на кшталт армійських /для зеленки /.Таке то. 
19.07.2018 
четвер 
  Учора ввечері і сьогодні вранці був бум на обісраних,обриганих та лихоманящих.Є підозри,що причиною став розливний квас з однієї з крамниць. Сиджу в росташуванні-щось Андрій не телефонує хоч вже скоро обід буде.Я сам теж не телефонуватиму-ввечері ж повідомив,що відпускають. 
20.07.2018 
п'ятниця 
  Ох я в лоханувся :учора поки в Рівнополі був завантажив через торент дискографії музики,авдіокниги,фільм якийсь,а сьогодні перш ніж ппренести в інші папки видалив торент і з ним усе завантажене!Таке то. 
23.07.2018
 понеділок 
  Щось не виходе придбати квиток з самого Брд до Хмельницького-може після восьмої з'являться у продажу тож моніторю.Прихворів трохи-горло запалене.В суботу й учора тренувався ввечері. 
24.07.2018 
вівторок 
  Придбав таки учора квиток з Брд до Хмельницького на 21 серпня,а той начебто і повернув ну щось гроші за нього учора так і не прийшли.36 грн все єдно сгоріло.
  Повернувся до своїх тренувань з гирею,підтягуванням.Сьогодні гирькою машу,а завтра підтягування по программі. Не можу зосередитись на творчості-довбаний і-нет відволікає!
 Полюбив дивитися відео про мандрівників:зари про Валєру Ананьєва передивляюсь і ще несподівано знайшов серію відео з Надею Клепініною,яка в тому році зі своїм бойфрендом вирішила автостопом по Європі поїздити і познімати влоги. Налаштовуюсь на серпневу вилазку в гори.Я так прикинув,що чогось особливого мені придбавати не потрібно:берці є,натільне є,штани воєнні візьму,дощовик є.Незавадить горелку газову узяти та кавер на неплечник. Відклав першу тисячі на потенційний дємбєль-хай буде заначка,бо доведеться чи то квартиру знімати то що. 
25.07.2018
 середа 
  Учора після розмови з сестрою я зрозумів,що так тепер і буде до кінця-вона так і сидітиме вдома разом з котами старіючи та перетворюючись на тінь.Ніколи вона вже не вийде заміж,не заведе родину,ніколи не піде працювати та нікуди не поїде.Помре батько вона остаточно перетворить на кубло батьківську квартиру ні до чого не прагнучі,витрачаючі усі свої накопичені заощадження наближаючись до прірви та заганяючи себе в глухий кут.В неї вже зникло прагнення і бажання будь чого,вона втратила усі цілі в житті і їй нема за що триматись.Я не знаю як зарадити цій ситуації і як на неї вплинути і як їй допомогти:щось в ній перегоріло і я не бачу як це можна виправити якщо вона сама цього не бажає. Взагалі я з важким серцем кожен раз телефоную батечку і відчуваю,що усі негаразди ще попереду і не знаю чого чекати і за що самому триматися в цьому бурхливому морі.Таке. 
 Чим далі тим гостріше відчувається нудьга ,а до відпустки ще більше трьох тижнів.Це буде найважче пережити ці тижні.Ще Ю.В. не поїхав у відпустку і ще навіть Костян не повернувся,а мій рапорт підпишуть /якщо підпишуть! /не раніше 10-го серпня-до останнього буде інтригою чи поїду чи не поїду у відпустк як я хочу!Якщо не відпустять то ніякої мови не може буть про продовження контракту!
 26.07.2018 
четвер 
  Як не намагаюсь,але не виходить в мене останнім часом прокидатись раніше.Ранок почався з дощу. Добігає до завершення ще один день мого існування.Ранковий дощ поступився вже трохи призабутій спеці не встигши навіть добряче грунт промочити. Оленка вже вдома з дітьми.Лєнка чекає подругу,а батьку рекомендовала 'кудись поїхати 'аби не заважав... 
 Ю.В. вже на чемоданах і думками у відпустці.Костян має в суботу повернутись.Мене потихеньку штирити починає в очікуванні своєї відпустки. Учора підтягувався і в сумі зробив 130 разів 'драбинкою ',а сьогодні з гирькою займався.На вечерю не ходив ні вчора ні сьогодні,а після тренувань їсти хочеться...В крамницю намагаюсь не виходити ,не витрачати гроші зайвий раз. З Сергієм розмовляв сьогодні.Завтра знов п'ятниця,кінець тижня.
 27.07.2018
 п'ятниця 
  Повошкався трошки зранку і вже сил немаю ніяких.Мабуть учорашнє тренування дається взнаки і позавчорашні підтягування.На обід сьогодні не планую:досі в роті стоїть присмак ранкового тушняка від якого зникає будь-яке бажання їсти. Вже скоро рік мине від сумних минулорічних подій.Як все-таки добре,що незважаючи на всі препони я в тому році здійснив таки свій маленький вояж через Чернівці в Карпати і не дивлячись на всі складнощі та поїздка зарядила мене якимись позитивними емоціями і дала хоч якісь сили триматись під натиском тих негараздів,що йнували мене.Вже трохи притих біль після уходу матері,вже розвіюються з пам'яті спомини про похорон,а яскраво в голові спалахують згадки про подорож...І це каже проте,що я правильно вчинив відпоавившись тоді у мандри. Якби тоді вдома лишився то міг чи з балкону чкурнути чи повіситись,але пережив з Божою поміччю та з горем навпіл. 
28.07.2018 
субота
 Перший день в ролі начальника медпункту!Більш-менш спокійно добігає завершення:Ю.В. поїхав додому,Костян приїхав,з'їздили в Волноваху.Я потренувався з гирькою і вже прийняв душ.Сподіваюсь,що в такому темпі і протікатимуть ці десять днів. Щось мені в макитру стрільнуло і я знов замовив книжки в Книгарні Є:Терлецького та Вольвача.Почитую книжку Мирослава Дочинця. Таке то.
 29.07.2018
неділя 
 Під ранок невеселе похмуре небо тіки розродилось дощем і тепер асфальт омитий краплями вологи дарованої нам небесами,а грунт просякнутий нею і нагадує більше багно ніж просто грунт.От і добігає кінця липень і особливих сантиментів з цього приводу немаю,а навпаки -очікую щоб він швидше проминув та наблизився час моєї відпустки чи що там замість неї буде. Іноді проносяться моєю свідомістю спомини про минуле літо і увесь той жах який мені довелося пережити і злість.Злість на тих персонажів які мене оточували які псували і без того зіпсовану атмосферу в "колективі" в той час коли мені і дихати було важко і починати новий день в очікуванні звістки ставало дедалі моторошніше.Все минулося.Тепер тільки продовження...
 31.07.2018 
вівторок 
  Прокляття!Я такий злий:півдня прої@ався з цим турніком,поки ударний дрель знайшов,потім виявилось,що мені не ті анкера підсунули/ замалі/,врешті вже приміряв та виставив наче правильно і тут випадково зачепив один анкер і він шубовснув всередину!Я такий злий-якась дурна операція зайняла півдня і тепер через дурницю все на смарку піде!Хотів від злості розламати та викинути к є@єням той турнік!І те мудило йо@ане із крамниці підсунуло не ті анкера:якби десятка була то вони б так не бовтались як гівно у прорубі і встановив би вже! 
 З ремонтом машини теж ніяких рухів фактично немає:нічого на тій прийомці звичайно ж не знайшли,а у токара необхідного мечика не виявилось.Вобщем,стоїмо в той рахіт не кує не меле ,уйо@ок!
 Я дивлюсь так і К.С. також ні х@яне треба,такий що не перетрудиться.Не хоче свої обов'язки виконувати не те що щось іще.
 Зари почали полювання на тих хто зливає пальне і начебто дятел їздить перевіряє,а в нас бак повний при законних 6 л і при 20 боргу!Те з'ї@алось як завжди,а мені віддувайся!
  Доходить до завершення і цей день:одна батарея поїхала на бойове чергування,а инша має повернутись на базу.Автівка так і стоїть на причалі,а той уйо@ок як навмисне вивів з ладу санітарний транспорт. 
  Додивився до кінця про подорож Валєри Ананьєва шляхом пилігримів.Подивився також відносно свіже інтерв'ю Павла Вольвача.Я приблизно зформулював для себе до плеяди яких письменників я хочу належати:до когорти тих небагатьох письменників які пишуть про Південний Схід,бо якщо не ми то нікому взагалі буде написати про ці місця.
  Сьогодні застрелили цього бердянського активіста Віталіка "Срмата "Олешка-прям серед білого дня на території власного готелю на очах у дружини зайшли та впритул застрелили з двустволки!Мабуть таки добряче шлях цьому йо@аному Пономарю перейшов!
 02.08.2018 
четвер 
  Учора таки зібрали автівку і сьогодні маємо в Марік вже їхати.Зранку добре,свіжо,але вдень спека неймовірна! Постійно їздять якісь коміссії перевіряють зайо@ують-тільки но одна від'їздила,вже инша має появитись яка перевіряє щоб не було ноутбуківв,мобільних телефонів та инших ґаджетів.Не дадуть спокійно служити.Ох потрібно зав'язувати з цим усим як термін вийде,але важко зістрибнути!
 Зари почали пенсії притримувати/начебто/,а коли звільнишься за що його жити поки до роботи станешь?І тут неможливо знаходитись!
 Старі тягачи тягають платформи в бік станції.Рудий учора здимів у відпустку.Турнік поки що лежить-немає в селі потрібних анкерів.Учора знов пройшовся з гирею довгими підходами і мушу зазначити важкувато було на другий день тренуватися.Друге серпня-як все добре за два тижні їхатиму у відпустку... Якесь дивне відчуття мене переслідувало впродовж сьогодняшньої поїздки в Марік:наче все так змінилось за час моєї відсутності в ньому і набуло якоїсь футуристичної забарвленності незрозумілої.Таке то.
 04.08.2018 
субота 
 Той випадок коли чекаєшь завершення літа,бо середина місяця має принести відпустку.Мій рапорт на відпустку ще ніхто нікуди не відвозив на підпис і невідомо чи його підпишуть і чи мене відпустять.Сьогодні 4 тож якщо все буде добре то через 11 днів їхатиму додому,якщо ж ненормально то можливо зовсім нікуди не їхатиму-і таке можливе! Дочитав на днях книжку Мирослава Дочинця,а мої замовлені книжки вже прибули до Волновахи тож можливо сьогодні дістанутся Хлібодарівки.Це наврядше-не так я вже добре про роботу Укрпошти думаю! Вже складають списки техніки на ешелони.Не надто ця возня надихає-нічого я в тому Зп і на тих полігонах не забував!Тут хоч трішки грошей назбирати можливо,а там взагалі сенсу ніякого немає!Як буде так і буде-нас ніхто не питатиме. 
 Знов закрадається в моє серце острах за завтрашній день:страшно і армію лишати,хоч і розумієшь,що досить,але боїшься повертатися до реального життя;боїшься ,що нікуди на роботу не влаштуюсь,та і взагалі багато чого боюсь!І тут не життя і вдома вже мене ніхто не чекає! 
 Нарада сьогодні відбулася після 21-ї години і я хвилин п'ять як повернувся з неї.Ну що оповісти?-Та гарних новин нема зовсім!Мова вже йде до виходу з сектору-швидше за все в жовтні і вийдемо і квартирувати будемо не на Близнюках ,а мабуть на сраних Уралах-тож мої найжахливіші побоювання починають втілюватись у реальність!Мова ведеться про те,що грошове забезпечення збільшується і збільшуються вимоги до особового складу,але мені здається,що і таким грошовим забезпеченням вони не зможуть утримати людей,а тим паче завлекти нормальних-мені особисто такі перспективи не посміхаються зовсім!З иншого боку якраз є мотивація для звільнення:під впливом усього цього ідіотизма не заповзатимуть дурні думки про продовження контракту і спонукає до пошуку квартири,підходячого місця працевлаштування то що.Подивимось що воно буде,але сумніваюсь що наступні півроку будуть легкими.З їхніми казематами постає куча проблем таких як зберігання великої кількості особистих речей,інвентарного майна,утримання домашніх улюбленців.Якось дотерпіти увесь цей жах ,здати армійське барахло та розвернувшись чкурнути геть!Ще на казарменному положенні я не знаходився в тридцять п'ять років...
 06.08.2018 
понеділок 
 Щойно з Ю.В. по телеграму балакав і присмак гівна мабуть переслідуватиме мене до наступного ранку...Тьфу!гидота!Як воно мені вже остогидло це падло неврастенічне,отруйне!Якщо і служити далі то не з цим ує@аном,бо скоро не витримаю припизжю!Скільки разів зарікався взагалі,будь що,з ним обговорювати і знов на ті самі граблі натикаюсь!
  Шостий день серпня також добігає до завершення і як все добре,то наближає початок моєї відпустки-як мені все вже приї@лося навкруги!Хоч би підписав той телепень.Я замовев сьогодні кавер на наплічник і два компрессійних мішки-чи є в цьому велика потреба?Сумніваюсь.Тим не менш замовев. Як добре коли того довбоґрая немає:ніхто не псує атмосферу,є можливість кудись виїхати,починаєшь діяти,спілкуватися, розвиватися. Скоро явиться-хоч би пізніше ніж вчасно:хай в кінці тижня приїздить,нє х@й своєю кислою фізією мені настрій псувати перед відпусткою. 
  Вже морально налаштовуюсь на перебування в казематі,але все єдно шукатиму квартиру-К.С. вже попросив,аби пробив інформацію по району.В казематі я сидіти не збираюсь хай хоч і дорого виходить житло винаймати,але зате ніхто не зайо@уватиме ранковими та вечірніми перевірками.Якщо житло винайму,то  звілюнюсь та шукатиму в Зп місце роботи-чого його все кидати та повертатись в Брд не спробувавши зачіпитись в обласному центрі? Всі мої плани вилами по воді писані і нема ніякої певності в їх здійсненні.Можливо все зовсім по иншому складеться за півроку.Не можна відкидати варіанти загострення конфлікту з паРашею на півдні країни і посилення позицій внутрішніх ворогів які тільки чекають можливості та першої ж нагоди встромити ножі нам у спину!Іноді дуже моторошно робиться від усвідомлення всієї реалістичності моїх побоювань...
 07.08.2018 
вівторок
   Ох і день сьогодні не задався із самого ранку!А все винен цей йо@аний наркоман який важає себе занадто розумним Петьков:побажав нам щасливої дороги після чого і виникла поламка якраз  в ламирях по дорозі до тих місць де ми паслися в вересні 14-го року-біля ЛЕП та залізниці.Пропало сцеплення і на другій передачі дочовгали до блокпосту де чекали на зампотєха:поїхали на авторинок купив робочий циліндр.Одні розстройства!
  Зате віддав свій рапорт на відпустку Осипу.Ввечері телефонував сержант Лавриненко:оповідав,що сестра хоче піти на контракт бо платня цивільної медсестри зовсім не влаштовує/це і зрозуміло! /,я наочно пояснив,що з себе та служба являє-та він і сам поясняв,але попросив навести справки.Наведу тож справки. Завтра наче виїзду не передбачається,а в четверг на Волноваху і в п'ятницю в Марік-як раз буде можливість Чебурашку побачить. Такі от справи. 
08.08.2018 
середа 
  Десятирічний ювілей рашистського вторгнення в Сакартвело. Учора не тілько "вдалий" день був,але і бурхлива нічка:майже в десять вечора підірвали разом з Андрюхою їхати на Зорю Стаса вести в наркологію.Ну що сказати :відправили вести солдата на експертизу товарищі ахвіцери та камандіри які самі в цей час вживали !На все це подивишься і всіляке бажання далі служити відпадає.
 Повернувся в Хлібодарівку в росташування за квадранс четверта ранку-я випав у медпункті,бо знав що в кімнаті на дадуть відпочити.Так я сьогодні ще доволі активно проводив час навіть тренувався на турніку:150 підтягувань сьогодні зробив. 
 Артем з родиною вже прибув у Марік,як все добре то побачимось в п'ятницю.Тільки в ці дні відчув,що і справді скучив за ними от тільки незнаю про що з ними розмовляти?
  Василь Петрович телефонував :підписав контракт на рік і має приїхати до нас на місце Тарасика. Десь із пів години тому хотів дуже відправити отого хитровиї@аного чоловічка з музичним прізвищем в популярному на теренах Радянського Союзу напрямку:прибіг жалітися на здоров'я,шлунок,лікті,зуби і все на світі!На язиці вертілося питання:а чим ти,бл@дь,думав коли в армію ліз?!Заї@али ці лимарі-не Вітчизну прийшли захищати,а посвідчення і гроші отримувати і відлинювати від виконання обов'язків,а як щось не так пішло чи не потрібно вже шукають шляхи звільнитись!Я б таким би навидавав посвідчення і пільги ,що ще самі б винні лишились!
  Отримав свої книжки на пошті,а Михалич отримав баул mil-tecовський:дорожче ніж такого плану як я отримав,але на 80 літрів усього. Завтра виїзд на Волноваху і повна автівка вже набилась. Рапорт мій начебто підписали тож можна налаштовуватись на подорожі по-сер'йозному.Побоююсь,що не дочекаюсь своє замовлення з того інтернет-магазину туристичного знаряддя. Як добре коли того опудала немає,ніхто атмосферу не псує.
 09.08.2018 
четвер 
  Близько тижня тому я помітив,що Сонце для мене стало світити інакше :начебто ті самі дороги,тей самий відрізок шляху від Волновахи в бік Приморського міста металургів яким їздив мабуть сотню разів,але щось для мене змінилось в ньому і в навколишньому світі.Світ не міг не змінитися навколо мене після того ,що тут сталося чотири роки тому.
  Дістав цей лимарь з музичним прізвищем:щось різко в нього шлунок почав боліти-так і бігає і шукає приводи ,аби залимаритись до больнички,аби нічого не робити!Візьму завтра-хай там мізки спробує повиносити!Вже заї@ав,лимарюга! 
 Їздили сьогодні до Волновахи і брав з собов Кубу з батальону охорони до окуліста.Розповідав як воно служити та воювати в лавах батальону,про Іловайськ та про полон.Ще не всі справжні вояки вшилися з війська.
 11.08.2018 
субота 
  Учора ввечері мене спіткала неочікувана прогулянка нічним Маріком.Добре хоч до першої години впорались:возили цього череватого ушльопка з пі@орською ходою з першої батареї-не встиг капітан вчасно приїхати щоби отримати естетичне задоволення від процедури.
 Василь Петрович має скоро з'явитися аби замінити Тарасика. Ю.В. має завтра з'явитися та щось підозрюю,що він може і завтра не з'явитися.З одного боку це добре,бо не буде задра@увати своєю кислою перекосой@леною мармизою.З другого боку:якщо воно не з'явиться,то мене не пустять у відпустку,а це мене ніяк не влаштовує! 
 Не знаю,можливо поспішив,але вже відніс на пошту мішок з берцями ,фліскою,натільним та штанами в Чернівці.Сухпай усього лише один мені дістався-ну їх на х@й цих алкоголиків!Ще потрібно наплечник додому відіслати,бо немає бажання на собі зайвий тягар нести. Артем з родиною поїхав додому в Луганду і буде там до середи. Такі от справи. 
12.08.2018 
неділя 
  Раннє прокидання сподвигає на те щоб спокійно посидіти вранці і без паніки та істеріки подивитись на власне життя. Як все-таки не охота,аби те опудало поверталось!
  Той таки вернувся.Тож відпустка за роскладом,але хотілось щоб раніше почалась,але мабуть не з цим персонажем.Завтра у них день насичений:зранку Волноваха,по обіді Марік.Було б добре,аби мене також привезли та лишили в Маріку. 
13.08.2018 
понеділок 
  Те відчуття коли відправив усі речі поштою та знаходячись думками далеко звідси все ще тут знаходишься! Осипенко сказав,що завтра по обіді може/може!/відпустить!Що мені оте по обіді?! Тут вже чутки ходять,що ніхто нам не збільшуватиме грошове забезпечення ,а ні до дев'яти,а ні до п'ятнадцяти тисяч.
 14.08.2018
 вівторок 
 Як все добре то за кілька годин сяду на маршрутку та поїду в Марік де маю намір залишитись на сьогодні,а може і не залишусь,але і в Брд зовсім не поспішаю. Вчора відправив наплечник додому аби на плечах не тягнути усе барахло.
 16.08.2018
четвер 
  Прокинувся вдома,в перший день відпустки і як завше відчуваю якесь приховане почуття тривоги! Позавчора таки сів в ту маршрутку,що вивезла мене до проспекту Металургів звідки я направився в бік автовокзалу. 
17.08.2018 
п'ятниця 
  День X починається!В цей день я маю стати старішим на ще один рік так що немаю приводів особливо радіти тим більше озирнувшись назад та оцінивши попередні роки. По обіді маю взяти речі та знов рушити в бік Маріка
 . Ввечері коли йшов від БТ для чогось набрав Чебурашку і після цієї розмови зайвий раз переконуєшься ,що за великим рахунком нас вже мало що пов'язує окрім минулого та щей неприємний залишок лишився після необережно ним мовленої фрази:ви ж с Павлом не наїшьтесь сьогодні!-Отакої великої думки він про своїх друзів виявляється,дякую! Ш@рко зари по Донику шариться і в мене з'явилась підозра,що він має з'явитись перед наші очі сьогодні-завтра.Подивимось.У випадковості я не надто вірю:припертися Бог'зна звідки як раз тоді коли Павло одружується!
 20.08.2018
 понеділок 
  Нарешті минули ці шалені вихідні і я продовжую свою відпустку в такому ж шаленому темпі:сьогодні маю дістатися домів,з'їздити на цвинтар та підготуватися до завтрашньої подорожі.Весілля минуло на славу,другий день вже був для мене нудним і навіть трохи шкодую,що не вшився ввечері.Так все нормально минуло,єдине що не бачу для себе приємних наслідків які б мали бути.Що стосується дружки ,то я навіть трохи перезбудився в суботу і справа навіть не в моїй спразі,а в харизматичності тієї особи...Але все як завжди закінчується нічим...Хто б сумнівався!Мабуть я таки буду винятком в традиції знайомитись з майбутніми супругами на весіллі друзів.Мій день народження минув для мене не особливо помітно або приємно.Відчуваю напевно,що екватор мого буття лишився далеко позаду і часу залишилось менше для усього того,що хотів зробити. Я збагнув одну річь:в мене нема зв'язків якіб тягнули мене для повернення до світу:якщо так все і залишеться,то сенсу немає кидати армію і потрібно буде продовжувати служити далі,щоб хоч щось мене тримало берега... Павлу важко після учора.Полежу трохи, поголю обличчя,подзвоню Артему та рушу на вокзал. 
21.08.2018
 вівторок 
  За кілька годин маю рушати в дорогу,а мені не спиться та щей діарея напала-навіщо я той сраний виноград з'їв?!Заснути заважають думки про дружку і навіть замислився над тим аби нікуди не їхати,а лишитись і знов поїхати до Маріка.Знов це дурне кохання здалося б воно мені!Та мабуть здалося таки.Не дуже мене обнадіює бути одвічним дружком на весіллях-вже старий поц,час вже і самому родину заводити.Неочікувано воно якось сталось і головне не такі емоції душать як минулі два рази-якось легко:немає тієї трагічності та бесперспективності як з Оксаною та розчарування як з Вікою.Нема цих йо@аних мазохистських страждань.Головне не впадати перед нею на коліна,щоб не думала,що я їй на блюдці дістався. 
22.08.2018
 середа 
  Двадцять друге серпня ще остаточно не закінчилось і я намагаюсь занотувати фрагменти цих днів допоки вони не здиміли з пам'яті.Одже:прибув зранку в Хмельницький де одразу знайшов бус,що прямує на Чернівці та не виправдовуючи долю рушив ним в бік улюбленого міста.На автовокзалі мене вже чекав Сергій з яким я поспілкувався хвилин двадцять та визвавши таксі рушив в хостел домовившись зустрітись десь пів на третю і рушити на зустріч з Ярославом Кирпушком.Приїхавши в хостел я зустрів там того здорованя Сашка,який здається мене пізнав.Я прийняв душ,перевдягнувся ,лишив речі і рушив в центр Чернівців!Зустрівшись із Сергієм ми пішли до Кирпушка з яким пробалакали добрих півтори години.Він повідомив,що ввечері має відбутися вечір пам'яті Василя Кожелянка на якому має бути присутній Бойченко і запропонував зустрітися зазделегідь і спіймати того та вручити рукопис і поцікавитись його думкою.Ми відкланялись та пішли з Сергієм в цю бутербродну на Головній де випили п'ять крапель та закусили бутерами в очікуванні Юровича.Зустрівшись та вирішивши,що вони очікуватимуть мене десь за межами центра Пауля Целана я відправився сам тудой і дочекавшись наважився зайти в середину де вже був наявний Святослав Померанцев який пив каву,а сам Бойченко з'явився заклопотаний мабуть думаючи про попередню промову.Кирпушко впав йому на вуха та всучив рукопис:той пообіцяв впродовж кількох місяців прочитати та дати оцінку.Не знаю:сумніваюсь,що це комусь сподобається,але нема чого жаліти!Що зроблене те зроблене,і Слава Богу! Любомира не було,ми сиділи в колишніх 'Трьох товстунах 'бо в 'Гроті 'не знайшлося для нас місць-ну і нічого страшного!Головне зранку прокинутись нормально,бо зари себе почуваю нормально,але що буде вранці невідомо.Такі то справи-повен вражень та позитивних емоцій!Приїхав сюди трохи заморентй,трохи заклопотаний,трохи закоханий і нарешті приліг до спочинку.На восьму годину у нас вже бус на Франик і потрібно покинутись і бути у формі.З Богом! 
24.08.2018 
п'ятниця 
  День Незалежності. Пригоди продовжуються!Вчора майже цілий день провели в дорозі,в автобусі,а під вечір зійшовши в потрібному населеному пункті у підніжжя гір рушили в потрібному напрямку.Нас шість осіб:сергієві камеради і один з жінкою.Заночували біля річки і ввечері у нас був не слабенький фуршет і сьогодні також такий намічається,бо горілки узяли добрих десять літрів.Компанія непогана,єдина слаба ланка це учорашній іменинник Сашко який добряче накушався ще учора,а сьогодні цому погано і тому плететься далеко позаду.Мій товариш пішов назад його розшукувати,а я лишився з речами сам на дорозі.Зв'язку немає.
 28.08.2018
 вівторок 
  Нарешті виділив кілька вільних хвилинок аби внести нотатки та записати кілька слів:сиджу в забацаному готельному номері на залізничному вокзалі в Хмельницькому де за менш ніж годину перестріну потрібний мені поїзд та рушу в бік такого нелюбого мнов Сходу звідки вирвався на такий нетривалий термін і куди мушу повернутись.Не було особливих можливостей і особливих сил занотовувати усі пригоди минулих днів тож сподіваюсь усі спомини не встигнуть вивітритись з моєї буйної головиі я встигну їх записати.Це буде трохи згодом ,а зари збираюсь на поїзд. 
  18.45 Нарешті увесь цей колгосп який їхав зі мнов в купе зібрався на вихід в Кам'янському!Сподіваюсь,що нікого взагалі більше не посадять до самого Брд! 
29.08.2018
 середа 
  Ось я і вернувся домів!Сиджу після невеликого сніданку та збираюсь з думками слухаючи патріотичні радикальні думки.Близько восьмої ранку я вже був в квартирі.Дорога не скажу,що надто важкою,але приємною точно не була-добу теліпатись у спеці,ще і колхозніки попутниками попались,ледь дочекався коли в Кам'янському звалили! Що оповісти про мою поїздку?Подій багато ,вражень багато і спробуй тепер їх до купи збери,але намагатимусь.Одже приїхав я поїздом в Хмельницький де одразу знайшов бус,що прямує до Чернівців.Прибув я десь в обід на автовокзал,де мене чекав Сергій.Після цього я викликав автівку та рушив до хостелу,де кинув речі,прийняв душ,перевдягнувся та зустрівшись з Сергієм на зустріч з Ярославом Кирпушком,офіс якого знаходиться на початку Ольги Кобилянської.Посиділи ми та поспілкувалися близько півтори години і зустрілись о шостій біля центру Пауля Целана де в той вечір відбувався вечір пам'яті Василя Кожелянка і на якому були присутні Святослав Померанцев та Олександр Бойченко,якому Кирпушко і всучив роздруківку мого твору,а той пообіцяв впродовж кількох місяців прочитати та дати оцінку моїй 'творчості'.Сумніваюсь,що щось з цього путнє вийде,але спроба не тортури. На сам вечір я не затримався нажаль,бо Кирпушко не лишався,а мене чекали Сергій з Юровичем і зранку вже в дорогу мали рушати.Тож нажаль і на пів години не залишився.Посиділи в той вечір в трьох в 'Час поїсти ',бо в 'Гроті 'для нас місця не знайшлося-нічого страшного! 
30.08.2018 
четвер 
  Усе-таки учора дорвався до пива!Сходив на море,провів там з годину та по дорозі додому узяв три літри Shale.З'їздив перед цим в центр узяв квиток на перше вересня та зайшов на п'ять хвилин до Бетмена,а потім до Аксьонова на Приморку.Довго не валандався і поїхав додому. Продовжую по гарячих слідах оповідати про свою подорож.Одже сиділи ми втрьох в тій їдальні.Юрович обіцяв,що контролюватиме творчий процесс з боку Кирпушка,та ще звернеться до іншої жіночки з університету.Не знаю,що з цього вийде чесно кажучи,але механізм запущено.Поки про це нікому не розповідаю. Вийщли з кафурика,я трохи провів товаришів по Головній і повернувся до хостелу.Зранку прокинувся раненько,зібрав наплечник,зайве залишив в хостелі і викликавши таксі рушив на автовокзал заїхавши за Сергієм.Квитки до Франика він зазделегідь узяв тож ми сіли і рущили в бік Прикарпаття. Там ми зустріли товаришів Сергія:Сашка,Вітька,Андрюху які їхали автівкою з Києва заїздом у Тернопіль.Андрюха/хлоп з Тернополя/був з дружиною.Сашко,киянин,в цей день ,23-го,святкував свій день народження і був вже добряче під шафе.Ми кинули наплечники в автівку і вже втрьох,з Андрієм,рушили в Калуш маршруткою,а ті автівкою.В калуші нас вже чекали ієромонах Йосип з іншим батюшкою,які взяли автівку відігнати до себе в монастир.Ми всі сільським бусом рушили на кінцеву станцію маршруту-Осмолоду,бойківське село,що розкинулось в ущелині між гір.Приїхавши ми взяли свої наплечники та рушили до першого місця ночівлі десь із шість кілометрів.Ось тут було наше велике упущення в плані неорганізованості з домтавкою:ці шість кілометрів можна було запросто проїхати і якби ми раніше приїхали,то можна було пройти в той же день до перевалу і вже ночувати на Боревко,а звідти вже 24-го піти на Сивулю.І назад можна було прям звідти стартувати замовленим бусом не витрачаючи час та терпіння сільськими автобусами.Заночували ми на тій галявинці біля річки не пам'ятаю,що ми там готували,але пили це точно! Зранку прокинулись та пішли в бік перевалу Боревко та гори Сивулі:24 серпня почалось з пригод!Сашку було погано,а Сергій з Дорошами урвав уперед не в той бік,що довелося повертатися.Сашко плівся в хвості,а ми з Вітьком по середині.Дійшовши до потічка,Вітько лишив мене з речами,а сам побіг назад доовившись,що якщо за годину його не буде я рушав уперед.Я так і зробив за годину і пройшовши хвилин десять побачив Місевича з Дорошами які повертались назад:Вітько до них дозвонився і повідомив,що ми усі дружньо пройшли вказівник на Сивулю,а Сашко на похмелюгу таки зауважив його!Зайві кілометрів шість!Ми повернулись і пішли туди.Далі був довгий та нудний перехід до перевалу Боревка.Я переважну частину переходу плівся в хвості з Сашком,бо тому було важко,але тягнув лямку.
 31.08.2018
 п'ятниця
   Отже в той день/24 серпня/,ми прийшли на перевал значно пізніше аніж збирались і на саму гору звичайно,що вже сенсу/сил також / не було збиратись.Тут ще почав дощик зриватись намочивши усі дрова та хворост який хлопці встигли назбирати поки ми із Сашком йшли.Усі наші спроби розпалити багаття не були успішними.Отут в пригоді став сухпай,який хоч і не вдалося нормально розігріти тим не менш його вистачило нагодувати усе товариство.Ми вже змирилися з тим,що шашликів сьогодні не буде і збиралися попадати в наметах.Відійшли з Сергієм поставити розстяжки,а коли повернулись то побачили ватру розпалену Сашком який вирішив не миритись з тим,що зари усі попадають спати і ніхто не питиме.Тож вечір пройшов на славу:щось там зготували гаряче,а потім посмажили м'ясо на вогнищі і сиділи випивали. На ранок ми прокинувшись поснідали і лишивши Сашка черговим таки рушили нарешті на гору Сивулю:ми повернулись кілька кілометрів назад і рушили вверх.Якраз зателефонував Віталій Євгенович  який саме вантажився на ешелон і їхав на ШирЛан. 
 До реч!Я питався у Сергія про Толіка і той оповів,що справи у того ненайкращі:командування вивело його на чисту воду і почало нещадно гнобити,особовий склад розпустив і тепер хоче та шукає шляхів здиміти з війська.Прихід Віталіка виявився доречним,бо командування і люди більше його почали сприймати як командира батареї і більше довіряють.Отакі сумні справи.А я попереджав,що це не так як на мобілізації було!Якось так.
  Одже ми рушили в бік Сивулі,пробираючись спочатку через ліс,потім зарості альпійських сосен та ялівці,крокуючи покамінню яким так багаті Ґорґани.Прийшовши ми побачили достатню як для такої невеликої площі кількість народу і зробили собі тайм-аут з розпиттям тернопільської настоянки та закусоном.Що цікаво,то на самій горі добрий мобільний зв'язок обох операторів.Коли люди розійшлися ми пофоталися біля встановленого прапора та випустили сигнальні ракети.  Засняли на відео це,зробили гуртове фото та потихеньку рушили до перевалу Боревка.
 Шлях назад зайняв кілька годин.Мушу зазначити,що ці мої шорти виявились для гірських походів непридатними,бо сковують рухи,що мене добряче гальмувало в дорозі і я плівся у хвості нашої процессії.Хочу сказати ,що мої попередні заняття фізичними вправами не були даремними:по своїм кондиціям я тримався добре і не дивлячись на втому мої ноги мене несли немов гірського цапа і мені єдине,що дошкуляло це лямки на плечах :терли о вологу футболку і спина відчувала навантаження від перевантаженого наплечника,бо мені доводилось нести казанок шестилітровий та запас харчів. В той вечір ми спустились на ночівлю трохи вперед вбік Осмолоди від місця нашої першої ночівлі на місці останнього бою одного з провідників Української Повстанської Армії Шелеста:окрім пам'ятної дошки там ще встановлена альтанка та протікає струмок.Поки ми спускались Сашко вирішив скосити шлях і неслухаючись нікого почав спускатись навпростець.Це наше товариство трохи знервувало,бо зв'язок був відсутнім і його доля була невідома.Ми дійшли до цієї альтанки яку Сашко ж і запропонував для ночівлі і переводячи дух розмірковували чим його пропажа закінчиться і не помітили як той з'явився перед наші очі заявляючи,що втомився нас чекати!Кінцівка вечора знов проходила за роспиттям зігріваючих напоїв та готуванням їжі.Потім попадали спочивати,а зранку зібравши речі рушили в бік Осмолоди та зупинки.
 На зупинці вже кучкувалися інші туристи і перспективи не влізти в бус видавалися нам не райдужними.Бус ще й запізнився на годину,бо пробив шину.От тут хочу зауважити,що ми відпочатку зробили помилку,що одразу не найняли бус який би нас відвіз до самого місця ночівлі,а потім звідти б і забрав!Це б зекономило наш час і наші сили,хоч і вийшло б трошки дорожче!На майбутнє потрібно саме такий варіант опрацьовувати. 
 Отже сіли ми в бус і недоїзжаючи Калуша вискочили в селі Голинь де знаходиться отой монастир.Нас там зустріли, зробили екскурсію,нагодували.Потім ми з Сергієм сіли на маршрутку та поїхали у Франик,а инші автівкою з нашими речима.Зустрівшись там де і перед цим зустрічались ми вирішили всім кагалом рушити в пристрілений мнов в минулому році паб "Шкварок "де ще посиділи кілька годин на літній террасі.Усім цей заклад сподобався.
  Коли всі инші вже здиміли ми з Сергієм передислокувались в саме приміщення.Коли ми прийшли одразу в цей заклад,ще на вулиці,за сусіднім столиком сиділи двоє чоловіків:один худорлявий років далеко за п'ятдесят,а инший в військовій формі,тельніку,з шевронами 90-го бату з кіборгом.Дядько цей був немолодий,але міцної статури,а червоне обличчя видавало,що доза яку він вже встиг влити в себе не була маленькою.Сумне видовисько насправді!Невідомо,чи він і справді був в самому ДАПі,чи насправді проаватарив всю службу,а тепер для нього це привід якось відзначитися,чи може в нього досі перед очима лежать відірвані кінцівки ,а у вухах гримлять стріли важкої артиллерії,але сумно на це дивитись!Бо переважній частині наших громадян на все це по х@ю!
   Ми посиділи пару годин всередині,а потім рушили на вокзал звідки експресс нас доставив до Чернівців.В хостел я прибув на початку дванадцятої години.Нарешті змив з себе пот та увесь бруд.Зняв з себе смердючи труси та шкарпетки та заснув.
  Ранок в Чернівцях видався прохолодним.Я зібрав армійськи брюки з паркою/ які мені так і не знадобились!/і разом з берцями відправив поштою в Хлібодарівку.Поснідав в отій кулінарії недалеко театру.Пробігся на базарчик в пошуках чистих шкарпеток та трусів-вони мені золотими вийшли!Зайшов в оту книгарню біля ратуші де придбав книгу віршів Пауля Целана в перекладі Жадана.Хотів кілька пляшок " Бандерівської "взяти в "Берізці ",але її там не виявилось.Прийшов в хостел,вдягнув труси,попив чаю,побалакав з високою білявою кобєтою з Києва та викликавши таксі рушив на забацаний чернівецький автовокзал.Взявши квитка довелося чекати ще близько двох годин відправлення.Підтягнувся Сергій,тож ще встигли випити по каві та попращатись,а потім я сів автобус і відправився в бік Хмельницького...
 01.09.2018 
субота 
  Знов підкрався так колись нелюбий мені місяць-вересень з першим числом з усіма його урочистостями та лінійками!Скільки років пройшло після моїх останніх потуг по отриманню недоосвіти,а я і досі важаю це якоюсь несправедливістю,махінацією та і взагалі насиллям стосовно дітей.Ще в мене вересень асоціюється з початком періоду влади сірих нудних буднів з довгими нудними вечорами,поступовим зниженням температури повітря,жовтінням та опаданням листя.В цьому році цей день ще співпадає з закінченнням моєї відпустки та поверненням на службу.В цьому році це не так легко насправді як було в минулому коли я тікав чесно кажучі звідси. Повертаючись ввечері від Дідичевих на мене спустилась хвилина тверезого мислення і я оцінив адекватним поглядом усі мої наївні думки та бажання,що переслідують останні кілька тижнів і це мене трохи протверезило і знов ступив на грішну землю.Чергова осінь,кінець чергової відпустки,черговий раз крокую самотньо цими з дитинства знайомими і такими мені нелюбими подвір'ями,що про якусь романтику годі мислити... 
 Оте усе дурне 'кохання'чи що воно навіяно моєю самотністю і не більше і немає будь-яких перспектив для втілення у життя.Менше пів року лишилось до закінчення мого контракту і далі усі шляхи відкриті невідомо для чого.Після відносного затишшя нас знову почнуть насилувати переїздами,казематами,муштрою.Ніякого продовження банкету я не бажаю,але зістрибнути з цього також нелегко.Але потрібно.От тільки чим займатись на волі? Для себе я зробив висновок,що мені можна продовжувати контракт в тому разі якщо ніщо не тягнутиме мене до світу.Якщо в світі мене ніхто не триматиме,то залишатись у війську буде доцільним,бо все одно нічого робити,а так хоч щось тримає тебе на поверхні.Втім теж не вихід.Я як уявлю собі ці обличчя тих пристосуванців та лимарів з якими доводиться служити то всіляке бажання зникає-навіть не дебільне командування,а так званий колектив,збіговисько невдах. Квиток у мене на дванадцяту годину.Мабуть таки попрошу Сашка аби відвіз мене в Хлібодарівку щоб не шаритись там кілька годин.Відпочивати краще ніж там знаходитись.Ця відпустка в мене повністю відбила бажання до продовження служби,усіляку мотивацію.Відчуваєшь,що ти потрапив в одну велику дупу з якої вирватись вже не годен і тебе ніде вже не чекають. 
  20.53 Вже десь з 16-ї години знаходжусь в росташуванні і щось мені зовсім усе це не подобається!Приїхав близько третьої в Волноваху де вже мене чекали Сашко з тіткою які і завезли мене в Хлібодарівку.Намагаюсь не зациклюватись на негативі,але спокійно сприймати те що відбувається навколо теж не можу.Ю.В.  на К.С. щось наїзжає:воно не дивно чесно кажучі придивившись до нього краще я теж не в захваті,але сприймаю як є-кращих кадрів все одно вже не буде!Ще одне нововведення:звільняють усіх в кого було сзч більше 10 діб/ст.407 /-ну /му/Дятлова звільняють то таке,але звільняють тепер і Віктора Вікторовича і батарея лишається без водіїв!А.А. також вже місяць по госпіталях кошмарить і підозрюю,що повертатись не збирається!Невідомо хто це так кадрами розкидається:МО чи частина,але такими темпами вони всю частину розженуть! Таке .
 Із приємного тілько те,що Василь Петрович тепер у нас і Борщовик має під'їхати незабаром. Павло надіслав перші фото з весілля.Підозрюю,що так воно все і закінчиться нічим...Сумно! 
03.09.2018 
понеділок 
  Вже майже дві доби знаходжусь в росташуванні і намагаюсь адаптуватись до армійського побуту і здається в мене це непогано виходить.К.С. порається біля автівки,Ю.В. здається щойно повернувся з Волновахи куди їздив 'мерсіком'.
  Щойно дочитав 'На Західному фронті без змін '.Бачу в цьому якийсь символізм нарешті прочитати цей твір через чотири роки після початку кампанії та ближче до мого звільнення.Звісно,усіх тих жахіть описаних в книзі мені не довелось пережити,але прийняти таку-сяку участь в конфлікті довелось.Тепер мені хочеться людського життя/не терплю слова нормальний!/,але непевен ,що з цього щось вийде і чи дочекаюсь я того "людського " життя. 
  На днях мені потрапила на очі стаття воєнного історика Ярослава Тинченка про правдиві втрати россійської армії на Донбасі,а не ті вигадки які люблять оголошувати клерки Міністерства Оборони.І ще один нюанс не дає мені покою оголошений в одній з його статей:а чи справді Гіркін діяв за вказівкою Кремля і Х@йла,чи може справді цей аватюрник зібрав зграйку радикалів-фанатиків і вирішив захопити Слов'янськ,а вже потім Кремлю довелось втручатись аби бути в тренді в очах свого електорату?Якщо це справді так,то уся концепція світоустрою що склалася у нас за останні чотири роки летить шкереберть і завдає нищівного потужного удару не тільки по нашій теперішній владі,а по усьому цивілізаційному курсу куди намагається рухатись наша держава.Це буде потужний удар якщо почнуть проштовхувати таку концепцію початку конфлікту. Втім,усе вирішиться і без моєї участі. 
 13.47 Знов хоч на стінку лізь! Знов потрапив у цей вакуум,але невдовзі почнеться весілля від якого буде нам хріново-невдовзі почнуться переїзди-перекати, каземати, муштра,повна відсутність нормальних умов для життя.Я вже придивляюсь аби зняти квартиру в Зп і від цін робиться моторошно і замислюєшься чи варто сплачувати три-чотири тисячи,якщо за місяць перебування тебе потягнуть куди-небудь на полігон в обвітрений непротоплений намет аби подалі з частини.
 Дотерпіти б ці пів-рокуі вшитися з війська і забути як страшний сон.А потім?А потім повернення до Брд швидше за все, самотність, безперспективність , важкі спогади... Незнання що робити і відсутність бажання щось робити.Невизначеність політичної ситуації в країні і можливо з нас ще робитимуть ворогів народу та злочинців. Моє життя наближується до сліпої гілки. 
  20.26 Намагаюсь дивитись "Твін Пікс",але вирішив трохи пописати ніж витрачати час на безглузде видиво.Сьогодні на три хвилини більше займався з гирькою і почав робити акцент на ривок і мені це більше починає подобатись.Нажаль,скоро вже похолодає і умов для занять на свіжому повітрі ставатиме менше.Все ж поки займаюсь доки є бажання. Атмосфера в 'колективі' мені зовсім не подобається:Ю.В. чекає що К.С. підпише рапорт на продовження контракту і вже надра@ує цюцюрку в очікуванні того як буде його зайо@увати,а той судячи з усього немає на меті продовжувати тож той лишиться ні з чим.
  Врешті решт,армія повертається до того з чого починала в 14-му-до руїни.Усі толкові та вмотивовані розбігаються,а лишаться дуполизи та невдахи які і воювати не в змозі і не мають бажання.Не хочу приймати в цьому участь. Щось з кожним днем свого перебування в рз втрачаю ту ейфорію,яка панувала над моїм розумом під час відпустки і починаю потроху знов зачинятися в свою шкаралупу.Добре хоч Василь Петрович тут з'явився-хоч на одну знайому людину більше! Що ж стосується мого раптового романтичного захоплення,то чесно кажучі ,маю сумніви,що воно матиме продовження і розвиток та кожен піде своїм шляхом.А шкода,якщо чесно,бо я б не звернув уваги якби не вартувала зацікавлення!Іноді я собі видаюсь такою слабкою та беспомічною людиною,що хоч з моста у воду шубовснув би! 
  Сьогодні вже трохи стройовою займалися.Таблетка наша на ремонті і маю підозри,що не скоро з нього вийде і скоро нема кому буде її ремонтувати. Таке то.
  Тре' якось дожити ці пів роки і сходити на берег і шукати далі своєї долі.Якщо не влаштую особисте життя,то можна сміливо їхати за кордон працювати,у вільний час відпочивати по повній та відкладати на старість-одному мені багато не потрібно аж ніяк!При бажанні можна піти і далі служити якщо політичні обставини лишатимуться сприятливими і спробувати дослужити до пільгової пенсії,а потім вже можна їхати і за кордон.Як буде так і буде-все у руках Господніх,а я лише тлін.Такі думки бентежать мою неспокійну голову в цей день і в цю годину. З Богом!
 05.09.2018 
середа 
  Зза того мурла і кави собі не заваришь-лазить там зі своїми слоїками та кастрюльками!Учора теж не зміг помитись ,води нагріти бо приволокло свою плитку і почало в кайбаші щось там куховарити як навмисне!Дістало це чудовисько вже з самого ранку увесь настрій зіпсувався коли побачив це перекосойо@лене обличчя!Тьпфу ти!!! Як протриматись ці пів року?
   Сьогодні як раз чотири роки як наш дивізіон/3 ГАДн /вступив у перший бій-саме в цей час із самого ранку почалась для наших батарей справжня війна і досі дивно як без ранених та втрат обійшлось!Час минув.Після того наші хлопці ще рік відвоювали,а тепер більшість розійшлась по домівках,а у війську лишився переважно непотріб.Такі от сумні справи.
 06.09.2018 
четвер
  Осінь неквапом,але впевнено відвойовує свої території у спекотного літа,аби за три місяці поступитися правом на володіння непривітній брудній,деколи сніжній та морозній зимі та залягти на дно та чекати наступного року.Вже близько десятої години,а Сонце ще не відігріло землю зате вітер здіймає клуби пилюги і сидіти на літній терасі не вельми затишно. Ми учора так і не дочекались приїзда Дятла з новим бойовим стягом бригади і чесно кажучі маю сумніви ,що найближчим часом це відбудеться.
  Батареї зробили ротацію вчора ввечері і тепер заміну можемо спостерігати на ранковому шикуванні.
  Вчора не тренувався ізза можливого приїзду комбрига та потенційного шикування.Сьогодні збираюсь позаніматись підтягуваннями перед обідом не гаючи часу.
  Осінь входить в свої права і тренуватися на повітрі стає дедалі складніше-не стільки ізза температур скільки вітру і пилу.Не так воно і затишно тут коли псується погода. Хотів було трохи підкоротити пасок ,але вирішив не поспішати примірявши на своє доволі схудле черево,бо боюсь,що вийде не добре.
  Ю.В. з К.С. на виїзді в ВолноВегас,а я як завше волойо@лю в росташуванні. Вчора Ю.В. Бог в лоб поцілував:позолотив мені руку за минулий рік,що я купляв ланцюг та шинку на бензопилу якими минулий сезон користувались і які я вже уграв.Було б добре в цьому році ними не користуватись,а пересидіти по теплих квартирах. 
  Аксентьєв телефонував:сидів в Унгварі в очікуванні свого бусу,що має доставити його через усю Словаччину до кордону з Австрією,де має працювати на якомусь м'ясокомбінаті.Словаччина...Не знаю...Сам їде хоч планувалась группа людей...Не вліз би на якийсь лохотрон...
   Позанімався підтягуваннями сьогодні,зупинився на 90-думаю досить після довгої перерви,якраз і Сашко подзвонив.Дятел так і не приїхав поки що.
  Заповнив журнал інструктажів-аж рука затерпла!Це важко було три хвилини на день витратити,аби заповнити журнал,а це можуть і перевіряти час від часу!
  К.С. ввечері на Зп прямує,відпустка на п'ять днів.На наступні вихідні Ю.В. хоче здиміти-ось так і хрін куди вирвешся з цієї тюрми отак і життя своє влаштуєшь коли знаходишься в неволі постійно!Ні!Потрібно зав'язувати з цим дурним ділом! А щож зав'язувати коли ти собі там місця наврядше знайдешь і особисте життя теж наврядше влаштуєшь? Знов вечір,знов тєлік,спальник!
 07.09.2018 
п'ятниця
  Час зупинився:всі очікують приїзду Дятла з його стягом!Погода вже справді осіння з поривами вітру і клубами пилу в повітрі,прохолодно.Відчуваю учорашні вправи не були марними і добре,що зупинився на 90.
  Дочитав сьогодні книгу Терлецького "В.І.Н. "яка прозвела на мена гарне враження в цілому,а от кінцівка не дуже мене вразила і я якось не надто зрозумів усю сутність написаного,але загалом сподобалось.Наступною читатиму "Сни неофіта "Вольвача і вже почав замислюватись які ще книжки замовляти на 'Нашому Форматі 'або в 'Книгарні Є'.У 'Нашого Формата'є категорія світоглядних мотиваційних книг які мене зацікавили,але сама робота і обслуговування,сайт мене усього видро@ичили сьогодні-неможливо спокійно тим сайтом користуватись без нервів,бо все так по-тупому!У 'Книгарні Є' тих книжок немає нажаль.Учора кілька абзаців дописав до своєї книги і сподіваюсь в тому дусі продовжувати.
 09.09.2018 
неділя 
  Дощ таки пішов вночі,але полегшення це поки не принесло тілько багно під ногами на літній террасі розвело ,а вітер не вщухає. Вчора також не тренувався ізза погоди та крепатури. Сьогодні таки потренувався з гирькою і після цього наче і крепатура зникла!Тепер от не знаю чи завтра знов з гирькою працювати чи підтягуванням . Ні вчора ні сьогодні жадної строки не дописав до твору-інтернет і творчість таки речі погано поєднувані!Нікому і не телефонував. 
13.09.2018 
четвер 
 І не помітив як три дні не вносив ніяких нотаток в свій нотатник.Все в тому ж руслі:особливо не перетружуюсь,читаю книжки,активно займаюсь фізичними вправами,потроху/ по абзацу/пишу.
  Від початку тижня на вулиці панує бабине літо,що звичайно радує.
 Учора з Ш@рком розмовляв:в першій половині жовтня полетять в Ізраїль.Питає в мене коли я зможу на Обетовану землю прилетіти,я уклонливо відповів,що ненайближчим часом.Насправді я не певен,що прилетівши тудой мене не затримають за те,що свого часу пішов захищати Батьківщину,бо Ізраїль не дружня до України держава!І я про це не забуваю. 
15.09.2018 
субота 
  Як важко з цим усим лимар'йом:К.С. взагалі ні х@я робити не хоче навіть те що в його обов'язки входить!Ю.В. з'ї@авсі до вівторка,я лишився за 'головного ',учора возив до зубного.Потрібно шини поміняти місцями з заду на перед,а він не хоче цього робить,а хоче на шиномонтажі це зробили і хтось оплатив!Таке враження,що він згоден служити при умові ні х@я не робити!Ох не ті люди пішли,ох не ті!Закінчились десь на середині четвертої хвилі,а потім тілько одиниці адекватних були!І от з ким тут продовжувати служити?Воно і в инших частинах не краще ситуація насправді:лишились такі люди з ким не підеш у розвідку в покластися неможливо!Якщо в чотирнадцятому йшли пассіонарії то наразі ми маємо сумне видовище,бо залишилися майже одні споживачі! Вже давно помітив,що немаю ніякої поваги ,а навпаки якесь упереджене ставлення до того контингенту,що зари носить форму і важаю,що маю усі підстави для цього.
   Учора повернувся з виїзду немов побитий пес і за деякий час помірявши температуру почав її збивати.Зранку перевірив наче нормально.Всю ніч бризкала мжичка,але холоду особливого немає. Наявність інтернету відволікає від якоїсь корисної діяльності. 
  Вийшов на пошту-опинився в Волновасі!Я вийшов з відділення,а тут В.П. на джипі з радістом прямують на Нову пошту,каже:"стрибай в машину старшим будеш !з командиром я домовився!"От і стрибнув.
  Мабуть і сьогодні не тренуватимусь,бо вже пів на шосту,а я по обіді не відпочив,завтра треба.Тут якісь навчання на понеділок в ніч плануються і я черговим фельдшером їхатиму,а навчання триватимуть дві доби.Це холодно- вночі буде. 
  Отримав же дві книжки які замовляв:Бойченка та "Людина розумна"ізраїльського філософа.Нукупив на сто гривнів пельменів. 
Сьогодні батечко влаштовував поминки.Вже рік ...
16.09.2018
 неділя 
 Погано засинав учора.Тут ще зранку потрібно розібратися в ситуації:майор Осипенко повідомив,щоб о десятій всі поприносили книжки тех.стану техніки заповнені,а Лихваренко як завше з'ї@ався ні про що не попередивши і додзвонитись до нього неможливо,алкаш ї@аний,а мені спробуй розберись ,що з тією хернею робити.Не виходе на зв'язок-піду напряму в командира запитаю!Хай потім не пиз@ить.Скільки разів вже,бл@дь,створює проблеми на рівному місці-важко, бл#дь ,було по три хвилини вдень витратити на заповнення інструктажів!А на х@я якщо можна потім дурня увімкнути-тут зари яксь коміссія перевірятиме треба терміново заповнити,а по факту ніхто і не збирався тоді перевіряти!А перевііти можуть в будь-який инший день!Заї@ав.Дослужити свій термін і хай далі без мене занімаються х@йнею!Без мене як-небудь.Нерви не залізні цей ідіотизм терпіти,бо не залізні. 
  Так не хочеться нікуди завтра їхати,але мабуть доведеться їхати в ВолноВегас везти з 39го пасажира.Цілий день дощ час від часу поливає-дістала така погода вже!Ще мінімум півроку так!Як згадаю березень на Черкаськом...З такими пі@орасами і в Дніпро вирватись можливості не було жадної-капітанові нужніше!Хай без мене якось далі пляшуть:Гєша на моє місце піде,а там і по госпіталях завіється. 
 Сьогодні хоч підтягувався.Встиг. 
18.09.2018
 вівторок 
  В Волновасі зари:зубний виїзд.Хотів Гєшу посадити,але Осипенко на дозволив тож довелося самому їхати.Прохолодно-що учора зранку було,що сьогодні.Ю.В. має повернутися по обіді. 
  Учора була річниця.Рік минув.Тримаюсь .Для чогось я тут,для чогось тримаюсь за це життя хоч врешті решт все закінчиться нічим,а я і жити не розпочав в 35 років.Важку долю підготувало мені Проведіння привівши на світ в тій родині ,що я побачив світ:озираючись назад розумієшь,що нічого у мене,в моєму куцому житті і немає окрім батьківської квартири,клопотів про те як батька догледіти та доглянути за могилками...Ось і всі координати від яких відбиваються мої життєві шляхи.Як той тубілець,дикун зі своїми вівтарями та ідолами які пов'язані з родоводом,але більше нічого в нього немає. Двох тижнів після повернення з волі в неволю цілком вистачило,аби запхнути увесь мій оптимізм куди подалі. 
19.09.2018 
середа 
  Як не хочеться,але сьогодні вночі таки доведеться пиз@увати на ці навчання з усіма наслідками.Зари трохи побайдикую та підготовлятись почну.Сьогодні ще концерт якийсь і замполіт частини має приїхати.На Сонечку наче тепло,а в затінку доволі свіжо.Ю.В. вчора приїхав так що мені  все побоку.Час іде далі і на нас не озирається.Моєю долею ніхто не цікавиться окрім хіба що ,батька.Рідко мені хто зателефонує-ініціатива переважно від мене сходить.Знов замикаюсь у свою шкаралупу і несміливо позираю на оточуючий світ. 
21.09.2018 
п'ятниця
  Дві доби на навчаннях на імпровизованому артиллерійському полігоні поблизу БабахТарами та кілометрах в тридцяти від домівки.В навчаннях приймали участь протитанкісти,мінометники,САУ,БМ 21,"піони" та навіть залучали бойові гелікоптери,які відпрацьовували стрільби в вечірній час.
  Проїздили поаз сучасний табір "Азову "на узбережжі.Там де ксп у них облаштовані окопи,бліндажі для тактичних навчань.Вдень погода стоїть спекотна,а вночі доволі свіжо.Особливо не напружуюсь,але мало сплю.Під'йом о третій годині,а о четвертій від'їзд.Завтра начебто Наєв має завітати на навчання.Такі от справи. 
23.09.2018 
неділя
 Вчора нарешті закічились навчання і ми забравши нш та агеесників повернулись у табір.Зранку було сонячно та тепло,а по обіді похолодало та задощило.Мабуть бабине літо завршилось. 
  Ю.В.  з К.С. повезли Рудого в госпіталь:лихоманить цілий день і температура не хоче спадати хоч і робили літику та годувли парацетамолом. К.С. ледачий страшне:не хоче не те,що зайвий раз палець о палець вдарити,а навіть те що потрібно зробити робити!Одним словом таксист-окрім тих ставок мабуть нічого не цікавить! 
 Сьогодні човни ВМФ вийшли з Одеси і прямують до Брд :створюють базу-отже підемо туди служити мабуть! Павло з Танєчкою вже мають бути в Ізраілі.Батько зібрався на Полісся їхати на цьому тижні. 
24.09.2018
 понеділок 
  Ранок 24 вересня зустрів нас осінньою прохолодою,а день обдаровує нас куцим вересневим світлом яке вже не в змозі змусити нас ховатись у затінку,а навпаки-провакує вийти на Сонце та намагатися втягувати в себе його промінчики.
  Дочитав сьогодні оту книжку есеїв пана Бойченка і враження тепер маю двоякі!Ті речі про які він пише мені за великим рахунком зрозумілі,але прочитані сторінки лишають не надто приємний присмак.Цей присмак зумовлений надто стійким враженням в упередженості стосовно вихідців зі Сходу і тому у мене закрались сумніви стосовно в правильності того,що мій текст потрапив саме в його руки,бо немає певності в його незаангажованості.То таке. 
25.09.2018
 вівторок
  Сьогодні їздив з Осипенком на кп аби пройти інструктаж на стрільби які ніхто не проводитиме! Із поганого:виходим на Запоріжжя з 9-го на 10 жовтня-в ніч! І ще з поганого:начебто першого жовтня буде стройовий смотр,дивитись збираються зимову форму,на яку переходять 15 жовтня і яка у всіх знаходиться вдома!Я її сюди тягти не збираюсь в рот їм х@й,пі@арасам!Якщо лізти в зал#пу то лізти до кінця!Ніякого продовження в цій програній частині. 
  Завтра мабуть потрібно відправити речі які вже точно не потрібні.Батечко зари човгає поїздом до Києва і десь днів десять його вдома не буде.На сестру вишлю. Сьогодні змерз як пес.Мурзік також замерз,бо прийшов до мене ночувати.І куди тепер його дівати,бл@дь? 
26.09.2018 
середа
  Щось в мене з самого ранку такий настрій закрадається,що хочеться кого-небудь прих@ярити!І здогадайся кого? Все мене дратує з самого ранку і ці пики,всі ці персонажі заставляють мене нервувати.З цим стройовим оглядом,в рот він ї@авсь!Який продовжувать?!Вийшов термін і к х@ям!
   Вчора їхав і думав про своє життя і прокручував різні варіанти свого подальшого існування і перед моїми очима відкривались далеко не райдужні перспективи та видовища і вкотре відчуваєшь,що лишився перед розбитим коритом або на роздоріжжі.Головне,що розумієшь так це те що нічого в твоєму житті не зміниться в кращий бік коли закінчиться контракт.Стосовно особистого життя також сумніваюсь,що щось в мене вийде владнати -налагоджувати нема чого! Моя головна біда,що я не можу познайомившись з кобєтой не відноситись до неї сер'йозно:в мене одразу в голові якісь плани,якісь мрії з'являються,про щось там розмірковуєшь забуваючи про те,що це усього лише твої думки які нічого спільного з реальністю не мають!Не варто до журавля в небі ставитись так сер'йозно та будувати повітряні замки!Потрібно близько до серця не брати і нічого не вибудовувати!Потрібно до всього не сер'йозно ставитись,бо наврядше з першої спроби/ якщо вона взагалі буде!/в тебе з'являться якісь сер'йозні стосунки! 
 Мене не надто обнадіює життя у Брд.Залишатись в Зп валандатись по арендованим квартирам теж бажанням не палаю.В Марік?Туди б  я б поїхав при одній малоімовірній умові,але і тут виникає дуже багато підводних каменів!Можна звичайно вдома піти на службу.А якщо не складеться то поїхати за кордон працювати-втекти від проблем і остаточно зануритись в марґінес свого існування.При будь якому варіанті я не пропаду,головне щоб не змінилась політична ситуація в країні і тоді всі мої думки та плани розвіються як дим над комбінатом Ілліча і доведеться мені шукати долі як уенерівським старшинам десь далеко на чужині. От такі невеселі думки бентежать мою неспокійну голову з самого ранку 26го вересня 2018 року від Різдва Христового. 
27.09.2018 
четвер
  Як нам швидко літо набридає і як про нього шкодуєшь коли починається осінь!Дивишся на все це в будь який оптимізм кудись зникає як уявишь,що скоро почнеться це велике переселення!Головне свої речі не загубити,а те все інше дурниці. 
28.09.2018
 п'ятниця
  Осіннє вересневе Сонце дарує можливість ледь не в останнє скупатися в теплих променях даючи зрозуміти,що скоро такої можливості ми будемо позбавленя на тривалий термін. 
 Читаю потихеньку "Людину розумну ",але пам'ятаючи хто цю книжку створив не кваплюсь сприймати на віру все написане залишаючи можливість зробити власні висновки.Натомість Павло надсилає стріми з ізраїльського узбережжя Середземномор'я.Нам так не жити і мені там не бути!Всюди добре і мабуть набагато краще ніж мені тут,але нічого иншого окрім цього невеличкого клаптика занедбаної земної поверхні де протікали усі мої тридцять п'ять років я немаю і тікати мені особливо нікуди.Коли приходить це розуміння все стає на свої місця і головне розуміння це те,що і не хочу кудись тікати!Хай від мене тікають. 
29.09.2018 
субота
 Вересень впевнено наближається до свого завершення і вже невдовзі нас зустріне місяць жовтень з усіма неприємностями які він нам несе. Осипенко відправився в Зп подивитись місця нашого 'квартирування'-як його вистояти ці п'ять місяців?Роздивляюсь різні варіанти проживання в Зп і поки що варіанти невтішні:ціни на аренду доволі кусючі і грунту для оптимізму не надають!Якщо оплатити житло я в принципі в змозі,то проблема ще в тому аби знайти житло для аренди-хто ще захоче здати в аренду на нетривкий термін?А як "мирні мешканці" лагідно ставляться до воєнних мені оповідати не варто!Як дізнаються,що воєнний ще і ціну піднімуть! Найближчі місяці видаються мені суцільним пеклом впродовж яких головне вистояти та дочекатися своєї дати.Буде важко.Ніякого бажання до продовження цього ідіотизму в мене не виникне.
   Роздивлявся варіанти мешкання впродовж тижня в хостелі біля базару на Анголенка/якраз біля тієї крамниці де працював Сергій Отщепенцев/,але почитавши відгуки розумію,що теж не варіант не дивлячись на уявну дешивізну:за користування кухнею додаткові 20 грн,відсутність камер схову,бруд.Не варто зв'язуватись.Воно по грошам приблизно як і квартиру знімати в місяць набігає,навіть трохи дешевше,але як на вокзалі вса одно! 
  Місяці поневірянь-ладно речі з горем-навпіл десь переховаю,щось додому відправлю ,а з тваринами ,що робити? Бл@ь!К.С. зайо@ує-адалжи 700 рублєй!Я що?Фонд допомоги нещасним?Досить того,що Артему учора триста одолжив!Куди ти їх діваєшь?Зрозуміло,що родина левову частину поглинає,але ж якісь там ставки робишь це ж мабуть пройо@уєшь на тому тоталізаторі!Як оті шаромижники:почули,що борг по атовським повернули і давай клянчити!Дзуськи!-потім бігай виклянчуй свої гроші!Нікому ні копійки більше!Вже одному вислав в борг,дурень!Люди користуються твоєю добротою,а ти і ведешься-не варта більшість цієї бидломаси твого прихильного ставлення і як тобі буде важко ніхто тобі не допоможе і гривні не позичить,як на окраєць хліба не вистачатиме!
  Дививсь об'яви на аренду квартир в Зп.Головне щоб і тут на лохотрон не натрапити. 30.09.2018
 неділя 
 Останній день місяця.Цей день був прохолодний,але розфарбований візитом волонтерів які разом з концертною програмою привезли купу вареників,домашніх пирогів та наварили куліша повні казанки-приємно звичайно,хоч не надто розумію ,що їх підштовхує до цього. Осипенко повернувся з Зп по обіді.Попередньо ніякої конкретики немає,але швидше за все виходимо пізніше 10го.Я згоден і не виходити звідси-навіть на дємбєль звідси би поїхав!
  Розмовляв з Павлом:надіслав відео та фото з відпочинку. Наївся вареників, кулішу , пирогів, а ввечері ще і печінки.Сходив в лазню.Спортом ці два дні не займався.Завтра треба надолужувати.
 01.10.2018 
понеділок 
  Ось і добігає завершення перший день жовтня.Пройшов отой розрекламований смотр зимової форми без зайвого ажіотажу.Тепер шикуватимось зранку в накідках. Сьогодні підтягувався:вийшов на свій рівень до відпустки-152 цілих раза! Де що дізнався сьогодні від БТ:вже на території колишнього училища росташувалась військова частина!Судячи з усього 501-й батальон морської піхоти.Дізнаюсь як прийде час.Якщо далі в цьому безладі брати участь так краще вже ппд мати біля дома.Подивимось.
  Я взагалі замислююсь над тим щоб пошукати роботу друкарем в Зп,або на 'Запоріжсталь" влаштуватись.Але...але квартирне питання все псує,а Зп для мене більш привабливе ніж Брд.
  Постійно снують в голові думки про моє подальше майбутнє хоч і розумію,що це безглузде заняття немає сенсу і швидше за все складеться зовсім інакше.Варіантів багато,але впершу чергу хотілося б влаштувати особисте життя.Хотілося б,а як вийде...Мабуть ніяк і знову я піду до війська і сам доживатиму свій вік на самоті.
 02.10.2018 
вівторок
   Не дивлячись на жовтень день сьогодні видався теплим-я вирішив не гаяти можливості і схопившись за гирьку позанімався за полегшеною програмою.Завтра планую викластись по довгому циклу та не знаю чи вистачить сил,бо після вчорашніх підтягувань та сьогодняшніх свінгів відчуваю в плечах спортивну втому.Добре,що є можливість поки тренуватись-сподіваюсь,що така можливість триватиме хоча б до кінця місяця. Батечко поміняв квитка з п'ятого числа на двадцять перше. Юрович учора телефонував.Добре було б вирватись до них у Чернівці в кінці осені,або взимку!Не все у них добре в житті ,не все у мене добре,але коли з ними зустрічаюсь,то якось веселіше трохи робиться! Таке то.
 04.10.2018 
четвер
   Жовтень поступово,неквапом і впевнено завойовує свої позиції і наслідок цього сьогодні було прохолодно і змусити себе тренуватися на вулиці я не зміг. Попередньо наврядше ми виїдемо звідси раніше 15го числа і слава Богу!Я не дуже засмучусь якщо нас тутай лишать до самої весни і звідси б їхав звільнятись.Мріяти не заборонишь! Яке все таки Ю.В. нехороший громадянин-постійно шукає якусь жертву аби зірвати своє роздратування!Ох і лайно!Вже не дочекаюсь коли вже не бачитиму це перекосойо@лене ї@ло по якому хочеться заїхати!То йому К.С. не такий то ще хтось не такий!
   А.А. повернувся ,здається в неділю,ходить з похнюпленим фейсом як завжди.Все таки К.С. мені більше імпонує хоч і лінуватий хлопець. 
 Розмовляв з Ігорем Івановичем:теща захворіла важко,на роботі зашився бо немає кому робити більше.Таке-буденне сіре життя. 
06.10.2018
субота 
 Ну що оповісти?-Учора Осипенко приїхав з загально-бригадної наради і привіз звістку,що 40ка ледь не з сьогодняшнього дня починають вантажитись на ешелони і їхатимуть нас міняти.Ледь не на початку тижня їх чекати. Із позитивного:начебто буде п'ятиденний робочий тиждень і намагаються вирішувати питання з годуванням .Було б сказано,а там видно буде.Хоч би подовше не виходити,щоб хоча б тисячі дві атовських нарахували за жовтень.
   На днях речовики приїздили з рукавицями,шапками та флісками. Вечори та ночі прохолодні,але сьогодні вдень було добре,соняшно. Ю.В. під ранок Фрегата відвіз з нирковою колікою та низьким тиском. Незважаючи на підготовку до переїзду не полишаю заняття фізичними вправами от і сьогодні занімався на турнічку:зробив 160 разів,але нажаль,швидше за все ,в осотаннє в цьому сезоні.Вже потрібно знімати,розбирати та відправляти,бо можливо потім і можливості не буде відправляти.Готівкових коштів несподівано обмаль стало:потрібно трохи речей відправити з каштанами,маленьку гирьку,підставку для похідного казанку та турнік-сотні дві може знадобитись.Таке то.
 08.10.2018 
понеділок 
 Щось Ю.В. кошмарить:оповідає всяку х@йню з розумним виглядом,щось на К.С. постійно попих@ує/по за очі ,звісно/.Шукає пригод на свій писок-швидше б вже вийти та заблукати на казармах подалі від цієї пики !Дослужити ці чотири з половиною місяці і на фіг.
   Вчора довгенько так балакав зі Славком-зі-Світловодська:оповідав,що таке саме довбоґрайсттво в їхній частині :як і у нас і багато людей звільняється.Висновок він робить такий,що минув час патріотизму,а прийшов час кар'єризму та ідіотизму і кожен шукає свій хосен.Нажаль він правду каже,але розуміючи,що в нього є якісь переконання не можу не зауважити,що і він до війська пішов у 16му на хвилі ажіотажу навколо тих сіми тисяч грошового забезпечення.Такі то справи.
   Вечір.Ну що оповісти?Як і було прогнозовано ,судячи з усього наш вихід затримується:якщо зранку обіцяли на завтрашній обід вагони під бк,то вже їде мова ,що ми завантажимо ті вагони з якими 40ка прийде,а це мінімум кілька діб!В принципі вже краще вийти пізніше,після наступного вікенду,бо не вистачало робити перекат на Покрову,бо все єдно ніхто на ті вихідні не відпустить ,а так хоч тисячі дві нарахують за жовтень. 
  Сьогодні добряче так потренувався з гирькою по довгому циклу:зробив три підходи по 11 хвилин ,а між ними проміжні по три хвилини.Подивлюсь на завтрашній стан і намагатимусь також по максимуму викластись і потихеньку часу добавлять,щоб дійти до 15 хвилинних підходів.Малувато вже 16ки. 
Такі от справи.
З Богом.
 09.10.2018 
вівторок 
  Ну що оповісти?Явилась таки ця 40'ка сьогодні!Про це я запідозрив коли побачив коли наш "соболь "який привіз їхнього командира до нас в рз.Ближче до вечора до нас почали заїзжати їхні "крази " тягнучі гармати за собов,а після 17-ї години в місцеві крамниці неможливо було потрапити і вже купувати нічого було із-за ажіотажу створеним контингентом знов прибулими. Завтра в ніч вирушає перша партія на Зп і є підозра,що друга партія поїде наступного дня.Що це означає?А ні х@я хорошого це не означає!-і святковий вікенд ізза цього в пройо@і,бо ніхто нас не відпустить доки не розвантажимо автівки і премії як в минулому році х@й отримаєм!Одні недоліки від цього нашого виходу в такий недоречний час:ні вихідних,ні премії ,ні атовських!Ї@ись воно все!
  Добре ,що в обідню перерву пішов відправив додому вантажі.Все вчасно насправді турнік зняв,відправив. 
 Сьогодні нарахували грошове забезпечення-на дві сотні більше ніж зазвичай було:вісім з половиной. 
 Позанімався сьогодні по довгому циклу -чи вдастся завтра так потренуватись вже невідомо.До 12 хвилин дійшов сьогодні.Відчуваю,що почав трохи гладшати і мені здається це пов'язано з тим ,що не було прогрессії в часі підходів тож трохи звик до навантажень.З цим ї@аним ппд накриються усі мої тренування,бо ніяких умов/як підозрюю /для тренувань не буде!Хоч би житло знайти за адекватну ціну і недалечко від частини.Подивимось як воно буде.Хорошого явно нічого не буде. Ш@рко з Юлею  сьогодні висадились на землі обетованній. Таке то.
 10.10.2018
 середа 
 Ну що оповісти?Вже з самого рання починаються танці з зірками:Ю.В. вже з самого ранку починає своєю злою пикою задра@увати,а сам збирається в Волноваху з'ї@атись і все на мене покинути як завжди.
  Сьогодні підозріло теплий та соняшний день-стовпчик термометру показує 21!Мабуть невдовзі почнеться справжній жовтень з усіма його дощами,багнюками,темними вечорами та т.п. 
 Я зранку таки протаврував червоною фарбою те майно яке збирались завантажити в Чайкін  'камаз 'і таки відніс та закинув.На обід ідти немаю ніякого бажання. Не дивлячись на те,що вагони з огірками ніхто ще не почав вантажити,третя батарея має сьогодні піти в будь-якому випадку.
 11.10.2018 
четвер 
  Ну що тобі оповісти?Учора мав змогу прийняти активну участь в перевантаженні огірків з ваговозів в столипінські вагони.В той час поки ми вправлялись в вмінні перекладати металеві болванки наповнені гексагеном,наші перші ластівки таки відправились в бік Зп і навіть дістались його близько другої години ночі.Сьогодні мали рушити назад близько першої години/тобто 15 хвилин тому/,але поки немає відомостей чи виїхали.По їхньому приїзді має рушати друга партія/ і я з ними/,але є ймовірність,що сьогодні не поїдем.Я вже згоден посидіти до 16 жовтня,так і бути,мов циган поживу кілька днів і потім виїду.Все одно ніхто нормально відпочити на свєткових вихідних не дасть можливості.
  Сьогодні також тепло та соняшно.Добре,що частину речей відправив додому,бо влазять впритул в мої баули залишені речі. 
 Вечір того самого дня.Ну що росповісти?Нікуди ми сьогодні не поїхали і невідомо чи поїдемо завтра!Огірки вантажити в столипінські вагони почали по обіді і закінчилось це дійство приблизно пів-на п'яту,бо в залізничників свої графіки і справи якихось чергових воєнних їх зовсім не цікавлять!Наші зоряні керманичи такі головні тільки на території зосередження і військової частини /і то-не в присутності старших за званням! /,а за межами-цілковиті порожні місця які ні на що не можуть вплинути! Такі от справи!З Богом. 
12.10.2018 
п'ятниця 
  Ну що тобі оповісти?!Підготування до вечірнього виїзду йдуть повним ходом і як завжди коли хотілось зробити все по-людські знаходяться уйо@ки які допомагають зробити усе через дупу!Таким персонажем в нашій ситуації виявився начальник медпункту який тягнув усе до останнього і врешті-решт коли воно зняло свою долівку і я нарешті отримав шурупокрут то виявилось ,що поштове відділення зачинено на ревізію!Гостроту відчуттів та емоцій додає ще й те,що я хтів надіслати Юровичу сухпайки які навантажив собі в маленький наплечник і тепер усе це тягнути в Зп і ще й невідомо як буде змога їх надіслати! Звичайно моя бурхлива реакція викликана не тілько цим епізодом,а і цілою низкою инших ,що мали місцє сьогодні до обіду!Це якийсь пиз@ець!!! Продовження буде! 
14.10.2018 
неділя,
  Покрова Ну що оповісти?Ми таки вийшли з Хлібодарівки в ніч з п'ятниці на суботу і близько третьої години ранку заїхали в автопарк бригади.
 Щойно Ю.В. передзвонив та повідомив щоб лишався вдома,а на службі був у вівторок зранку!Добра звістка недільного ранку. Поставили свою таблетку в сховище у зампотеха та роззосередились-К.С. з Самбістом пішли додому перед цим роздушивши пляшечку "Кахеті ",я ж рушив до касарні.Нічого докорінно не змінилось там с тих пір як нас було призвано в 14 році.Переночувавши до ранку усі рушили в автопарк хто лишався,а я пошвендявши довколо таблетки зібрався та й подався додому до кінця не знаючи чи не доведеться летіти стрімголов назад сьогодні- минулося. 
 Неприємність з Мурзіком сталась :по приїзді в парк він вистрибнув з салону та зник в невідомому напрямку.Сподіваюсь,що знайдем ,якщо вцілілий.Таке то. 
15.10.2018
 понеділок 
  Учора просидів вдома цілий день-виходив тілько два рази на базарчик та за пивом,а більше нікуди не було бажання ідти і з кимось спілкуватися бо немаю бажання шукати товариства людей яким я нецікавий.Купив м'яса та підсмажив шашлик ввечері. Передивлявся варіанти розміщення в хостелах Зп,але поки міркував майже всі місця забронювали.Є якийсь хостел біля частини і там вже всі місця зайняті.Таке.На худий кінець і в казематі поки перекантуюсь,але потрібно шукати квартиру,бо не діло.Наші,доречі,таки розвантажували огірки-добре відсвяткували,бл@дь!Це мені пощастило проскочити між йо@аних! Не дивлячись на свято я вчора таки потренувався з гирькою! 
17.10.2018 
середа 
  Ну що оповісти?Вже другий день знаходжусь на так званому "казарменному" положенні і другий день ховаюсь в тому предоставленому замполітом гаражі уникаючи людних місць і поменше сидячі в казематі. Сьогодні були 'урочистості'-роздавали значки та папірці,переважно офіцерському складу.Мене ,Слава Ісу,не було в числі тих щасливців,що отримали з рук комбрига і нижчих за званням посадовців сувенирні вироби,але стояти на Сонці та марширувати разом з усіма все одно довелось.Після того вшився в автопарк,бо тілько тут можна більш менш спокійно пересидіти негоду.Це поки тепло,а що через тиждень буде невідомо.Холодатиме. Вчора навіть на обід було впадло ідти і ввечері пішов "Сільпо" штурмувати.Витратив майже сто гривнів і дійшов висновку,що мені можна і пообідати бескоштовно в частині раз на добу-все одно неперенапружуюсь.Головне щоб субота була вільною від довбоґрайства.
 Ночував на роз'йо@аному ліжку.Перетяг карімат зі спальником.Душ в принципі є,помитись можна при бажанні.
 Учора хлопці вудівці телефонували по оголошенню стосовно аренди квартири-коли дізнались,що воєнні то одразу на мороз випав той товариш,що давав оголошення.Тож потихеньку змиряюся з думкою,що таки доведеться сидіти в цій вшивій частині.З другого боку бескоштовно.Подивимось.Іноді можна буде і в хостелі ночувати як похолодає чи ще щось.
  Переглядав свої спомини про останню відпустку і збагнув,що вже півтора місяці минуло. На вихідні їхатиму нічним пригороднім потягом-тут до Зп-2 п'ятнадцять хвилин пішки!І зранку удобно і ввечері.Подивимось.
 18.10.18 
четвер 
  Що оповісти?Шаройо@имся пл автопарку роблячи вигляд зайнятости та уникаючи зустрічей з командуванням.Сьогодні відважився та прийняв душ в тій стрьомній 'душовій'.Нікого нема:К.С. на амбулаторному,а Ю.В. вшивсь кудись по справах.Поки що тепло,але на наступному тижні температура істотно знизиться.
 Я вже таки замовев собі оту куртку,але поки дзвінків не було.Оте моє замовлення від "Клямри" вже надійшло у відділення. Вчора таки не втримався та знов побіг в "Сільпо" в кулінарію:взяв печеної бульби майже пів кіла,котлету-в принципі недорого вийшло,а бульби забагато.Взяв іще чай та мівіну,але отой чайник щось не схтів працювати тож без чаю так і лишився.І мівіну не вийшло розігріти.Подивимся сьогодні як буде.
 В казематі,з нашого боку,почали сьогодні грандіозне будівництво тож своє ліжко я з самого ранку прибрав звідти.Придивився вже приміщення де можна тренуватися з гирькою. Телефон розрядився і я розраховував його зарядити банкою,а вона виявилась повіністю мертвою,хоя я і заряджав її повністю.Добре,що запасний телефон ще не повністю розряджений та поповнений рахунок на ньому. Деяке майно з "камазу" приніс.
21.10.2018 
неділя 
  Ну що тобі оповісти?Зари знаходжусь вдома/тобто в Бердянику /,учора зранку приїхав, а сьогодні ввечері поїду назад.Вікенди швидко минають.Добре,що хоч станція знаходиться в двох кроках від частини,а сам шлях додому і навпаки це наритись та втопитись!Цей раз немов собака побитий приїхав:на другій полці,без матраців та в компанії з  колгоспниками та пенсіонерами .Ще й в п'ятницю ввечері наперся як з голодного краю.
 На наступний вікенд не планую додому їхати-хочу на Книжкову толоку потрапити та в Дніпро до Льохи з'їздити.Не дуже хочеться дивлячись на їхні баталії родинні,але потрібно .
  Як зі спортом?Сумно зі спортом!Але тести потрібно здавати у вівторок-умов нормально заніматися ніяких,але тести здавай!Учора приїхав таки потренувався з гирькою,та планку вирішив робити!Намагатимусь принаймі. В казематі зробили загашники тож як дороблять на днях то можна баул з речами перенести.Можна і гирьку перенести і тренуватись по маленьку,час є,простір також. 
22.10.2018 понеділок
   Знов пересиджую в гаражі.Приїхав цим потягом нічним як побита собака:воно начеб то і нормально їхав на нижній полиці,і навіть подрімав більш-менш,але клята діарея трохи зіпсувала самопочуття та добре,що хоч можливість була у вбиральну сходити нормально.Прохолодно:шикувались в кітелях,але в самому камуфляжі ходити не фонтан.Ю.В. теж мені: з'ї@ався з одним Балу,а инші бігають його шукають.
 Туман якийсь в голові. Виходячі з вагону побачив Андрюху Тарана,який їхав в тому ж вагоні і підсів в Єлизаветівці.Андрюха був з добрячого похмілля і попросив мене купити пива,бо я в цивільному одязі їхав.Прийшовши в каземати довго не мав можливість перевдягтись,бо ключі чергові десь прої@али. Ю.В. одразу злиняв з Балу,а я після шикування намагався заховатися в автопарку,але мене ще у медсанчастину дьоргали-всі від мене чогось хочуть незрозуміло чого,а я їх усіх бачити і чути не палаю бажанням!
  Ще ця лярва косючка(служба КЕС) прийшла ще щось шикати намагалась,лярва,майно переписувала,а в нас тілько два ліжка і то одне зарите під листами.Ти диви,курвиська шматок!Бачив вас я всіх дуже скоро!
 Сидиш тут тупієшь.Хлопці з батарей хто в госпіталь намагається потрапити,хто у відпустці,хтось потихеньку шаритьсяпо територією.Ніякої користі з такої служби я не бачу.Не знаю як завтра бігать ті стометровки та кроси,підтягнутись маю підтягнутись.
 Вікенд пройшов і хоч звичайно,трохи морально відволікся,але оком не змигнув як знов страждаю х@йнею.Скоро і спокійно в парк не втечешь.Добре,що хоч сьогодні мають кубрики догородити,хоч не так з речима голова болітиме. Потрібно було б листя відгрести від гаражу,але немає ніякого бажання навантажуватись сьогодні. Тут ще головний біль з цим виїздом на цвинтар до Сашка на могилку:начебто на середу можливість у всіх є,але все впирається тепер в нашого Осипенка аби відпустив нас з Василем. 
 Відчуваєшь себе в цій ї@аній армії людиною нижчого сорту-кожне гівно намагається об тебе витерти свої брудні граблі!Мразота одна з офіцерськими погонами в цих конторах ошивалась,а звичайний особовий склад тепер і грошима не зацікавиш! Батечко додому вертає,дзвонив йому. 
24.10.2018 
середа 
  Рідко випадає спокійна хвилина посидіти спокійно на -одинці з собов, повносити нотатки.Сьогодні таки їздили на  цвинтар з Таєю,Васьком,сержантом Лавриненком та Серьогой Оленем.Добре,що сьогодні і встигли раніше-щойно вискочили на трассу як уперищила справжня злива і видимість була обмежена 10-15 метрами вперед.Добре,що так склалося.
  Із доброго:вчора перетяг гирьку в каземат і вже зранку 15 хвилин вправлявся з нею.Планку ще так і не почав робити,але маю наміри почати сьогодні.В принципі,по-тихеньку тренуватися можна знаходити час. Якісь урочистості сьогодні були,а фізо внаслідок погодних умов ніхто не проводив.Сподіваюся,що так само вийде і завтра з вогневою підготовкою-літом потрібно було проводити,а не коли багна вкрили стрільбище!
  Дзвонив Олексію-чекають мене на вікенді.Розмірковую над тим чи лишатись в п'ятницю в казематі чи піти у хостелі переночувати і в неділю так само.Хоч трохи наодинці з собов побути.Таке то. 
 Потрібно куртку soft-shell терміново придбати.Зробив замовлення на сайті Київської швейної фабрики,а мені передзвонили з panzerа з якогось дива.На складі не було ,обіцяли під кінець тижні повідомити,а я замислився чи не зайти мені в живий воєнторг та подивитись очима та пощупати руками.
 26.10.2018 
п'ятниця 
 Кінець 'службового' тижня.Знайшов рідку хвилину аби посидіти на самоті та внести свої нотатки в свій нотатник.Замовев щойно куртку soft-schell в "Армолайні" темно-синього кольору і на диво продавці одразу же і зателефонували уточнити замовлення та пообіцяли сьогодні ж відправити.Ще на 1600 гривнів спорожніє мій гаманець.А потім не купиш.
 Тут К.С. прийшов зранку жалівся,що немає грошей дитині взуття купити на цих вихідних і в мою добру макитру заповзла дурна думка замість того щоб собі придбати куртку позичити йому,але потім почув як вони з Русіком обговорюють ставки на тих своїх онлайн іграх дійшов висновку ,що потрібно піклуватися впершу чергу про себе та своїх близьких/в данному випадку це батечко /,а за инших хай  самі піклуються.
  Замовев щойно.Учора замовев ще тактичні шорти на иншому інтернет-воєнторзі/"Хамелеон "/,бо як раз такі як мені треба і з уцінкою,вже і сплатив.
   Горло першить-зрану відчув.Ні учора,ні сьогодні зранку за гирьку не брався-важко зосередитись в цих умовах.Учора і в Сільпо не пішов витрачати гроші і нічого-з голоду не помер,живий та здоровий!
  Вкотре сьогодні впевнився який непотріб набився в армію:ці бігдани,грині які справжньої колотнечі не бачили насправді одвічно ниють та нарікають на тяжку долю і таке верзуть!Мудаки та й годі. Замовев же Самбісту три літри горілки і забрати маю завтра зранку,потім планую до Горського зайти і мабуть вже ні на яку Книжкову толоку,яка розпочалася сьогодні вже не поїду.Бо потрібно до Дніпра якась дочовгати.
  Дожити цей день ,а завтра вікенд. Сьогодні в медсанчастині була імітаціія диспансерізації:приїхали фахівці з госпіталю і наші барбоси вибірково потягнулись з карточками в бік медпункту частини.Проходив другий гарматний і там пасся цей їхній гном з одвічно червоним писком:з розумним виглядом оповідав,що збирається переводитись в медпункт полігону і як йому обіцяв і Жук і Моїсеєнко ,що його туди переведуть!Я стою,дивлюсь на нього зверху-униз і бачу,що у нього навіть погон з сержантськими шмарклями рівно не начеплений,а він з розумним виразом червоного писку оповідає як у нього усе схоплено,а навіть таку дрібницю нормально зробити не може!яНемаю ніякого бажання брататися та спілкуватися з "колєгами"з инших підрозділів,хіба що цю біляву жіночку з протитанкового вжарив би. Ю.В. кудись злиняв знов і скоро має явитися. Завтра ж маю наміри на Дніпро рушити до Завальнюків в гості. 31.10.2018  
середа
   Рідко можна знайти вільну хвилину і тихе місце аби повносити кілька речень у свій нотатник!Вже майже тиждень не вносив своїх споминів. Сьогодні останній день жовтня і листопад вже впевненіше починає заявляти про свої права на осінню погоду! Вікенд видався насиченим на події та гарну погоду:субота почалась з поїздки до Самбіста який виніс мені трилітровий пак горілки з яким я відправився до Горського,а після того відправився до Завальнюків в Дніпро. Відвідини Сашка були приголомшливі!-виявилось,що він вже давно дістався свого дна:ми зустрілись на перехресті біля ринку і він мені зізнався,що вже тиждень майже нічого не їв і просив що небудь купити закусі!Я повів його на м'ясні ряди придбав трішки якоїсь ковбаски і шмат сала,аби він його засолив і мав що з'їсти.Потім ми пішли в АТБ де я ще закупився майже на чотириста гривнів.В той день/суботу/ як раз Медвідь приїхав на базар і заскочив буквально на п'ять хвилин.
 Сашко оповідав про свою невдалу шабашку з отим перекриттям даху і як він влетів з нею;оповідав про витрати на переоформлення документів та борги в які вліз внаслідок оцих всіх невдалих спроб обміняти хату в місті на халупу в селі.Посиділи з ним кілька годин випили по п'ять крапель і невдовзі після візиту Медведенка я відправився на автовокзал і далі в Дніпро.
 Вже на цьому тижні я розмовляв по телефону з Андрюхою та Мишком.Вони мені оповідали ,що вже сто разів його намагались переконати не продавати хату в місті та їхати в оту сільську халупу не маючі роботи чи якихось инших джерел доходу.Казали також,що і самі його підгодовують час від часу-я тепер і підозрюю,що оті наїдки які водились у нього взимку в холодильнику не результат його праці,а насладок допомоги збоку Мишка.Мишко ще казав,що того прихвачували нирки і він деякий час взагалі не пив,а це почав знов потихеньку і не п'є сильно більше зза того,що нема за що-а я йому ще літрушку налив!Знав би взагалі непив би з ним!Сумно дивитись як Горський все впевненіше занурюється на марґінес і я тільки тепер справді осягнув в якому сумному становищі він знаходиться!В мене помайнула думка про десяте відділення,але це вже мабуть невчасно,бо він вже планує за тиждень другий їхати в село.Якось так. /Бл@дь!мауглі,падло ї@ане,увесь настрій зіпсував !/
 01.10.2018 
четвер
   Перший день листопада.Всі розбіглись по схованках,а я сиджу в кубріку переховуючись від цікавих очей. Завтра їхати на диспансерізацію.
 Вчора мене перебили і я не оповів про свою подорож до Січеслава.Отже я пішов від Горського на автовокзал і взявши квиток на 14.35 відправився на Північ.Прибувши в місто я вийшов на Вакуленчука і під'їхав траліком до ракет де мене чекав Льоха.Зайшли в Varus і рушили додому.Погода на вихідних була теплою тож я вспотів як кінь.Взагалі останній тиждень в мене протікає під тінню застуди.Посиділи ввечері побалакали.Враження як завше неоднозначні від цих відвідин.
 В неділю списався з Денисом зустрівся-з ним кілька годин прогулялись,поспілкувались. Ввечері сів в бус та відбув у Зп в частину... 
 Нарешті учора натоптав собі доріжку до спортзалу:там в принципі усе є для нормальних силових тренувань і є добрий асортимент гирьок і 16,і 24 ,і 32 кг.Вчора потихеньку почав звикати до 24ки. Також учора зробили полиці в кубріку і трохи розгардіяш прибрали і з'явилася якась подоба ладу. По собі помічаю,що сильно розжирів за час виходу з Хлібодарівки і зменшення можливості повноцінно і регулярно тренуватися.Буду надолужувати-принамі намагатимусь.Вчора після вправ з 24 відчув 16 як 8ку після 16ки.Тобто є реальні можливості і справді укріпити м'язи та підсушитися.
 02.11.2018
 п'ятниця 
 Таки поїду сьогодні вночі додому:з п'ятого припиняє ходити цей поїзд у зв'язку з ремонтними роботами,тож не потрібно затримуватись ще на одну ніч в цьому казематі довбаному.Правда сьогодні ходитимуть перевірятимуть кубріки ще чого доброго щось не сподобається і на завтра затримають!Може то чорнодупий нагнітає ситуацію. 
 З'їздив в госпіталь на диспансерізацію та на початку одинадцятої неквапом почовгав через Зп-2 на каземати.Зайшов поцікавився в довідковому бюро стосовно мого поїзда і посидів в скверику.Вже невдовзі обід хвилин за сорок і я вирішив не лишати можливості бескоштовно пообідати.На вечір,перед дорогою,не буду переїдати як в той раз. Трохи обладнали з ВУДівцями коморку.Я дивлюсь у них теж така збірна насправді!І сам Серьога  теж багато оповідає,а на ділі більше базікає ніж робить. Юра-нещасний, Андрюха-аватар,Данко-плужара,Льоха-пересічний семитисячник,Боря-шланг.Тілько Василь Петрович один з нормальних.То їхні справи. Гроші дуже швидко розлітаються на їжу,ще й і Артем,гад,виклянчив сотку учора-надалі х@й кому що позичу,бо потім ще сам лапу смоктатиму! 
 Вчора і позавчора ходив в спортзал тренувався і сьогодні планую на доріжку піти попотіти. 
 04.11.2018 
неділя 
 Вже сиджу в своєму улюбленому потязі в очікуванні відправки до Зп,а Ш@рик мені повідомлення шле. Враження від відвідин як завше недвозначні з неприємним присмаком відчуття порожнечі і розуміння,що зайвий раз сюди їхати немає бажання.Напругу створює та потвора-боюся,що вграє мені батька раніше ніж я звільнюся,скотина! Учора зранку приїхав і майже цілий день просидів в квартирі лише раз сходивши за пивом.Сьогодні був більш активним сходивши в "Лотос",а потім до БТ.Тут цікавий нюанс склався:БТ повідомила,що хоче переписати на мене хату і цікавилась моїм паспортом.Я його їй лишати не збирався,бо все це мені здалося підозрілим-я вже нічому не здивуюсь і нікому не довіряю!Як хоче переписати,то у відпустці за моєю присутнісю це зробить.Трохи приголомшений чесно кажучі,але голову втрачати не варто. 
 Невідомо,що нас чекає на цьому тижні поганого.В п'ятницю,під самий кінець робочого тижня мій настрій був повністю зіпсований-зари писати не хочу тілько відзначу яке все ж таки мауглі падло,а наш Ю.В. мурло!Дістали уйо@ки! 
 Навантажив фільмів і взяв обидва планшети. Грошей лишилось замало тож в "Сільпо" не надто шикуватиму і якось до виплат дотягну. Таке то.З Богом. 
05.11.2018 
понеділок
 Сиджу ховаюсь у кладовці.Традиційно почуваю себе після нічної поїздки неначе тарган вагітний і мрію про те аби звалитись десь в закуточку та подрімати спокійненько. 
 Гном з 2гого гарматного зайо@ує цим чергуванням в медсанчастині:каже,що графік вивісили з наказом по частині під розпис.Незнаю-я нівчому не розписувався.
 Щось така в мене відраза останнім часом до медицини і до моєї посади зокрема-всіляке бажання зникає служити за цієїпрофессії!Ще й ці чергування-тут лишилося три місяці та десять днів,а вони мені ще якісь чергування хочуть впарити без мого відома!На хрін!Немаю бажання бути причетним до служби яка не виконує свої обов'язки,а тільки заважає людям слідкувати за власним здоров'ям! Сьогодні прохолодно і шикувались в парках.Частину особового складу відправили на урочистий концерт в актовій залі з обов'язковою вимогою бути в кітелях-К.С. знов прийшов без оного і знов вдягнув мій,заї@ав!
 09.11.2018 
п'ятниця 
  Сьогодні день народження у колись жаданої жінки і моє перше чергування в цій грьобаній медсанчастині.Немав ніякої можливості впродовж робочого тижня вносити свої нотатки,а зари знайшов  трохи вільного часу.Зранку тут був справжній дурдом,а ввечері і вночі сподіваюсь,що буде спокійно.Дотягнути б до ранку та ненаробити б справ за які потім намагатимуться нашампурити. Ще потрібно продзвонити госпіталі та попрацювати з компом і зранку зміну здати нормально.Так наче не дуже нервую,але трохи втрачаєшь контроль над ситуацією.На х@й би вони потрібні ці чергування та ця медицина! 
11.11.2018 
неділя 
  Вже більше доби пройшло після мого чергування.Сьогодні поїхав таки до К.С. на мікрорайон і вхолосту:ні з якою кобєтою мене ніхто так і не звів,хоч і обіцяли на наступний вікенд познайомити.Натомість К.С. хтів мене відправити додому,але я випорсався з його ціпких обіймів і повернувся в каземати.Ще і Ю.В. подзвонив і це погано! Дивлюсь "Край"Дикий захід"...
Іноді мені здається,що ми всі якісь срані іграшки в чийсь сраній грі! 
13.11.2018 
вівторок
  Сьогодні неочікувано в частину повернувся Дятел:нас вже і годують зранку-ввечері і навіть опалення почало потроху працювати!Я отримав від батечка відправлення і в обід перевзувся в зимові берці та надягнув на себе утеплювач тож на бригадному шикуванні не замерз.Ходив у спортзал сьогодні і завтра планую і весь тиждень.Не знаю чи їхати на вікенд домів-К.С.грозивсь на майбутніх вихідних зазнайомити з тьолкой,але обіцяного три роки чекають тож сумніваюсь.
  Назамовляв собі і паракорду і флісових шкарпетосів і щось підозрюю,що перестарався. Таке то.Час вже спати ,тож пішов. 
14.11.2018 
середа 
  Сховався в парку.Як раз подивитись,що там у нас на господарці.Холодно хоч і не так жорстко як до цього.Ввечері прийняв душ,вдягнув чисту теплу натільну білизну і сходив на вечерю.На сніданок непішов бо пізно прокинувся.Сьогодні мають прийти усі мої замовлення,ввечері отримаю.Погарячкував я на панцері замовляти-непотрібно було!Вже пізно -зайві 367 грн викинув! 
15.11.2018 
четвер 
  Забив на все і заховався в кладовці де чекаю звільнення,яке прийде ой як ще не скоро!Сиджу і розмірковую над питанням чи їхати чи не їхати завтра домів?Ще потрібно дізнатись чи курсує отой нічний потяг,чи не курсує.Взагалі наче збирався лишитися в Зп та зустрітися нарешті в Балабіно з товаришами та і особливої надобності наче немає додому їхати,але...Ще доба для розмірковування є. 
 Отримав учора свої вантажі і вже трохи тренував руку плісти примітивним способом,але не вистачає фурнітури та засобів.Треба щось придумати. Ю.В. вже завтра звалює і я сам лишаюсь. 
16.11.2018 
п'ятниця 
   Чому сьогодні не в гуморі?Тому що дзвонив Міші Драгоценному,а він судячі з усього вирішив відморозитись і вимкнув мобільний,а потім вімкнув переадресацію-одразу стало усе зрозумілим і в мене більше немає бажання з ним корешатися! Трохи випив з Самбістом,Дільничим,Вітьком Хомяком та Серьогой-залізничником і повернувся в каземат. Вітаха сьогодні на роботі,а завтра обіцяв заїхати після шабашки.Домів не їду заради цього,а мабуть даремно!З Вітахою все єдно зустрітися потрібно. 

15.12.2018
  Я таки дістався сьогодні домів,аби переночувати на нормальному ліжку,випити трохи пива та завести зайві в казематі речі.Доба чергування виявилась напруженою:мало того,що хворі та косарі атакували ще і у самого горище гуділо.Стався прикрий інцидент з одним хворим з гаубічного дивізіону-жалівся на головний біль та підвищений тиск впродовж дня,я його годував каптопрілом та мефенамінкою,а ближче до півночі в нього сталася криза.От тут і виявився мій професійний рівень і непідготовленість для вирішення подібних проблем!Добре,що все добре закінчується і бригада швидкої допомоги приїхала оперативно і ним опікувались вже спеціалісти.Відвезли в інсультне віддділення обласної лічниці.Добре,що не в госпіталь.Мене змінив цей гномік з другого гарматного,Віталік,от йому я і справді не заздрю-баби дружньо забили болт і він сам лишився на з'їдення цій сворі.А взагалі дивишся і розумієшь ,що багато ушльопків проникло в лави ЗСУ!
   Також дивишься на стан та склад воєнної медицини і зникає усіляке бажання бути до неї причетним.Якось так.

22.12.2018
  субота
  Я ввечері приїхав домів.Вийшовши з бусу і йдучи повз базарчик я помітив,що береться ожеледиця.Ранок же нас зустрів туманом який,сподіваюсь,з'їсть ту непотрібну ожеледь.
  Резервісти сьогодні мають відстояти 'урочисте' шикування,здати речі та відправитись домів.Підозрюю,що повертатися їм доведеться власним ходом,бо чого ще чекати від Міністерства Оборони та Збройних Сил?!Коли ти потрібен як гарматне м'ясо то тебе і привезуть ,і вдягнуть,і нагодують аби ти підписав контракт,а коли ти вже непотрібен то ніхто з тобою панькатись не збирається!
  Непокоїть мене ота пустка між зубів-якщо у відпустку піду,то потрібно йти до приватного стоматолога і витрачати гроші яких не надто і багато лишається до наступних нарахувань,бо як я розумію ніяких додаткових виплат в цьому році очікувати не варто!І про яке продовження може йти мова коли ці гондони не зацікавлені в нашій присутності?!
  Вчора мене відпустили по обіді:я вже не планував на цей вікенд їхати домів,але і сидіти там сенсу немає!
  Замислився над тим може варто пошукати собі якісь півбудиночка в Зп,або біля нього,бо щось мене зовсім не приваблює засісти у Брд до того ж невідомо,що Приазов'я очікує в найближчі часи.
  Таке відчуття,що зір в мене знов різко і відчутно сів!
23.12.2018
неділя
  Чим далі тим важче мені знаходити спільну мову з моїми друзями/?!/!Мабуть це природній уділ усіх ветеранів і я на це налаштовувався зазделегідь,але коли врешті-решт стикаєшься то стає сумно від розуміння того,що всі твої потуги даремні і нема за кого віддуватися у війську і повертатися до того кола спілкування вже ніякого бажання немає.Учора заходив до Дідичева,а потім розмовляв з Артемом.Якось воно ніяк чесно кажучі.Учора близько 16-ї години нас дьорнули по тривозі,але в останню мить 
  перед відправленням київського потягу повідомили про відбій і я вискочив з вагону та повернувся на АКЗ.Довго писати зари не буду,бо потрібно перекусити та вертатися в Зп.
 08.01.2019
вівторок
  Ранок.Прокинувся раненько аби заварити каву та прийнявши душ ще трішки повилежувати.Збираюсь на За їхати пригородніми потягами,бо траси засипало снігом і невідомо чи залізниця працює.Завтра вже маю бути на службі.Бажання до цього ніякого немаю.Такі справи на ранок.
09.01.2019
середа
  Учора таки дістався з горем-навпіл і вже сьогодні мав можливість ночувати в цій буцегарні!Хлопці розповідають,що довбоґрайство тільки посилюється і нічого хорошого очікувати не варто-вже і кантики вимагають щоб набивали!Я в такому війську служити не збираюсь.Подивимось ,що сьогодняшній день покаже.
16.01.2019
середа
  Ну що оповісти?Я таки опинився в 10му відділенні-якось дивно воно все відбувалось ці дні і я поки що не знаю,чи на добре усе воно вийде,але цей крок я зробив.Події останніх кількох днів залишились за туманом сірих армійських совдепівських буднів трохи затьмарених алкогольними випарами.Там знаходитись в мене не було ніяких моральних сил,стимулів,та ніякого бажання!Усвідомивши,що можу не втримати себе в руках я вирішив з того дурдому перебазуватись в справжній,який здається санаторієм в порівнянні з 'несправжнім'.Тут навіть на прийом їжі гукають і не водять строєм і ніхто навіть не упрікає в цьому.
19.01.2018
субота
  Ну що оповісти?Вже кілька днів знаходжусь в 10-му відділенні.Нікуди не виходив ще,людей не багацько.Кажуть,скоро знімуть карантин і відділення вщент заповнять бажаючи.На вік-енд нас чоловік п'ять лишилось.Мені кожен день ставлять крапельниці ,а на ніч крапають сібазон.Також дають різні пігулки.Учора здавав на пожежника.Є можливість сходити в душову,дивитись телевізор.Водили до окуліста та терапевта.Якби ще пломбу поставити та мрт коліна зробити було б взагалі казка.
  Компанія наче непогана зібралась-зі мнов в палаті хлопець з ЦарКуту ,в "Гепарді" воював.З інтернетом трохи погано,але з одного боку це і добре.Слухаю авдіокниги.
  Батечко був приголомшений тим,що я ліг в обласну дурку.Мені тут як санаторій в порівнянні з тими ї@аними казематами.Поки що такі справи.
  Ще один день добігає кінця і я знов здавав іспит на пожежника.Вдень ходив немов п'яний-мабуть дається взнаки те що не поставили зранку крапельницю.Поставлять на ніч разом з сібазоном.Приходили волонтери принесли пирогів,чаїв.
  Двадцять вісім років тому наша родина переїхала в цю квартиру на дев'ятому поверсі.На Хрещення.Як давно це було.
20.01.2018
неділя
  От і добігає кінця вік-енд який я провів в цих лікарняних стінах.Непомітно спливли ці дні і завтра почнеться робочий тиждень.Мабуть на днях мені вже не робитимуть крапельниць і сподіваюсь,що мій режим трансформується в більш вільний.
  Наскільки я розумію,застряг тут мінімум на три тижні ,що мене вповні влаштовує.Єдине,що мені потрібно так це вільний вихід в місто.Подивимось як складеться з цим.
21.01.2019
понеділок
  З прикрістю мушу зазначити,що переважна більшість мого оточення це несвідома обмежена сіра людська маса в мізках якої той самий совок,що і у адептів узкого світу тільки завдяки примху долі опинились по цей бік протистояння.Мені і в цьому середовищі особливо спілкуватись нема з ким і порозуміння важко знайти.Якось так.
23.01.2019
середа
  Черговий день мого перебування в 10му відділенні.Ще в понеділок виписали Ваню з Вадиком,а Ігора Івановича збираються сьогодні.Нам з сусідом Максом учора вже наче останні крапельниці робили і відтепер годуватимуть тільки пігулками.Обіцяють фізіопроцедури робити.Подивимось.На волю я поки не збираюсь,бо зарано.І-нет ловить слабенько дуже,що створює незручності з одного боку.Таке.
24.01.2018
четвер
  Пішов другий тиждень мого перебування в 10му відділенні.Карантин знято і потихеньку з'являються нові постояльці.Нас зводили вже на фізіопроцедури і пообіді також поведуть в аромокімнату.
  Василь Петрович телефонував і знов просив в борг двісті гривнів.
  Дрібна неприємність сталась:загубилась гумка з одного навушника,а запасного я не взяв.
   Хлопці з Уралів телефонували вчора.Сподіваюсь на вільне пересування,бо потрібно.
26.01.2019
субота
  Останні кілька днів відзначились поповненням особового складу 10го відділення,гарним сном та гарним настроєм.Приєднався учора вранці друже Кіт який прям з потягу чкурнув на постійне місце дислокації.На вулиці морозець та ожеледиця,а у відділенні тепло і затишно.
  Трохи вимальовується план дій на моє майбутнє який видається мені найбільш адекватним для можливого розвитку подій.Поки що нічого загадувати не хочу,але обмірковую різні варіанти.
  Дзвонив Льоха,але змістовно побалакати не вийшло,бо основний телефон розрядився,а Київстар погано приймає.Намагаюсь ще щось написати-є задум на ще одне невеличке оповіданнячко.Потрібно зосередитись і потроху працювати пером.
27.01.2019
неділя
  Ось і лишився місяць до мого звільнення.Учора ґрунтовно так поспілкувався з Сергієм та Юровичем ввечері та подивився кіно.Намагався побалакати з Ш@рком та Артемом,але недоліки зв'язку не дали можливості змістовно поспілкуватися.Спав здоровим міцним сном.Виконую кожен день віджимання від підлоги у кількості сто разів.
   Сестра зовсім ї@нулась!-привела додому того кота з вулиці;поки що тримає в коридорі і збирається відчикрижити йому яйця!
  Як починаються ці розмови про світові заговори та про політику я намагаюсь відійти ,бо не в змозі слухати цю ахінею/ а комусь щось доказувати немаю аніякого бажання!/і прикро розуміти який шашель порився в мізках наших хлопців!
28.01.2019
понеділок
  Сонце ,що освітлювало сьогодняшній насичений день потихеньку,але впевнено схиляється на Захід,а я щойно завалився на ліжко відвідавши сирок з узваром та пряником.
  Будній день відрізняється насиченою програмою тож сьогодні я встиг побувати на фізіопроцедурах,ЛФК та відвідати соляну кімнату.Крапельниць мені вже не роблять і пігулками в обід також вже кілька днів не годують.
   З дому мені встигли рознервувати знаходячись за двісті кілометрів:подзвонив спочатку батечко і почав жалітися на те,що та курка третього кота завела і вже хоче,щоб він по квартирі бігав і збирається його каструвати!Він вимагав від мене,щоби я подзвонив сестрі та заставив/по телефону!/аби вона викинула його на вулицю!Я психанув,звісно,пішов обідати,а потім прописав тій кикіморі пиз@юлєй по телефону.Звичайно ці всі дії не мали великого ефекту,але роздратувати мене зуміли.Я більше за все переживаю,аби батечко не нервував,аби з ним чогось поганого не сталось.
   Вкотре розумієшь,що життя мені там не буде і потрібно в Зп шукати свою гавань і намагатись жити далі своїм життям не озираючись ні на кого.
  Нашого полку прибуло від самого ранку десь чоловік п'ять і переважна більшість невперше.Є один персонаж який мені чомусь не викликає довіри,але мабуть це більш поверхово насправді.День пройшов динамічно та насичено і так відбуватиметься цілий робочий тиждень.
  Замислився над тим аби якесь тимчасове лігво віднайти до закінчення служби-якийсь хостел,чи що.
29.01.2019
вівторок
  Щось поспілкувався щойно з цією завідуючою і щось настрій зіпсувався мабуть на цілий день...
  Добре хоч побратим,Сержант Лавриненко,добру новину зранку повідомив-ту хатинку біля батьків вже за одинадцять тисяч віддають.
  Щось сьогодняшній день приносить чергові прикрі розчарування стосовно цього закладу і здоровля не в самих кращих кондиціях.
31.01.2019
четвер
  Добігає кінця перший місяць такого непростого для мене 2019го року!Вчора почував себе добре і плече припинило мене непокоїти.
  Був на консультації у завідуючої фізіотерапії,яка звернула на трохи підвищений рівень глюкози/в межах норми/в крові і порадила фітопрепарати.Призначила магніт на хребет та коліна,а соляну кімнату відмінила.Людей у відділенні багатенько і мабуть ще прибуватимуть.
01.02.2019
п'ятниця
  Останній день робочого тижня з самого ранку ознаменувався неприємним інцендентом:один з наших хлопців штовхнув того молодого косаря який спровакував того образливими висловлюваннями стосовно нашого пацана і України.Той не втримався і штовхнув ушльопка.Внаслідок чого у завідуючої поганий настрій і тепер небезпечно до неї наближатися вирішувати питання.
  Втім,Сержант Лавриненко подзвонив повідомити,що його на неділю зафрахтували на роботу і це полегшує становище,але все єдно потрібно відпроситися на річницю Сашкову 6го лютого...
02.02.2019
субота
  Так учора і не поспілкувався із завідуючою на рахунок 6го.Чи вдастся взагалі встигнути,бо сьогодні вона чергова по лічниці,а це тягне за собов потенційний вихідний в понеділок.
   Погано коли в людини немає ніяких застережень та стримуючих факторів і їй здається наче в неї багацько варіантів і починає розриватись між цими варіантами,а врешті лишається ні з чим ,бо  обирає самий невигідний.Це я про себе.Учора шукав відгуки та статті про ці хвалені підприємства з іноземним капіталом на Заході країни і знайшов більше негативної інформації ніж позитивної.Хоча такий самий варіант як їхати до Посполитої:в грошах менше,але якщо надають гуртягу та відпустку за нашим законодавством то те саме й виходить.
  У мене в голові зріє приблизно такий план дій :
1)Поки на службі розвідати на рахунок праці в Зп.
2)З огляду на наближення виборів не поспішати влаштовуватись на работу і купляти нерухомість.Потрібно також узяти справку про доходи аби стати на біржу.
3)Якщо з роботою не складається то поїхати трохи за кордон попрацювати та трохи заробити грошей якщо вдастся.
4)Якщо до влади приходять ворожі сили-їхати за кордон однозначно!
03.02.2019
неділя 
  Чергова неділя яку я проводжу в психлічниці.Ранок,я вже зробив зарядку і чекаю на сніданок.Сьогодні нікуди не поїхав ,бо Вітаху зафрахтували на роботі.То не страшно.Посунулась і поїздка на цвинтар,бо Василь Петрович,ця стара вухата мавпа,запудрив нам мізки "6-го,6-го",а виявилось,що мав на увазі в суботу!З пиз@и на лижі!Ну воно чесно кажучі мені і більш на руку-є час порузумітися з цією завідуючою,або виписатись на х@й!Та я б і виписався б вже,так нема бажання в частині з'являтися раніше ніж мені потрібно.Подивимось.
04.02.2019
понеділок
  Вік-енд пройшов для хлопців під зіркою Аватара,а я майже цілими днями задротствував.
  Початок робочого тижня.Подивимось ,що мені цей тиждень принесе.Почав зуб непокоїти-особливо учора ближче до вечора.
13.07  Сталася невеличка надзвичайна подія під час перекуру:наркоман з того /паралельного/коридору почав  муркотіти з хлопцями і ті не втримались і почали його гамселити по черзі.Першим не стримався Русік з 25ки,повалив його на ґрунт і придушив трішки.Руслана зняли з торчка  і коли вже всі збирались уходити на нього накинувся Сібазуха та знов кинув того на грішну землю і бив ногами.Коли зняли Сібазуху з наркоши той не заспокоївся і продовжував провакувати-на цей раз не витримав Макс який погнав того як молодого оленя,той наї@нувся тікаючи,а нашого ловив санітар дядя Саша Клик.Всіх завели у відділення.Те нещастя ще зранку мерву робило:кажуть,навіть завідуюча не стрималась та загнула матом на нього.Такі от справи.Зари буде обід.
  Вечір.Поки все тихо.Приходили волонтери-християни ближче до вечора.Цей проповідник виявився старим максовим знайомим і родом із Кам'янського сам.Я з ним поспілкувався та розповів про Сашка Горського і не довго думаючи зателефонував останньому і натякнув ,так би мовети,на можливість соціалізації.
   Зуб дає про себе знати-хвилями.У мене вже з'явилась хвороблива думка,що там сидить киста і вже неменше двох років,бо як пояснити постозність м'яких тканин праворуч над щелепою та якісь атеромні новоутворення?
  Доречі!Надійшла sms-ка з Паспортного сервісу-вже можна поповнювати ряди гастарбайтерів!Подивимось.
05.02.2019
вівторок
  Щось прокинувся сьогодні на початку четвертої години і наче як і виспався!Погано що ніс забитий-шмарклів немає,але дихати складно.
 06.02.2019
середа
   Андрюфану сьогодні 35!
  День сьогодні почався позитивно:побалакав із завідуючою і домовевся,що лежатиму до кінця наступного тижня і надали вільний вихід за територію!Натякнула,що потрібно допомогти відділенню і направила до Трофимівни/сестра-господарка/,тож мабуть піду після обіду на Космос.Вже сходили після процедур та ЛФК забрали малий наплечник.
  Зари якась перевірка по лічниці швендяє і знов усе поховали в лазню,а ще 11го чергова перевірка з прокуратури припреться!Заї@али-таке враження,що армійське довбограйство перекинулось і на цивільні установи!Ще і нас переслідує усюди.
  Сьогодні рік як Сашко помер...
  Вечір.Вкотре відчуваю себе йолопом і дурнем:в VARUSі набрав замазок,кетчуп,майонез на зграю,а вони сіли вмяли курку і хоч би хто подумав гукнути!Вік живи-вік вчись!Не х@й було гроші витрачати!
08.02.2019
п'ятниця
  Макс учора виписався з самого ранку.Вже в мене і новий сусід-отой невисокий ,схожий на Колю Бігдана,Ярик з 37-го.
  Учора пройшлись трохи з Сашком-Кабанчиком до 'Бруснички',а сьогодні потрібно з'їздити у відділення ПриватБанку.Потрібно зняти отой довгостроковий депозіт,вірніше перевести на рахунок,а далі я сам регулюватиму-знов можливо проводити валютні операції онлайн.Я так підрахував,що навіть якщо я візьму хату за 10-11 тисяч мені все єдно потрібні гроші на переоформлення,сплатити податок;потрібно також хоч мінімально облаштувати житло- холодильник, пралка,ліжко. Передивляючись ціни я підрахував,що потрібно принаймі 20 тисяч тільки на холодильник із пралкою,а з ліжком та якоюсь шафкою це тисяча доларів і вийде.Поспішати не буду.
   Вкотре бачишь як за привітною посмішкою ховається гнила сутність...
09.02.2019
субота
  З'їздили зранку провідали Сашка Дяченка на цвинтарі в Кушугумі...Пом'янули у Таї вдома,а потім Сержант Лавриненко підвіз нас із Василем Петровичем  до "Сільпо" і ми з ним відправились до генделика.Невдовзі до нас приєднались Самбіст із К.С.,якого нам потім довелось відводити додому.Щось складається враження,що К.С. невдовзі відправиться на марґінес з якого,за великим рахунком,і вийшов і всі від нього відвернуться-і Дмитро,і дружина з дитиною!Дай Бог,щоб прогнози не справдились.
   Завтра поїду в Балабине подивитись будиночки-хочу створити ажіотаж навколо себе,щоб потенційні продавці один перед одним знижали ціни на власність намагаючись отримати гроші.Хочу також створити такий ажіотаж навколо себе  і у жіночої половини людства,щоб вони через мене дралися,аби привернути свою прихильність-нема чого соромитись врешті-решт! 
10.02.2019
неділя
  Що оповісти?З'їздив сьогодні в Балабине подивився три будиночки і нарешті отой будиночок на пагорбі роздивився.Не дивлячись на те ,що роботи там непочатий край мені більше всього і сподобався:будиночок потребує господарської руки,за плануванням непоганий,вид на Плавні взагалі бомбезний,ділянка рівна.В хату заведена вода,є фундамент для санвузла та кімнати для газового котла.Газ не заведений,опалюється грубкою.Одразу потрібно рити зливну яму та добудовувати санвузел.Двір загальний туалет та душ у господаря який продає.Шість соток ділянка-росташування дуже подобається.Господар ,Юра,з наших-з порохоботів.7100$ з переоформленням вийде коло восьми.
  Дивився також через хату будиночок газифікований /за 13тис.$ /,але двір дуже поганий,хоч сам нічого.Не сподобалось.
 Підіймалися також в бік батьків віталікових дивитись будинок непоганий,але далеченько /відносно /до зупинки,а ділянка непогана рівна,достатньо городика,будиночок за плануванням гірше ніж у Юрка,але більш доглянутий,літня кухня,льох.Господарі пенсіонери,хочуть за неї 10 тис.,ватніки.
  Я тут замислився,а чи потрібно мені все це?Може варто поїздити за кордон,трохи підзаробити,а вже потім купляти собі житло таке яке схочу за більш сер'йозні кошти?
  Вітаха зателефонував після того як я повернувся до лічниці та повідомив,що є варіант поїхати з ним до Чехії .Поки вилами по воді писано,але завтра стане відомо.Хочеться і грошей заробити,і будинок придбати,і одружитися,але усе одразу не вийде!Дом купити-потрібні час і гроші для облаштування та ремонту;одружуватися-потрібно тут знаходитись і шукати;якщо поїхати за кордон грошей підзаробити то на фіга мені зари нерухомість купляти?
  Ще виплив один варіант на майбутнє:виявляється у нас є частини ППО,які служать у Зп і в яких немає такого довбоґрайства як в нашій програній бригаді.Теж варіант прилаштуватись.Побачимо.Потрібно вибори пережити,а там як Бог дасть.
11.02.2019
понеділок
  От нарешті і отримали перше грошове забезпечення нараховане по новому:11 222!Приємні цифри.Тим не менш змусити мене продовжити контракт вони  не змусять.Тільки не в цій частині.
   Батечку все таки надіслав грошове забезпечення хоч він і пиз@ить на мене з приводу мого бажання стати власником будинку приватного на березі Дніпра.Батько як не як.Поповнив рахунок бабі Тасі,а собі тілько на цей Київстар,бо сенсу нема усі наявні номери поповнювати,а по звільненні вдома поки сидітиму одного номеру вистачить.Переадресація встановлена,кому потрібно зв'яжеться.
12.02.2019
вівторок
   Я собі задаю питання,а чи варто купляти собі житло якщо хочешь знов підписати контракт/хай навіть служити по місцю/?Адже твоя першочергова ціль Зп,а не суто Балабине!Якщо служити далі,то можна це робити і в Брд,де в тебе вже є дім який не потрібно особливо перебудовувати!
  Потрібно все добре обмізкувати.З одного боку хочеться поїздити по світу,грошей підзаробити;з другого-хочеться вже і осісти,і родину завести нарешті./А чи хочеться насправді?/Поки час є можна зважити усі аргументи.
   Подивились учора "Донбас"Лозніци-доволі мотивуюче видиво!
  Відділення заповнене вщент,а сьогодні двоє чоловіків збирається лягати-Макс знов,бо головні болі сильні і ще хтось.Хоч би мене сьогодні не виписали.
  Вже і коміссію пройшов-одже день моєї виписки наближається!Хоч би цей день не сьогодні був,втім якби збирались виписати вже б виписали.
   Макс вже на тій стороні лежить.
  21.55 Я влігся в ліжко після відвідин душової і знявши планшет з зарядки увімкнув RadioRocks.Можливо це буде остання ніч в цій палаті,в цій лічниці.Чесно кажучі,я вже і заморився тут знаходитись,але і в каземати не палаю бажанням вертати.На вулиці гидко і дощить,тож я і не виходив сьогодні зовсім.
  Сестра возила Васька до ветеринара,який назначив йому лікування.
13.02.2019
сьогодні знову СЕРЕДА!!!
  Черговий ранок чергового тижня який невідомо,що мені сьогодні принесе--відстрочку чи виписку.Мені вже чесно кажучі і набридло тут знаходитись,але краще тут ніж в частині.
  Багато аналізую можливий розвиток подій в найближчі місяці і алгоритм дій при можливому розвитку подій.Доходжу висновку, що якщо рухатимимось в заданому напрямку то і в Зп і в Брд можна буде жити і працювати і необов'язково потрібно буде їхати за грошима до Європи.В иншому варіанті  в нашій країні  мені і моїм побратимам місця не буде!Тож без паніки та істерики тримаю кулаки за Пороха та готуємось до розвитку подальших подій.
  10.00 Виписують у п'ятницю як я і хтів,одже все добре.
14.02.2019
четвер
  Останній день мого перебування в цьому "санаторії".Сходив в останнє на процедури та ЛФК,а завтра близько 8мої години зберу постільне та ковдру,заберу речі із санпропускника та рушу в бік міста.Як все нормально,то заїду в госпіталь та випрошу у хірурга звільнення від службових обов'язків ,а як не все нормально то доведеться ще тинятися казематами.Сподіваюсь перший варіант спрацює.
   Мій сусід ,котрий Ярик,виписався зранку і Макс заїхав на своє старе місце.Завтра і я випишусь і сюди заселять когось із хлопців.
  Багато розмірковую про свої подальші дії.Аксьон учора телефонував з Посполитої.
  Добігає кінця цей останній день.Завтра зранку зберу речі та прихвативши виписку поїду звідси.
15.02.2019
п'ятниця
  Сьогодні нарешті виписався з лічниці та дістався Уралів.Кілька годин в казематах видро@или мене більше ніж пів дня очікування в відділенні.Прогнозовано,що ніяких речей я не здавав і навіть не взяв накладну,але думаю,що часу мені вистачить на наступному тижні.Не встиг зайти на територію частини як мені встиг зіпсувати настрій ушльопок Денисов який є тепер начальником штабу частини:спочатку дої@ався до Гільова/хлопець з 9ки,що був на резервах/за його сережку.Я побачивши такі росклади пішов в бік навчального корпусу і якби не Ахмед мабуть уник би конфлікту,але той мене затримав і це дало можливість новому начальнику штаба частини дої@атись і до мене!А дої@ався цей ушльопок до моєї бороди та цивільного одягу:я відповів йому,що взагалі то я ще військовослужбовець і знаходжусь на лікарняному,але це не дуже на нього подіяло і попередив щоб я не мількав в такому вигляді,бо накаже командира підрозділу.Я вирішивши,що втрачати нічого кинув йому,що Жежера з 25ки йому привіт передавав:він перепитав:"Хто?"-прогнозовано він не надто пам'ятав якогось там Русика Жежеру з 25ки і перцепитав де він зараз.Я відповів,що в 10ці.Він перепитав що це.Я відповів,що це в обласній психлічниці,на що він сказав:"Вот ета воїни у нас служат!"Я на це нічого не став відповідати ,бо розворуши лайно-сморіду не оберешься!Ю.В. був на якійсь новій щотижневій мізкойо@ці тож я зайшов пізніше.Лихваренко  подивився мою виписку і нормально зреагував на моє бажання взяти звільнення у госпіталі і одразу написав направлення в зошиті.Тож в понеділок зранку разом з Михаличем відмітимось в медпункті та з'їздимо в госпіталь-сподіваюсь,що порозуміюсь з паном полковником медичної служби.
  Зари знаходжусь в хостелі на Гоголя і не можу зрозуміти чому мені так спекотно цілий день-чи то реально тепло,чи в мене висока температура!Тут одномісна келія,десь півтора на два з половиною.Стіни з гипсокартону,тож чутно як чхає сусід.Вай фая я не спіймав,тож довелося ю-туб дивитись через 4G.
 Зустрів на рецепшені Сказочнікова-привів якусь кобєту перепіхнутись. Обмінялись  номерами.Поцікавився знижками на рахунок довгого проживання-10% від суми.Я так підрахував ,що доцільніше сплачувати подобово.Тут що добре,що окрема келія де можна залишити речі спокійно і не спостерігати сторонніх людей.Також є можливість зняти стрес.
   Ой не знаю-як воно складеться після цих перегонів!Хоч би продовжили рухатись в обраному напрямку,бо в иншому випадку усе втрачає сенс.Сподіваюсь на краще,бо скільки того життя лишилось,а хочеться пожити як людина.
  Відправив речі додому:спочатку наплечник з одягом,а потім і свою 16кг улюбленицю.Потім зайшов за пивом і пішов шукати хостел. 
  Початок 12ї,а мені не спиться-проблеми зі сном насправді нікуди не поділись і боюся,що тепер назавжди переслідуватимуть мене.Можливо це внаслідок гіпоксиї.Хочеться жінки-я бачив тут ночує тьолка,яка хоч на обличчя і не надто приваблива,але має довгі ноги які зручно закидати собі на шию при статевому акті.Було б непогано зазнайомитись з якою кобєтою і зайнятися сексом,зняти напругу.Біда в тому,що я замало в жіночому суспільстві перебуваю-в цьому і усі проблеми теперішні.Мені здається і інтелектуального і харизматичного рівня мені вистачить аби привабити не одну кобєту і змусити їх вишикуватись в чергу щоб заскочити на мого прутня і стрибати мов навіжена бажаючи заволодіти мнов.Але щось такі варіанти поки що тіко в моїй голові,а не в дійсності.
  Я намагався заснути пів години тому і намагаючись заснути в повній темряві відчув як мені некомфортни знаходитись в цій темряві.Я увімкнув ліхтарик,бо неприємною несподіванкою стало вимкнення електрики.Цілий день потію як кінь,а зранку боліла макитра і коли їхали на Урали судячі з усього луснув капілляр на моєму стражденному лівому оці.Воно зараз пече і викликає в мене занепокоєння.Безсоння мабуть не дасть мені заплющити очі.
18.02.2019
понеділок
   Я вже повернувся в Зп з Брд.Сьогодні хоч і пізно заснув ,але поспав більш-менш добре.В суботу я раненько прокинувся і пішки пройшов до автовокзалу і рушив до Бердяника.Той зламався на Кам'янському і нас забрав инший .Ходив тіко до БТ.В обід сів /в той таки бус/і повернувся до Зп.Спочатку заскочив на Урали,а потім заселився в хостел.Щас вдягнусь і раненько піду на каземати,аби зареєструвати в межпункті карточку та поїхати в госпіталь та не з'являтись на шикування.
20.02.2019
середа
  Ну що оповісти?Я знов вдома/Бердянську/.Вчора вирішив,що нема чого там сидіти до п'ятниці і зібравши частину підписів сьогодні вранці сів в бус і поїхав домів.В понеділок проводили Кота на ДМБ-той коли виходив то не вірив,що більше не треба буде тудой повертатись.Тож в понеділок добре газанули.Я в той день відкрив собі лікарняний  і отримавши обходний лист здав речі.
 Виміняв у Іванича спальник доречі.Ночував в хостелі.Якийсь дивний пригнічений стан у мене-не хочеться ні зким зустрічатись,спілкуватись,їсти не хочеться,пити не хочеться.Якийсь непевний тривожний настрій-недаремно мені антидепресант прописали.Головне не впасти в цей колапс і знов не просидіти рік.Не можна час втрачати.Поки що відпочину ці кілька днів.
23.02.2019
субота
  Ось і просидів ці кілька днів в Брд,а завтра вже повертатися до Зп зробити останній крок на шляху до волі.За вікном справжня зима-учора випав сніг який прибив морозець.
  Толяна Фалінського батарею розбили песиголовці:учора під час розмлви із Сержантом Лавриненком надіслав фото розбитого шишарика і повідомив,що в ньогоп'ятеро 300 і сам в госпіталі.Я передзвонив,він повідомив,що дні чотири не в змозі спілкуватися.Таке то.
  До БТ ходив позавчора і після цього немаю ніякого бажання до неї більше ідти і взагалі спілкуватися із нею зайвий раз-хай про неї вілкули піклуються!Вкотре переконуєшься,що потрібно нікого не слухати і гнути свої-діяти за своїм планом.
  Дідичеву також не телефонував-захоче подзвонити то сам набере.Нема бажання ні за ким бігати!
  Кожен ранок в мене починається з зарядки,вправ для пресу та 15хвилин роботи з гирькою.
  Таке то.
24.02.2019
неділя
  Вже давно як приїхав у Зп і знаходжусь у хостелі.Вже встиг зробити свою улюблену справу.Спочатку забіг на Урали-дещо виклав з наплечника,дещо навпаки;підстриг волосся та бороду і відправився на ночівлю.Чесно кажучі ,тут я почуваю себе набагато комфортніше,а вдома мене постійно переслідує легке відчуття тривоги.Номер на цей раз надали инший.Я кинув речі та одразу сходив за водою та перекусоном і вже повечеряв у номері і посмоктую пляшечку Калуського.Таке то.
25.02.2019
понеділок
  Ще на один день наблизився до свого звільнення!Сьогодні позбирав ті підписи які мав сьогодні зібрати.Не відчуваю особливого захвату від наближення цієї дати,але і якоїсь ностальгії також не відчуваю.Доволі прохолодна погода утвердилась під кінець зими.
26.02.2019
вівторок
  Ввечері задрімав ще 21ї не було тож після півночі неміг довго очі стулити до того ж якесь х@йло по сусідству шуміло.Тим не менш задрімав та мабуть заснув,бо не відчуваю себе вижатим.Взяв у VARUSі дві банки пива і одна ще лишилась на сьогодні.
  Зранку треба узяти підпис у юристки та всучити Миколаївні разом з воєнніком та трудовою.Після робочого дня вже буде потрібно відіслати баул з речима домів.Таке то.
28.02.2019
четвер
  Ну що оповісти?Я вже добу як звільнився-отримали учора документи,гроші та урочисто відмітили це діло.Не скажу,що прямо так радів з цієї події,але і особливої ностальгії не відчував.Все за графіком,все за роскладом.Учора лищився в Зп,прокинувся,протверезів і прихопивши наплечник відправився домів.Завтра стану на облік у воєнкомат та зайду у центр зайнятості.Подивимось як воно далі складатиметься.Знов на праве око щось причепилось-вже вдруге за короткий термін.
  Останній зимовий день видався прохолодним.
  Отримали усі гроші одразу :оздоровчі,грошове забезпечення за лютий і за три дні невідгуляної відпустки і все в сумі вийшло двадцять три тисячи.Я одразу придбав двісті євро на випадок від'їзду до Європи.Таке то.
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