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Їжачок і лісовий андеграунд 
(неоказочка призначена для читання маленьким діткам після 16 років у лісі) 

Присвячую природі, лісу, степу, тварям, що там живуть…… 
Отож, любі дітки, майбутні космонавти і неформали, зараз я вам розповім казочку про їжачка, 

якого вбило те, що ви залишаєте у лісі (пиво тоже!). Надіюсь, ви зрозумієте всю комічність і 
трагічність екологічного стану України, а також візьмете для себе якийсь досвід. 

Хрон був простим їжаком-неформалом, жив у невеликому ліску, що зараз був перенасичений 
різноманітними людськими відходами, в наслідок чого – і тваринками-неформалами. Саме наш 
їжачок, наприклад, відносився до субкультури жерстяників, що полюбляли носити на собі 
різноманітні залізні відходи (консерви, банки з під пива, а особливо – корки з під Хортиці) і слухали 
важку музику Кам’яної полоси, яка добряче била по мозку тварин і вібрувала по землі. Хрон просто 
не уявляв, як можна жити без Кам’яної полоси, де лунає класні мелодії, роблять собі суїцид 
тваринки (або інколи просто попадають під круглі ноги Смердів), та інколи знаходяться газівнички 
чи не потухлі бички. А від останніх Хрона плющить особливо, тоді він пробує вбити якогось з 
червоних (це має бути лише червоний) Смердів або бігає по лісу і кричить: «Йожики всіх 
парєшають!». Наш їжачок, крім того, що захоплювався жерстянками і слухав МКП (музику Кам’яної 
полоси), був ще й газтаманом. Коли пройде по лісу слух про те, що хтось найшов газівничку, то 
Хрон вже тут, як тут… З розгону б’є бідну тварину, що знайшла це задоволення, своєю улюбленою 
жерстяною банкою з під Бірміксу і забирає газівничку. Після цього залазить у свою нірку, нажимає 
лапкою на кнопку і нюхає, нюхає, нюхає, нюхає… А тоді іде до Кам’яної полоси і кричить: 
«Суїцидники ідемо валити красного Смерда, в нього наша… В нього… Блін… Карочє, мене 
плющить! Ура!!! За свабоду, за рєвалюцию! Слава Стеніну і Лаліну». Стенін і Ланін були двома 
братами-білочками. Вони полюбляли вогняну воду, яку шукали завжди після від’їзду Великого 
Народу і, повірте, завжди знаходили. Спочатку вони виливали усю ту муру в шкарлупу від горіху, а 
потім зі словами: «За бєлочку!» випивали все до дна, закушуючи малиною (добре, що Великий 
Народ останнього Мішку вбив, а то б він нам дав би за малину!). А після цього… після цього вони 
робили чотири речі: ганяли по лісу із швидкістю 2 м/с , випорожнялись, били гупніків (такі собі, 
реальні тварини, що не пускали нікого на свій «район» та будуть описані нижче по тексту) і 
заготовляли собі вогняну воду і горішки на зиму. До того ж, вони усе це робили одночасно, а це, 
повірте, не легко. Проте Хрон їх любив через те, що вони не давали ніколи йому зробити суїцид, 
коли той був… так би сказати, не в собі. Спочатку його добряче били, потім забирали усю вогняну 
воду (в нашого їжачка також є деякі збереження на чорний день), поливали його зі своїх шлангів і 
вложували спати. Після цього, як на диво, Хрон залишався живим. 

Отож, ви трохи познайомились з Хроном, їжачком з ліса, студентом з історичної кафедри 
Інституту Самозбереження, неформалом-жерстянником, газтаманом і просто веселим «йожиком». 
Самими найбільшими його ворогами, як і кожної тваринки-неформала, були гупніки. Це були звірі, 
що взяли від Великого народу звичку носити кепку, стояти біля відмічених сечею дерев (їх райони), 
їсти соняшникове насіння (здебільшого, їм залишалися лушпиння, яким кишів увесь ліс) та грузити 
інших тварин, а точніше – збивати з них хавчик. Гупніки були, є і будуть, єдині, хто може положити 
їм кінець, – це тваринки-неформали, та, на жаль, вони не можуть разом об’єднатися через швидку 
смерть, яка з’являється, здебільшого, через газівнички, вогняну воду, Смердів та дивні кольорові 
плями (скоріш за все через них, адже тоді вмирає найбільша кількість тварин) в водоймах. А, 
відомо, неформали – вільні, і тому їх нічого не тримає (навіть, інстинкт самозбереження). Саме 
через це вони з легкістю одягають на себе бляшані вироби, п’ють усю ту муть, яку залишає Великий 
Народ, копирсається у пошуках їстівного на Божих Горах (взагалі-то, цим займаються усі тварини, 
але неформали роблять це, не криючись), місцю, де можна найти все: від м’ягких жінкозамінників 
(себто, мочалки) до мокрих серветок, від смачних блінчиків (ковбасяка) до круглих чорних 
смердючих ніг Смердів, від прозорої тканини (О! де лише не застосовувався цалафан тваринами) 
до  просто якоїсь мури, застосовування яким учені сови придумають пізніше (це ж прогрес! звері 
гібнут за мусар!). Загалом, список можна продовжувати вічно… Єдине, що можна було взяти за 
висновок і основу – це те, що головними «постачальники» прогресуючих предметів (як у ліс, так і 
на Святі Гори) був Великий Народ, ці розові дивні створіння, в них з голови терчить волосся (це ж 
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не коріння, як у оленів! це ж волосся! уявіть собі, волосся!!! феноменально!). Вони вкривають себе 
«сінтетікус розус-трояндус» (дивна назва? це ви совам скажіть, вони в нас тут - мазгі) і лише іноді 
знімають його з себе, щоб зігрітися по двох, після цього залишаються такі класні мішечки з таким 
смачним (без коментарів!) киселем… Хоча здебільшого вони приїжджають до нас на своїх Смердах 
(ух, і запах тоді!), виймають різні причандалля, розводять вогнище (дітки, там живе Бабай! У-У-У!), 
їдять і їдуть… а після цього… УРА!!! Стільки хавчику, стільки вогняної води на дні прозорих 
вмістилищ, що «пий, гуляй, на ліс ти насрай».  

Саме тому зявилася організація ГРІНПОЦ (з давньозаячої – Зелений поц). Вони, ніби-то, 
виступали за те, щоб не користуватися предметами, що привезли Великий Народ, і, взагалі, гнати їх 
в шию, адже саме через них поздихали всі рицарі ордену Вульфусів, гроза усіх лісів – дядьки Міши, 
шамани-строїтєлі-бобри (чого шамани? ну, блін, ви спочатку вимріть, а потім попробуйте 
возродитися з попелу чи що там по їх традиції), навіть, лисиця одна лишилась і то, беззуба і 
маразматична. У війнах з іншими лісами почали брати участь уже навіть польові мишки (куди 
дивиться влада? куди?) і лише іноді на арену виходять зубри для показухи. І, узагалі, наш ліс став 
похожий… на Святі Пагорби (до Гір ще декілька метрів), скрізь застрано, валяються прозорі 
вмістилища, помоклий від роси папір, понівечені дерева (або, як любить казати Хрон з похмілля, 
підносячи руки вгору: «Це ж дИрева! Міцні дядьки й тьотки, що… йой, як мене плющить») і ці йосі-
папосі, коли звєрька зловить той Великий народ, що поменше. Так думав (-ли) ГРІНПОЦ, але не 
інші… Неформали хотіли їм подякувати, а гупніки просто їх ігнорували (ну, їмо ми лушпиння від 
сємушок і шо? ми ж бидло, ми ж просто реальні звєрі)… Саме так сталася прикра ситуація з Хроном, 
Стеніном і Лаліном… 

Одного разу троє друзів, неформал і два наркомана, побачили зграйку Великого Народу, що 
бабахкали лапами (тими, що вище) по прозорих вмістилищах. Вони, тобто звірі, були під кєросіном 
(в буквальному значенні, знайшли десь і таке) і Хрон сказав: «От зараз я піду і подякую їм за оцю 
муть, що ми випили, бо плющить мене надреально, он дивись гриби побігли…» Білки не повірили і, 
залишаючись трохи дальше, спостерігали, як їжачок повз вужем (тобто непрямо, а зигзагами) до 
Великого Народу. 

- O, divis, yojik povze. Striliay, - почув він незрозумілу мову одного з Великого Народу 
- Nie, lutse tih belok vibiy, bo vte4ut, - прошепотів інший показуючи на Лаліна і Стеніна. 
І тут, як бахнуло… Хрон аж впісявся з переляку проте втікати не спішив… Раптом отримає 

газівничку з крилами, які оітали навкруги, але не так низько, щоб їжачок міг зловити (йопересете, 
оце глюки!)… 

- Popav, zal insa vtikla… O!!! Davay zamutim irokez, ya noznici mau… 
Хрона схопили і почали відрізати голки наспівуючи: «Всьо будь офігєнна…». Їжачку відразу 

почало боліти все пустим болем, ніби щось зникло (це, як криша, вона поїхала, далеко і вже не 
вернеться) навіки… Почала текти кров, все потемніло… 

- Ha-ha-ha… Yozik-pank. Hay ide… Pohvalitsa… 
Хрон поповз до лісу і, ледве сховавшись за листям, зупинився. Кров текла по усьому тілу, яке 

неймовірно нило і хотіло швидкої смерті… Остання думка була: «Зато тепер я істинний неформал… 
дякуючи… Великому… Народу…» Він вростання пирснув і здох… 

Ось і казочці – кінець, а хто слухав – баранець (читати вже б навчився б!)… 
ПС. Всі події відбувалися теоретично, жодної практики… 
ППС. Жодна з тварин за написання неоказочки не постраждала… 
ПППС. Не намагайтесь повторюйте цього вдома та в побуті… 
ППППС. Хто повторить - в зуби дам… 
ПППППС. … в астралі!.. 
ППППППС. А то я так… бо подобається «пппппппс» писати… 
ПППППППС. Щасливих грибочків… 
ППППППППС. Надобраніч! 

Луцьк, 27 березня 2009 р. 


