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Зміст



Справа чотирирукого



Друзя ляпнув долонею по столу. Сухі крихти хліба, огіркові 
попки і лінзи збагаченої реальності розлетілися в різні боки. 
Як він міг три роки бути одруженим із цією дівкою?! Вже місяць 
тривають протести, а вона, виходить, жодного разу не побувала в 
наметовому містечку.

На вулиці загупала пісня Артура Кугута. Він співав про весняну 
воду, яка вимиває нечисть із темних завулків. Звук наближався. 
Це хтось котився машиною по Солом’янці, увімкнувши на всю 
гучність революційні треки. Просвіщав несвідомих киян, і Друзя 
розумів його. Приїдеш сюди з Хрещатика маршруткою, вийдеш 
і дивишся – а всі живуть, як завжди. Наче й нема у центрі 

Кароліна Друз’як

Кароліна:  Максим, ми хочемо 
на Майдан на екскурсію! 
Зводи нас, будь ласка!
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їхнього міста сотень тисяч людей. Нема в інтернеті мільйонів 
фоток і відеороликів із веселими протестантами. Не дивуються 
унікальному явищу – першим масовим горизонтальним протестам, 
коли людям не потрібна сцена, промовці, коли кожен знає, навіщо 
він сюди прийшов, спілкується з іншими, незнайомими людьми, а 
якщо комусь треба щось сказати людям – то пише у спільноту, 
у всіх є планшети, всі одразу побачать. Журналісти назвали 
цей мітинг «Революцією ґаджетів». Але ні, тут, на околиці, все 
спокійно.

Хлопець бував у містечку регулярно. Він не намагався втрапити 
ні до якого комітету чи штабу. Але безліч його знайомих та друзів 
по різних блог-майданчиках були серед активістів. Тому він сам 
собі вигадав графік чергування в наметі і їздив туди. Наклеював 
коло хати й у транспорті наліпки з кодом революційної розсилки - 
щоб кожен міг сфоткати і бачити цілодобово, де зараз найбільше 
потрібні люди і куди варто рухатись.

А Ковроліна нехай іде в баню, навіть відповідати не буду, подумав 
хлопець. Він сходив на кухню, заварив зеленого чаю у чашці, яка 
підключалася до компа. Звичайне горнятко не підходило: в ньому 
чай встигав охолонути, поки Друзя його вряди-годи сьорбав. А 
холодного він не любив.
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У туалеті звернув увагу на свою морду в дзеркалі. За цією 
революцією нема коли навіть голову помити. Світле нестрижене 
волосся жирно поприлипало по лобі. Повернувся до компа, насипав 
на блюдечко сухих печеньок і знову відкрив стрічку новин: може, 
там за ці години без нього сталося щось важливе.

Виклали відео ранкової історії з картою. Вона була страшенно 
важлива й заплутана. Протестанти третій день тримали в облозі 
будівлі на Печерських пагорбах.

Перед тим міліція оточила наметове містечко, щоб нікого не 
впускати, тільки випускати. Ну, люди розсердилися і вирішили 
зробити так само. Перекрили центральні та чорні виходи з Кабміну, 
Верховної Ради й Адміністрації президента. Мовляв, нас більше, і 
облогу можемо влаштувати серйознішу кращу

Але чиновники щодня вільно пробиралися на робочі місця та 
імітували діяльність. Бо ці кляті споруди під землею поз’єднувані 
підземними переходами, і всіх їх до ладу не пам’ятає ніхто.

Це була така свого роду психологічна перевага влади. Тому всі 
вірили, що повна блокада буквально принесе перемогу.

А того ранку вийшов один із начальників державної охорони, 
сказав, що підтримує народ, і виніс їм повну карту підземель. 
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Зібралися всі головні активісти, телекамери збіглися, пацани 
приготували телефони, щоб фоткати.

Відкриває мєнт свою течку – а там ніфіґа нема! Він так кумедно 
і розгублено порпався у своїх паперах, щось бельботів, думав 
– що ж тепер про нього люди подумають. Потім розповів про ті 
кілька виходів, якими сам користувався. Через приватні квартири, 
аварійні будинки і так далі. Наші одразу їх блокували, але то ж 
нічого в результаті не дало.

Тепер у стрічці виклали подкаст із якогось телеканалу про те, як 
пропала карта. Друзя почав його дивитися. Довбанутися! На відео, 
поруч із мєнтом та польовими командирами, стояв немолодий чувак 
– його було чітко видно. Чувак мав чотири руки, він був згорблений 
і через те схожий на жука. Стояв і слухав разом із іншими, а мент 
розповідав, що карту бачив за 20 хвилин до моменту передачі. 
Йому ж треба було підглянути, яким ходом непомітно вийти. Потім 
точно пам’ятає, як клав її до папки. Потім вийшов, і подався прямо 
до штабу, нікуди не заходив. Усі швидко зібралися, а течку він 
весь час тримав у руках…

Що це за чотири руки? Якась чергова клоунада, із серії 
революційного креативу? Бо чого ж ніхто ж на відео не дивується, 
що поруч стоїть така проява? Знічев’я почав шукати:
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людина чотири руки

Приблизна кількість результатів  741 000 (0,10 сек.)
Вітрувіанська людина — Вікіпедія
uk.wikipedia.org/wiki/Вітрувіанська_людина
Вітрувіа́нська люди́на — знаменитий малюнок, що ... Крок 
дорівнює чотири лікті; Розмах людських рук ...

§4. Основи дактилоскопії - Криміналістика
www.e-reading-lib.org/.../Shepitka_-_Kriminalistika.html
Серед малюнків печерної людини є й такі, що зображують 
відбитки руки людини. Так, у 1832 р. під час розкопок ...

В Тернополі за місяць часу вкрали 2 лексуси?
forum.te.ua › ... › Цікаві статті та новини
Там бармен – інсектантроп, в чотири руки мішає коктейлі … я 
переконаний, що коли людина слова, справжній …
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Шо? Який, нахрін, інсектантроп?

Забив це слово у пошук. Іще як почав його набирати - система 
видала підказки:

інсектантропи
інсектантропи
інсектантропи порно
інсектантропи теорія відносності
інсектантропи активи
Натисніть Enter, щоб шукати.

На мить замислився - і відкрив перші два варіанти.

Енциклопедія невимушено повідомляла, що ці люди не мають нічого 
спільного з комахами, але надто вже схожі на них, зі своїми шістьма 
кінцівками. Тому так і називаються. Що в них просто видно одночасно 
ті руки, які зараз, і ті, які будуть за 2 секунди. Тобто, одна із пар рук 
завжди знаходиться у тому положенні, в якому за 2 секунди буде 
друга. А ще у деяких країнах донедавна інсектантропи не мали жодних 
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громадянських прав, лише нещодавно міжнародні організації добилися 
в цьому плані успіхів. І в Україні їх нараховують близько 6 тисяч.

Якась маячня, подумав хлопець. Розбиратися далі не було бажання, і 
він закрив вкладку.

А в наступній було «Інсектантропи порно». Великий бугай на шести 
кінцівках сунув скляною підлогою, допоки не натрапив на дівку, яка 
там абсолютно випадково лежала гола та розімліла…

Друзя машинально розстібнув штани. У дівчини були тонкі плечі та 
руки. Така хтива крихка гармонія віддавалася грубій тварині. Знято було 
якісно, як і всі ці сюжети для «гурманів». Хлопець ледве дотримався до 
кульмінації ролика. Після того, як завжди, пішов до ванної.

В такому стані мозок працював зазвичай дуже інтенсивно, але 
плутано. Міркував переважно про всякі дурниці. Наприклад, про 
інсектантропів.

Ну яка, нафіґ, різниця, чи вони існують, чи все це глюк? Може, у мента 
теж були глюки, а карти не було? Все це треба дослідити. Хіба міг 
чувак із державної охорони просто так провтикати документи? Зараз 
піду пошукаю. От прямо так візьму, і порятую революцію.

Повитирався, повернувся, почав шукати «інсектантроп глюк».
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Шалений вепрік ( shaleniy_veprik) пише до chomusyk,

Я ніхєра не зрозумів. Люди, ви коли-небудь бачили інсектантропа?

4 коментаріНаписати новий коментар

/с ужасом/ Сьогодні спитав у мене, де знайти Ктулху!

pontus

20&^-08-18 12:43:00

20&^-08-18 12:50:14

Відповісти

oleg  big
20&^-08-18 13:04:24

Ні, таких глюків не буває.
Відповісти

12



Як це не буває? Ти відстав від бурхливого сьогодення 
української революції.

20&^-08-18 13:05:33

Відповісти

pontus

Я нє увєрєн.

_random
20&^-08-18 12:56:13

Відповісти

Це що значить? Це значить, у мене з головою все гаразд, подумав 
хлопець. Інсектантропи – це просто прикол.

Повагався. А коли забив у пошук «інсектантроп революція ґаджетів», 
то побачив купу прес-релізів від Союзу інсектантропів України. Ця 
організація щиро підтримувала демократичні виступи українців. Її 
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теж не влаштовувала нинішня влада. І підписи голови цього союзу 
стояли під багатьма колективними зверненнями до народу – разом із 
представниками гагаузьких національних союзів та секс-меншин.

Ша, давайте думати спокійно. Ніхто про інсектантропів не чув, але 
вони є на відео і в прес-релізах. Отже, відео змонтоване. Або вони 
існують, але про них народ не знає.

Друзя написав у чат своєму корєшу зі штабу – той теж колишній 
чернігівець:

Сергійович

я:  привіт. а у вас у штабі є 
інсектантропи?
Сергійович:  А? Не поняв?
я:  Ладно, проїхали
я:  Я просто хотів уточнити



Хвилину сидів і переймався, що спитав у корєша таку дурницю. Адже 
ж явно ніяких інсектантропів не буває. Потім надумав, що далі питати:
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Чат із користувачем Сергійович

Друзя
Ну ладно. А як це у вас з тим мєнтом вийшло?
Друзя
ти сам віриш, що чувак з державної охорони міг отак провтикати 
документи?
Сергійович
Хріново вийшло
Друзя
мені здається, він їх не виносив зовсім.
Сергійович
да, його весь час намагаються розговорити. Якщо десь лажанеться – 
стане зрозуміло, що йому не можна довіряти.
Друзя
а зараз не зрозуміло?
Сергійович
ну так він поки що тільки правильні виходи показував. Ми ж уже за його 
наводкою міністра злапали. наша людина сіла там у дворі, наче простий 
сільський хлопець, який вирішив під’їсти після варти.
Сергійович
аж тут два мєнта виходять, і ланос такий безпонтовий під’їхав. Наш 
просигналив. Ну там колеса одразу пробили, оточили
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Чат із користувачем Сергійович

Друзя
круто
Сергійович
Тепер поселили його в наметі посеред табору, хлопці стережуть і потроху 
асимілюють.
Друзя
а якщо мента все-таки заслали, то для чого це їм потрібно?
Сергійович
ще не розібралися
Друзя
може, та карта на спеціальному папері була? Який самознищується, коли 
виноситься з їхніх приміщень?
Сергійович
ну такі варіанти ми розглядаємо. Але він би 90% знав про це.
Друзя
ну ладно. Зрештою, важливіше дізнатися про виходи, а не знайти 
карту.
Сергійович
да. Але якщо в нашому штабі дятлик – то його теж треба накрити.
Друзя
ну да.
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Поки балакав – надумав іще одну перевірку. Пошукав на сайті 
телеканалу оригінальне відео сюжету зі зникненням карти, а не копію 
на ютюбі, яку дивився минулого разу. Ну звісно, там серед штабістів 
стояв той самий дядько, але нормальний, із двома руками.

Одним словом, хлопець зрозумів, що марнував час, що просто хтось в 
інтернеті приколюється, підмонтовує різні ролики за допомогою нової 
просунутої програмуліни...

Ліпше би з’ясувати, чи справді сьогоднішній міністр попався 
випадково, чи його навмисно здали? Адже він не був земляком 
президента і жодних рішень, за великим рахунком, не приймав. Тож 
дуже скидалось на те, що ним пожертвували, аби наблизити мента 
до повстанців. От тільки нащо?

Наприклад, щоб той міг стучати про рішення комітету. Або 
спровокувати їх на якусь дурницю. Наприклад? Наприклад, зняти 
на якийсь час облогу, щоб територію знову охопив «Беркут». Їх тоді 
повторно вже хрін витісниш. І так це вдалося лише з другої спроби, 
коли попереду колони стали дівчата і всі раптом скинули одяг – мєнти 
розгубились і були посунуті.

У Друзі загорілися очі – знову здалося, що йому під силу розкрити 
таємницю. Забив у пошук по форуму: «зняти облогу». Вони ж, якби 
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хотіли нав’язати це рішення, перед тим підготували би до нього маси. 
Знайшов кілька варіацій, зокрема якийсь сміливець розпинався:

Сьогодні, 08:54 Повідомлення: #1

Адванс
Новачок

На Банкову можна і вертольотом прилетіти. Нахєра витрачати час на 
облогу? Тільки штурм, тільки рішучі дії!

Дивно, а де тут слово «зняти»? Відкрив ту ж саму сторінку з кешу 
пошуковця, щоб той підсвітив ключові слова. Виявилося, що «такі 
слова є тільки у посиланнях на цю сторінку». Знайшов, звідки 
посилання веде. Знайшов його в новині на якомусь третьосортному 
інформаційному ресурсі: «На форумі повстанців закликають зняти 
облогу Банкової».

Це вже мало зовсім недвозначний вигляд: вони таки піарять ідею 
розблокування Адміністрації. Щоправда, піарять дуже по-тупому: 
спершу самі зареєструвалися на форумі, написали повідомлення, потім 
зліпили з нього новину у підконтрольному виданні. Напевно, модератор 
скоро помітить це і видалить допис, іще й користувача забанить.
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Друзя зрозумів, що натрапив на слід. Зайшов на статистику 
повстанського форуму: вона була у відкритому доступі. Вирішив 
перевірити, скільки таких штучних дописів, на які посилаються новини 
того «зливного бачка».

Аж тут забурчало у животі. Пішов на кухню, поставив грітися вермішло 
з сиром. Повернувся за комп, увімкнув музику. На екрані вискочило 
повідомлення:

Ок

Вермішло готове!

Поїв, захотілося спати: бо вже ж десята, а минулу ніч провів на Майдані. 

Не міг себе змусити одразу відкрити відповідний розділ статистики. 
Розумів, що це треба зробити, що тут може йти рахунок на години, 
але всередині щось опиралося. Тому спершу перевірив пошту. 
Потім ще раз пошукав порноролики з інсектантропами. Відповідний 
розділ несподівано з’явився на всіх популярних ресурсах. У кадрі 
дівка стрибала на такому чувакові, а він типу безпомічно ворушив 
усіма лапками, як жук, перевернутий на спину.
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У голові посвітлішало. Знач так: статистика.

Новина: «У повстанців паніка: бояться розплати». Посилання веде 
на гілку, яку самі ж запроданці і заспамили коментарями - типу: вони 
нам не пробачать, що ми почали захоплювати міністрів, хлопці, треба 
розходитись, бо це вже не жарти.

Знову ж таки, бездарно, подумав Друзя. Ну хто поведеться на такий 
примітивний флуд? Оце ж сидять там зараз, на тому кінці дроту, 
всілякі відморозки - і кожну хвилину намагаються вигадати якусь 
провокацію, щоб нам її підкинути через форум.

І тут Друзя звернув увагу на допис, що його отак без розбору 
коментують. Він був лаконічним:

Сьогодні, 17:30 Повідомлення: #1

Дядько Василь
Активіст

Невідомий виід із урядових підвалів: вул. Московська, 8, корп. 30, 
Київський міський адміністративний суд, двері ліворуч від прохідної.

Відпад...
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Чат із користувачем Сергійович

Друзя
Сергійовичу!
Сергійович
шо?
Друзя
не спиш?
Сергійович
Хрін тут поспиш!
Друзя
бачив? Хтось на форум вихід злив. Ви перевіряли?
Сергійович
Да, туди одразу юрба ломанулася, щоб о шостій когось виловити. Видно, 
злякали. Але вихід реальний.
Друзя
А що це за дядько василь?
Друзя
Він давній юзер?
Сергійович
та флудер якийсь. Вічно писав різну банальщину, типу як далі жити після 
революції. Дуже по-совковому.
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Чат із користувачем Сергійович

Друзя
це як, щоб ковбаса по 2 рублі була?
Сергійович
та нє, він типу за Україну, але... Знаєш, бувають такі чуваки, які на старість 
вирішили почати життя в мережі. Пацани його весь час тролили – він 
ведеться смішно.
Друзя
це може бути їхній віртуал.
Сергійович
хз
Сергійович
ладно, давай, бо тут ще купа роботи.
Друзя
добре. Тільки якщо мєнт агітуватиме зняти облогу – не ведіться: вони цю 
тему активно просувають.

Дав корєшу посилання і вимкнув комп. Заснув миттєво, вирішивши, 
що зранку обдумає, для чого захисникам президента викривати 
частинку свого лабіринту.
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Він був маленьким хлопчиком. Йому тепер часто таке снилося. Як 
почалася революція – сни взагалі стали такими кольоровими... Життя, 
в принципі, теж.

Він, Максим Друз’як, сидів із хлопцями у дворі, на стовбурах спиляних 
дерев, і розповідав їм про самураїв, хітокірі і ніндзя. Просто ні в кого 
більше не було такої мами, яка би додумалася записати дитя в міську 
бібліотеку. Він не міг ні крутити нунчаками, ні битися шестом – був 
тоді ще повненьким і кволим. Але пацани відтоді його заповажали і 
придумали круту кликуху - «Друзя»...

А зранку флудер відкрив наступний вихід! Написав:

Сьогодні, 08:04 Повідомлення: #1

Дядько Василь
Активіст

Блокуємо ще одну адресу: вул. Івана Мазепи, 13, Палац піонерів, 
бічний вихід ліворуч від фасаду. Скоро ніто із кровопивць не зможе ні 
зайти, ні вийти!
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Тут уже Друзя зметикував: у чувака на клаві, схоже, западає буква 
«х». Й інколи він не помічає, що пропустив цю букву. Хто б це не був, 
влада чи прихильник повстанців, але тепер ми його вирахуємо.

Звичайно, це страшенно задовбаща робота, але що ж. Хлопець став 
перекопувати соцмережі, новини і просто свіжі сторінки, шукав 
такі слова, як «виід», «ніто», «олодно», «єрня», «моіто», «арактер», 
«необідно», «заідний»…

Аж тут, за годину пошуку, нарешті результат:

“вилина”

Приблизна кількість результатів  2 130 (0,05 сек.)
Українська стрілецька громада
usg-ua.org/publications/4581.htm
Кожна хвилина при владі нинішньої правлячої верівки – це вилина 
у в’язниці, це крок до зубожіння простого народу. Тому Українська 
стрілецька громада виступає за… ...
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Це вже схоже на нитку. Подивився, що ж воно за організація. Така собі 
спілка дідів-емігрантів, які все життя заробляли гроші за кордоном, а 
зараз поприїжджали підтримати революцію.

Так, ось її керівник – якийсь чувачок віком під п›ятдесят, який в Україні 
вже декілька років… До речі, звати Василем.

За цей час товариші написали, що на другому викритому виході теж 
зловити нікого не вдалося. Видно, есбешники так само моніторять 
форум.

Йоптіль, якось викрасти карту, а потім по краплі зливати її на форум. 
Нафіґа??! І хто ж це зробив, хто ховається за флудерським ніком? 
Голова їхньої веселої спілки? Чи секретар?

Чи той же секретар, але на службі в СБУ?

Вирішив перевірити: пошукав «виід стрілецька громада», «епоа 
стрілецька громада», «підраунки стрілецька громада»… Сумнівів не 
було: повідомлення на форумі залишив чувак із цієї організації. Не 
тільки западання букви «х», але і стиль їхніх відозв, здавалося, був 
схожий на стиль старих дописів флудера.

Відкривав іще результати пошуку, щоб упевнитися остаточно. І 
раптом звернув увагу на таке:
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Terra da Vinci
Блог Союзу інсектантропів України

У кожного з нас є телефон – скористайтеся 
ним!
Коментарі 30

Наберіть своїх рідних і близьких. Однокласників і однокашників. З ким 
разом вчилися, працювали чи служили.
Насамперед ти, хто думає, що ми приїхали до Києва за гроші. 
Особливо у сідних регіонах.
Поговоріть з людьми, які Вас шанують і Вам довіряють. Поясніть, як 
ви тут опинилися. Розкажіть, що принесе Революція ґаджетів для 
кожної громади кожного маленького міста...

Тут не було ані слова про стрілецьку громаду, лише в коментарях 
хтось давав адресу офісу ОБСЄ на вулиці Стрілецькій. Але головне 
– ось вони, пропущені букви «х»!

Справа стала іще заплутанішою. Хтось із цієї дідівської громади 
веде блог від імені інсектантропів? Чи в Україні є дві різних 
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клавіатури, на яких западає ця буква, і не відомо, за якою із них - 
флудер? Чи за однією клавіатурою сидить двоє людей, наприклад 
– чоловік і дружина?..

Зробив скріншот із учорашнього відео, вирізав із нього людину, яка в 
іншій версії була чотирирукою. Написав корєшу:

Чат із користувачем Сергійович

Друзя
привіт! хочу ще спитати
Сергійович
кажи
Друзя
що це за людина на фотці, яку я надіслав?
Сергійович
голова Української стрілецької громади. Як звати – не пам’ятаю.
Друзя
все ясно. дякую

Про всяк випадок підписався в rss-клієнті на всі потоки по ніку, назвах 
обох спілок та прізвищах їхніх голів. А потім почав тролити.
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Спершу – «стрільців». Написав Ковроліні, пообіцяв екскурсію, і 
попросив слізно, щоб на порталі, де вона новини перекладає, 
поставити фальшиву новину, яку було би видно тільки по лінку. Типу 
стрілецька громада зрадила революцію, типу її члени-мільйонери 
дали грошей на нове обладнання для «Беркуту».

Потім пішов на повстанський форум і виклав там лінк. За 20 хвилин 
модератор видалив Друзіну брєдятіну. Схоже, адміни взялися 
ретельно чистити цей майданчик від провокацій.

Але голова стрілецької громади вже повівся! Хотів коментувати новину 
на порталі Ковроліни - а там реєстрація. Ну він, як і всі ці підстаркуваті 
мережеві неофіти, забульбенив туди той самий пароль, який у нього 
стоїть і на пошті.

Це називається – пощастило. Хлопець залогінився до пошти 
флудера і почав шукати по його скриньці, перевіряти, чи це він 
зливає виходи. «Вихід» - немає. «Виід» - теж. «Виходи» - нічого, 
«Схема» - нічого. «Карта»!

Коротше, так. Він її, падлюка, відсканив і відіслав якійсь дівці з 
худорлявим профілем на аватарці.

Друзя зберіг собі зображення і почав читати вчорашнє листування 
чувака з тою дівкою.
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Чат із користувачем Іванка

Іванка
Побачила на відео моє кохане сонечко. Я шалено за тобою скучила!
Іванка
Так хочу до вас приїхати і походити з тобою по вулицях із прапорами та 
стрічками…
Дядько Василь
Привіт, моя розумахо!
Дядько Василь
Боюся, що вже не встигнеш. До перемоги лишилося не більше двох 
тижнів.
Іванка
Але ти герой!
Дядько Василь
Я раніше не розумів, що змінювати історію – так легко. Але це, напевно, 
в нашій Україні так. А у вас там у Лондоні складніше, там історія тече 
стабільно.
Іванка
А карту ти дістав, поки чекали журналістів?
Дядько Василь
Авжеж. Я ж не винен, що їх не навчають засадам світобудови. Відповідно, 
він і не розглядав мене як інерційного спостерігача.
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Чат із користувачем Іванка

Дядько Василь
І я ще раз переконався, що всі тутешні спецслужби не варті одного 
нашого стрільця. Такі еліти не мають права керувати країною.
Дядько Василь
Добре, що справжні еліти іще збереглися в еміграції.
Іванка
Ти просто супермен!
Іванка
А який у тебе тепер план? Для чого ти відкриваєш виходи по одному?
Дядько Василь
Я думаю, відкрию 4-5. Їм усім треба зрозуміти, що мені варто довіряти. 
А потім почну з найпростіших завдань. Для початку дам таке: наступний 
виід – лише після того, як на повстанському форумі усі почнуть писати 
ввічливо.
Дядько Василь
А то мені інколи буває просто соромно за нашу революцію. Уявляєш, 
сторонні люди, навіть прихильники влади, зайдуть почитати, що у нас 
обговорюють, а у нас тут одне одного, вибачте, посилають на три букви. 
Це ж дуже просто змінити! Вони повинні лише постаратися змінити себе 
для початку. А наприкінці поговоримо про те, щоб і держава в нас вийшла 
справедливою та людяною.
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Блін, флудер закомплексований! Я сам порятую Україну, а ви всі - 
відстійні лохи! Друзя хотів уже щось робити з картою, але перемогла 
цікавість. Бо про інерційного спостерігача він щось геть нічого не 
зрозумів. Пошукав по пошті «інсектантропів». Купа результатів! 
Останній лист із цим словом:

Vasyl Chumachenko <VasChumachenko1952@gmail.com>
кому Даниленко
Дмитре, доброго ранку!
Дуже тобі дякую, це саме те, що я запланував. Дуже скоро ти 
переконаєшся, що моя стратегія дасть значні результати. І несерйозність 
нашого іміджу тут тільки допоможе.
Будь ласка, продовжуй підтримувати інтерес до інсектантропів, нехай усі 
в мережі тільки про те і думають, чи існують вони, чи ні. І ще. Я люблю 
працювати з найрозумнішими людьми. Будь ласка, коли в мережі буде 
з’являтися якесь відео зі мною – примонтуй і мені додаткові руки. Три-
чотири рази. Тоді справді кмітливі і розумні зможуть раніше за інших 
здогадатися, що за всією цією кампанією стою я.
Мої шанування!
Чумаченко Василь Гнатович,
Українська стрілецька громада
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Dmytro Danylenko <DD@golddukat.net>
Шановний Василю Гнатовичу!
Ось результати першого етапу проекту.
Інтерес до інсектантропів зростає, у вкладеному файлі – дані моніторингу 
згадування цього слова в мережі з нашої подачі і без неї.
Особливий ефект, як я і обіцяв, дали порноролики. Посилання на них 
розповсюджуються за принципом медіавірусів.
Значний результат також дають Ваш блог на УП і smm-розкрутка.
Водночас, як я і попереджав, імідж явища «інсектантроп», попри всі наші 
запобіжні заходи, формується як несерйозний. Зокрема, імідж середовища 
інсектантропів, який ми формуємо із предметів представницького класу, в 
основному сприймається людьми як снобський, а не як вартий поваги. Зокрема, 
цьому сприяє і розкомплексованість людей у революційний період.

З найкращими побажаннями,
Дмитро Даниленко, PR-аґенція «Золотий дукат»

Друзя був страшенно заінтригований, хотів шукати ще. Це що ж 
виходить? Флудер вирішив, що він розумніший за всіх піарників, і 
вирішив прославитися, зробивши з себе таке посміховисько?
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Але тут хлопця вибило з чужої пошти. Блін, невже цей чувачок настільки 
просунутий, що помітив, як вона була відкрита з двох айпішників? 
Неймовірно, але так: він змінив пароль.

Хлопець почав роздивлятися карту. Трохи шкода було віддавати її для 
всіх – у нього ж у руках такий ексклюзив. Але, звісно, треба. Порівняв її 
з тою, яку склали самі протестувальники. Під їхньою облогою не було 
і половини виходів. Почав писати.

Сергійович

я:  з тебе вагон шоколаду.
Сергійович:  за що?



Аж тут йому впало повідомлення з потоку, на який хлопець оце 
підписався.

«Отруєння активіста»!

Друзю просто пересмикнуло. Виявилося, півгодини тому прийшов 
до «стрільця» на прийом чоловік, назвався ще одним представником 
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діаспори, пробув недовго, вийшов, а голову громади знайшли геть 
відключеним. Досі до тями не прийшов, і не зрозуміло, чи прийде.

І отоді Друзя раптом із біса злякався. Адже стало ясно: це вони 
вирубили його з пошти. Мало того - вони бачили Друзін айпі. Тобто, вони 
вже знають, що хлопець – єдиний, хто розкрив таємницю лабіринту. 
Зараз вони прийдуть і сюди!..

Його била якась лихоманка.«НЕГАЙНО ПЕРЕПОСТИТИ, РОЗДРУКУВАТИ 
І ЗБЕРЕГТИ!» - почав кричати на всіх соцмережах, на форумах та 
інших ресурсах, де лише можна було розмістити карту. За кілька 
хвилин вона була вже скрізь. Але остаточно хлопець заспокоївся лише 
за пару годин. Вони таки встигли зрозуміти, що прибирати його вже 
немає сенсу. Тож Друзя тепер уявляв, як незворушний спецназівець 
дістає команду про скасування наказу, ховає пуделко з отрутою, що 
призначалась Друзі, і вертається до великої сірої споруди...

Все минулося щасливо. Хлопець зводив Ковроліну з її нинішнім 
чоловіком на Майдан. І навіть «стрілець», як виявилося, потім оклигав, 
а про інсектантропів більше вже ніхто не згадував. Шкода, звісно – 
щось у них було таке… симпатичне. А ще питання мучило: як же той 
флудер зміг непомітно для всіх витягти карту у офіцера держохорони?

І Друзя вирішив таки забити в пошук «Інсектантропи теорія 
відносності».
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Справа чотирирукогоСвято Симаргла



У Друзі був до краю меланхолійний настрій. Революція в ті дні вже 
здавалася виснаженою, бо в неї занадто довго не було результатів. 
Та й гроші на хавку в нього закінчувалися. Наставав червень. Люди 
роз’їжджалися по мандрах. Постили фотки – як вони клеять революційні 
стрічки на пірсах і татарських генделиках. Один навіть обв›язав ними 
дерево бажань на Аю-Дазі. Друзю теж тягнуло на море. Хотілося 
привезти туди проектор, яким вони на Хрещатику «запалювали» стіни 
сталінського ампіру, і влаштувати шалене світлодійство на скелях 
мису Меганом...

Оті кілька депутатів, які тусувались у штабі, давно вже позмивалися по 
курортах. Сусіди з наметів сунули полоти городи – «бо без того ми геть 
усі з голоду перемремо: заводи не працюють, магазини не працюють... 
Тільки й того, що самі виростимо». Обіцяли за пару тижнів підвезти молодої 
картоплі. Одне тішило – президент усе ще боявся зносити їхній табір. 
Він досі не був упевнений, що міліція не перейде на сторону людей.

А щойно провалилася шикарно вигадана акція, яка могла би 
переломити події. Блін, шкода хлопців, стількох пов’язали! Годину 
тому президент вилетів на міжнародний саміт. Він не повинен був 
вилетіти. Повстанці домовилися з охороною летовища – адже ж усі 
нормальні люди за нас, - і мали раптово під’їхати на заправщику, коли 
наше чмо вже буде у літаку. Тоді збиралися прикувати себе наручниками 
до всіх рухомих частин, головне – до шасі та до дверей, щоб затримати 
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його подовше. Щоб не вибрався поміж люди, і щоб увесь світ побачив: у 
нас нема кому зараз представляти народ. Революціонери сподівалися - 
після такої оказії Заходу доведеться нарешті зробити якісь реальні кроки 
стосовно України. Вже не можна буде просто обмежитися заявами.

Хрін там. «Міліція затримала бойовиків, яким не вдалося заблокувати 
президентський літак», - написало інформагентство. От кого-кого, 
а бойовиків там точно не було. Чомусь не приїхала команда силової 
підтримки, яка мала на хвилину заблокувати охоронців, поки ніжні тіла 
решти активістів обліплять, мов гриби, цей транспортний засіб. Зв’язку ні з 
ким із тої команди досі нема. Чи їх знешкодили, чи перекупили – не відомо. 
Акція без них провалилася. МВС розіслало фотки: як хлопців ведуть у 
наручниках, а на асфальті – розтоптані окуляри збагаченої реальності.

Хлопець хотів був почати розслідування – йому минулого разу 
сподобалося. Адже ж зараз найкращі люди даремно потрапили за ґрати 
і надія на перемогу стала такою нікчемною… Написав корєшу – але той 
знав лише, що координатора силової групи звати Іван Боднар. Друзя 
згадав, що колись балакав із ним на барикадах і навіть мав його у друзях 
у соцмережі. Кремезний хлопець, який завжди ставав у голову колони, 
коли треба було що-небудь штурмувати, і дивом звільнявся потім із КПЗ.

Подробиці, сказав корєш, в начальника служби безпеки штабу. Я, 
каже, його зараз попереджу, що ти писатимеш.
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Розслідування

Друзя <druzya.che@gmail.com>
кому Павло
Доброго дня, Павле! Це Максим, я розслідував справу з картою, якщо пам’ятаєте. 
По ходу хочу знову спробувати попрацювати на благо революції :) Розкажіть мені, 
будь ласка, хто, коли і з ким домовлявся щодо силового супроводу тої акції з 
літаком. А ще дайте, будь ласка, перелік хлопців, які там мали бути. Сподіваюся, 
зможу швидко щось дізнатися.

Pavlo inc. <pavlo.inc@gmail.com>
кому мені
Чувак, дякую, з революції вистачить одноразової допомоги.

Хрін, хрін із тобою, розбирайтеся, вирішив Друзя. Він уже заразився 
загальною апатією. Хотілося шоколаду. Одним словом, сумно, і 
організм потребує прекрасного.

На такий випадок він знав спільноту чуттєвого мистецтва. Там дівчата 
на фотках - усі такі ніжні та витончені... До кожної з них хочеться 
просто притиснутись губами в районі пупка - і не відтулятися: цього 
вже буде достатньо. От блін, і тут інформаційні блоки ревкому – їх 
уже на кожному сайті тепер почіпляли замість реклами. Типу, навіть 
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милуючись дівчатами, не забувай краєм ока стежити за спільною 
справою. Задовбали. Але можна абстрагуватися.

Ось одна стоїть гола посеред осіннього лісу. На неї густо падає жовте 
березове листя, так багато його може падати тільки з відра, а не з 
дерева. Воно затуляє майже половину поверхні дівчини. На серці у 
Друзі поступово стає радісніше. А тут літо, місто, бетонна дорога, 
кульбабки крізь неї та жінка… І 47 коментарів. Якого дива? В житті цю 
спільноту ніхто так активно не коментив: її ж тільки інтелігентні люди 
дивляться. Суто заради цікавості відкрив подивитися.

Фіру, ф’юіру, фіру!
Сім’я проллється на атласну шкіру!
Щастя, достатку і миру!

Всі коменти складалися з таких от графоманських і непристойненьких 
віршиків. Друзя хотів закрити й забути – фе, не у всіх є вроджене 
відчуття вишуканості. Аж раптом помітив, хто все це тут нафлудив.

Це був той самий Іван Боднар. Через нову аватарку - вовк із золотавими 
крилами, а навколо – колосся - Друзя не одразу впізнав його.

Останній коментар – 15 хвилин тому. Йоханий бабай, а як же штурм 
літака, чувак? Чи всі уже на все поклали?

Гармонія, відновлена ніжними дівчатами, зникла. Ерекція теж.
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Друзя поспішив включитися у роботу, поки про працю ще можна було 
думати без відрази. Подивився всі Іванові акаунти. Там сьогодні повно 
таких самих віршиків, і все. Давніші записи теж нічого не пояснили.

Друзя поліз до бази з телефонами всіх відомих науці активістів. Він її 
скопіював колись непомітно, коли заходив у штаб до кореша. Побачив 
у нього на столі папірчик із паролем на wi-fi і тихо увійшов до мережі. 
Івана знайшов у розділі «м’язи». Спробував йому зателефонувати. Але 
номер і справді не відповідав.

Тоді став шукати по мережі оце «Фіру ф’юіру». Сотні результатів, 
із багатьма варіаціями. І всі – за сьогодні. Написані різними 
користувачами. Їх приблизно пару десятків, але у всіх – аватарки з 
крилатими вовками. Стрьомна якась така діяльність. Дуже скидалося 
на флеш-моб. Або ритуал.

Ага, ось іще одне знайоме прізвище. До речі, теж здоровий такий 
хлопака. Відкрив його профіль – ага, ось! Обидва народилися в селі 
Річиця, це десь там на півночі, у глибокому Поліссі. Перевірив усіх 
інших співців розлитого сімені - те ж саме. Пошукав їхні прізвища у 
списку «м’язи» - частина з них теж була туди записана.

Чудово. Отже, два десятки земляків лазять по інтернету, коментять 
еротичні картинки. Забувають сходити на завдання. Яке пояснення?
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Став шукати далі. «Флеш-моб фьюіру». «Флеш-моб Боднар». «Ритуал 
Річиця»... Пошуковець видавав білий інформаційний шум, жодних 
ідей. За прізвищем Івана - тільки безліч ритуальних замовлянь:

Таріра-гуп, таріра-гуп
Мій прутень міцний, наче дуб,
Мій прутень великий, мов цілий світ
Таріра-гуп, тарурірару-в’їтт!!

Почитав уважніше їхній флуд. Чого віршики такі… штучні якісь? І що 
означає цей вовк із крилами? Ось тут пошуковець дав відповідь:

крилатий вовк

Приблизна кількість результатів  66 000 (0,40 сек.)
Глюк! / rino4ka-affy / блог / Hiblogger.net
rino4ka-affy.hiblogger.net/1214279.html/thread/5330674
тотем моїх Предків - Крилатий Вовк Симаргл. а його, скажімо, 
жертвою навряд чи назвеш. а пам*ять предків вимагає бути гідним...
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Йоптіль, Симаргл! Він же ж по всьому Чернігову понамальовуваний, 
тільки схематично, тому хлопець на картинці його і не впізнав. 
Типу неофіційний символ міста.

Друзя любив ці малюнки, і тому в нього виникло передчуття, 
що зараз усе проясниться, що сьогодні просто сталося якесь 
безглузде непорозуміння з тим аеропортом.

Він піднявся з-за монітора, пройшов туди і назад по кімнаті, 
звичним жестом безуспішно пригріб стиркуче волосся. У нього 
з’явилась ірраціональна впевненість, що якщо тут замішаний 
Симаргл - то хлопці не могли так просто на все забити.

Можливо, провал навіть було таємно сплановано штабом 
наперед?

Пошукав «симаргл» за останній місяць - і швидко знайшов одного 
допису,автор якого також був серед Іванових френдів. Видно, 
його шанували, бо одразу ж кинулися коментувати.

Спершу Друзя не міг второпати, про що ці хлопці говорять, потім - 
не міг повірити, що таке може бути. Але потім уявив кілька сотень 
екзальтованих і спраглих до революційних звитяг дівчат, і вже не 
міг не повірити.
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Василь Бурячок
На святі Симаргла я цього року збираюся зорати і засіяти всіх 
членкинь кампанії «Не будь байдужим». Може, хто не вірить?

вчора о 15:25

Павло Птах
Я більше! Я залізу в соцмережу, і буду орати там кожну, в 
кого гарна аватарка!

Поділитися      2    Мені подобається      91

Батюшка Микола
Василю, ти шо! Хто ж на болоті оре!

Vetal Veselyk
Вась, ти діствітєльно хочеш робити це в неті?

Василь Бурячок
Ну а як? Додому хєрачить цілу ніч, якшо навіть брати 
автобус – менти перепинять на КПП, і хана.

Приховати коментарі
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Іван Боднар
Василю, зате ти цеглини прутнем не переб’єш!

Павло Птах
Уяви собі: нас цілий автобус, і п’ять ментів на КПП!

Батюшка Микола
Чуваки, не можна ризикувати.

Ярослав Козак
Я теж хочу «Не будь байдужим»! Так шо, Васю, будемо 
спершу мірятися!

Василь Бурячок
Думаєш, у тебе щось виросло з того року?

Іван Боднар
Народ, у той день нас, взагалі-то, просять на службу. 
Справа серйозна. Що сказати?
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Vetal Veselyk
Чуваки, яка служба? Революція – це класно, тільки нас 
усіх скоро пересадять по одному, і що? Треба ж іще щось 
робити, крім як руки викручувати за революцію. А то ніби 
ми просто бойовики, і все.

Павло Птах
Да, Вань, ти маєш там усіх попередити: ми в цей день 
зайняті оранням кампанії «Не будь байдужим». Усе!

Батюшка Микола
Чуваки! Я застовпив кобіт зі «Спротиву». Нафіґ службу – 
день без нас побудуть.

Іван Боднар
Добре, я попереджу. Ви там готуйтеся.

Ярослав Козак
Вась, я тебе ще на списах виб’ю з кола! Пожди про дівок 
триндіти!
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Та-а, блін! Зі справою все більш-менш зрозуміло. Або Іван – зрадник і 
нікого не попередив, що його команда в той день не буде на службі… 
Або хтось зрадив з іншого боку, у штабі. Треба знайти, хто з ними 
контактував.

Але хлопці... Ну нехай ми заради революції жертвуємо Кримом і 
картоплею. Нехай одружені соратники жертвують спокоєм своїх 
дружин. А парубки з Річиці, може, єдині у світі зберегли обряд! От 
зараз усі вони гавкнуться тут на барикадах, і що тоді? Може, треба 
заборонити брати їх на силові акції, щоб зберегти ті їхні традиції?

Друзя визирнув у розчахнуте вікно. Цього літа вихлопи автомобілів 
чомусь пахли зоопарком – такий запах він пам’ятав із вольєрів диких 
тварин. Казали, що президент спеціально зганяв навесні хмари на 
Київ – бо сонце було схоже на революційну символіку. А у червні 
припинив – щоб було спекотніше стояти. Зараз перехилило за обід, 
на стіні тріпотіла світлотінь.

Пора йти і шукати доступ до пошти штабу. Але у душі щось 
вовтузилося неспокійне. Чому хочеться вірити цим хлопцям? Нє, якщо 
я буду так працювати, то сам себе не поважатиму. А раптом немає 
ніякого ритуалу, все це лише легенда? Одним словом, тут можна хіба 
що спробувати самому.

Вибрав дівку, всю таку у квітах, і дописав під коментами свій:
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Тіу, тріу, тірлюльоні,
В дівки пипочки червоні!
Дівка хоче мого хрону!
Тіу, тріу, тірлюльоні!

А поки писав – то вірш у очах смикався, ніби хотів на щось 
перетворитися, Наче оті «об’ємні картинки» на обкладинках зошитів, 
які колись усі роздивлялись у школі...

Молода красуня ошелешено стріпнула віями, поглянула на Друзю, а 
тоді простягла йому квітку із зачіски. І заусміхалася. Еге, таке Друзя 
дуже полюбляє!

За кущем стояла чапля - 
На дзьобу висіла крапля!..

- хлопець уже знав, що казати. Він зазирнув за наступний кущ. Там 
скрізь чекали. У панни груди та плечі були геть червоні від збудження, 
вона походжала поміж фіалкових суцвіть, напіврозтуливши губи.

А ось інша - граційна юнка з гладенькою, ніби скляною, шкірою на 
стегнах, звісила ноги зі старого високого пня. На них висихали на 
сонці краплі роси. Друзя натхненно був заволав:

Тай, тарідарі май!..
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Аж спотикнувся і зорав настовбурченим прутнем землю. Обтрусив 
писок від глиці – і побачив, що дівку, на яку він був налаштувався, 
обходжує один із братчиків. Такий самий завзятий, як і на чолі колони, 
– там його Друзя колись і бачив. Тільки голий.

- Що, дериземля? – перепитав глумливо.

Друзя підскочив, у нього жага злягання перетворилася на жагу 
змагання. Братчик побачив це, недбало залишив дівчину і гукнув:

- На камінь! Крутитися на камені!

Камінь виявився великою брилою на галявині, з тих, що понаносив 
колись льодовик. Нагорі була вбита залізна блямба з мотузкою. Братчик 
обв’язався коло пояса, видерся ногами на вертикальну поверхню 
каменя і побіг по ній, по колу, все швидше - поки міг бігти. А тоді його 
як кресануло об скелю - і потягло!..

І що ви думаєте? Справді посипались іскри. Друзя зметикував, 
що в хлопця, напевно, була якась залізяка, якою можна було 
викресати вогонь із цього велетенського кременя. Ну, йожкін кот, 
що, в мене у хаті напильника не знайдеться? – подумав він, і збігав 
узяв його з шафи. Прив’язався, розігнався і так човгнув по брилі… 
Суперник схвально розреготався, і навіть підставив плече, поки той 
розв’язувався.
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…А за годину він уже почувався, наче той чувак з анекдоту, якого 
зґвалтувало ціле плем’я тубільців. Позмагатися з ним захотів кожен, 
хто тут святкував. Це, напевно, для того, щоб у нього ж уже не 
лишилося сумнівів, що дійство справжнє, а не вигадане.

Вони пробігали босоніж по розсипаному жару, товкли воду у 
ступі, перебивали прутнями цеглу, орали ними землю – хто довшу 
борозну...

Тільки коли вже звечоріло, всі посідали в коло, і Друзя теж, випили 
чогось безбашенно-зеленого - і на хвилину завмерли. В небі лунко 
розносилися обривки сутінкових подкастів.

- Погнали! – сказав раптом хтось.

І всі похапалися; налетіли спершу на мережу «Не будь байдужим». 
Дівчата здивовано і радісно вищали, світилися їхні великі 
розчахнуті очі. Напевно, думали, що революція, нарешті, дякує їм за 
самовідданість. Та да, нічого дивного: це ж прийшли не хто-небудь, а 
свої, герої козацького роду. Гуртом їх швидко попорали, а потім пішли 
оточили поле кукурудзи, з якого несміливо виглядали студентки 
педагогічних вузів…

Того вечора побували у спільноті «Дівчатка», а ще налякали працівниць 
президентської прес-служби: заскочили до них, але грати не стали.
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Далі розділилися: любителі-гурмани подалися шукати київських стерв 
на однойменній спільноті, а решта так розбрелися по мережі.

…Друзя знову помітив свою кімнату о четвертій ранку. За відчиненим 
вікном у такий час завжди свої подкасти несамовито волають птахи. 
Він готовий був поклястися, що свято справжнє і що у зриві блокування 
літака хлопці не винні. Вони ж навіть показали йому, як справжні 
характерники звільняються з КПЗ, щоб охоронці тільки дивилися з 
роззявленими ротами.

Ще деякий час він сидів і відсторонено слухав темне вікно. Потім 
рішення спало на думку саме. Треба їхати до штабу і дивитися їхню 
пошту! Зараз, поки всі сплять. Звичайно, так просто до штабного 
листування ніхто би хлопця не допустив. Але там, на першому поверсі, 
був цілодобовий генделик, у якому підживлялася та відпочивала нічна 
варта, проводили наради командири загонів і просто пересиджували 
ночі літні активісти, незвичні до наметів.

У просторому приміщенні завжди стояв приглушений гамір, ніби 
на вокзалі. Знайомий вогненно-рудий бармен із гострою борідкою 
забезпечив Друзю чаєм. При цьому другою рукою в сенсорній 
рукавичці продовжував керувати гоночною машиною на екрані. 
Хлопець дістав планшета і справді, як і сподівався, зловив 
штабний wi-fi.
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Знайти на сервері поштові бази всіх працівників також виявилося 
нескладно. Файли цих баз легко читалися через поштовий клієнт. 
Залишилося визначити того, хто контактував із Іваном. За 10 
хвилин Друзя був уже в пошті Руслана Ватманюка - хлопця, що 
координував акцію з літаком. Він зараз десь, бідака, тусується, 
побитий, у СІЗО.

Штабісти писали недомовками, опускали усі подробиці, які, напевно, 
озвучували тільки на живих зустрічах, і замінювали всі власні назви 
евфемізмами. І правильно робили, скривився Друзя іронічно, якщо я 
так легко можу ці листи прочитати.

Отож, Павло, начальник служби безпеки, писав Ватманюкові:

Від
Тема
Кому

Revcom <pavloinc@revcom.ua>
(без теми)
Ватманюк <romcio@revcom.ua>

У тебе буде десять архарівців. Зустрінетеся на місці.

Друзя пішов у пошту до есбіста. У відправлених знайшовся лист 
Павла на приватну Іванову пошту:

51



Від
Тема
Кому

Revcom <pavloinc@revcom.ua>
(без теми)
Боднар <ibo_dnar@gmail.com>

Іване. На четвер готуй десятьох. Подробиці пізніше. Будемо трахати.

І відповіді немає. Може, далі Іван відповів телефоном, що братства 
на заході не буде? А потім? Павло збрехав решті учасників? І тому так 
не хотів, щоб Друзя брався за розслідування?

Щось не клеїлося. Якби він був зрадником, то не міг би так підставлятися. 
Адже завтра Іван розкаже, що про все його попереджав. І до Павла 
одразу виникнуть питання.

Друзя пошукав по слову «трахати». Еге! Тепер Іванова відповідь 
чомусь знайшлася:

Від
Тема
Кому

Боднар <ibo_ndar@gmail.com>
Re: (без теми)
Revcom <pavloinc@revcom.ua>

о, зашибісь! де, коли і кого?
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Хлопець здивувався і знову відкрив павлові «відправлені». Там за словом 
«зашибісь» була й відповідь – з місцем збору й технічними вимогами.

І за секунду він здогадався. Порівняв адреси – так і є! Останні два 
листи – це був лівий мейл, який від Іванового відрізнявся порядком 
символів!

Тобто, що виходить. Хтось прочитав пошту: штабну або Іванову. 
Видалив непотрібні повідомлення, поки адресат їх не побачив, а з 
підставної адреси надіслав свої!

Отже, завтра треба в Івана дізнатися, хто міг знати його пароль. А ще – 
попросити адміна перевірити кукіси на компах усіх співробітників, бо 
сам Друзя не був достатньо крутим, щоб таке зробити. А до Павлової 
скриньки міг улізти тільки хтось зі штабу…

А поки Він вирішив детальніше переглянути Павлові вхідні – раптом 
знайдеться щось іще. Хотів скопіювати адресу псевдоівана… І не 
повірив! Лист зник.

Щойно! Хтось щойно його видалив. Зараз у штабній мережі видно 
тільки сервери, його власний апарат і… якийсь «BR18». Хтось уночі 
сидить в офісі? Чи?..

Друзя невимушено пішов до стійки, типу по нову чашку. І непомітно 
оглянув відвідувачів. У смартфоні длубався тільки один непримітний 
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дядько, який пив пиво у кутку. Рудоволосий бармен по очах Друзі 
помітив, що справа серйозна. Хлопець оперся на барну стійку і 
перевірив по блютусу – так, теж знайшовся однойменний «BR18». 
Отже, точно він.

Замітає сліди, собака.

Бармен дивився, чекав. Він знав, що Друзя – чувак ідейний, свій. Він 
був готовий, коли треба, допомогти. Іще б і хлопців свиснув. Але тут 
СБ-шник поклав смартфона до кишені, а голову – на руки: мовляв, 
уже спати.

- Нє, все-таки не треба, - промовив Друзя.

Було пів на шосту. Потрібні штабісти прийдуть сюди не раніше 
дев’ятої-десятої. Можна піти ще пару годин поспати, а тоді вже 
повернутися і все розповісти адмінам, щоб ужили заходів. І начальнику 
охорони – щоб до братства претензій не було.

- Тільки он тому чуваку, якщо він іще коли-небудь замовить у тебе 
пиво, підсип туди, будь ласка, пургену. Я принесу зранку.

- Та що, в мене пургену нема? – хитро всміхнувся рудий.
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Справа чотирирукогоЗамах рябої кобили



Після тяжкого дня повернувшись додому, Друзя знову зайшов 
до інтернету. Там стояла ряба кобила. Вона повільно ворушила 
губами, і над її спиною яскраво світив повний місяць. Друзя, звісно 
ж, спершу подумав, що зараз прокинеться. Потім перелякався... 
а потім нявкнув. Кобила повернула до нього голову і тихо 
проговорила:

- Тобі хана.

І знову взялася за травичку, ніби її тут нічого і не стосувалося. Хлопець 
почав ошизіло озиратися, автоматично намагаючись ніби відвернутися 
від монітора. Але позаду бачив тільки... свій хвіст. І не лише бачив, а 
й відчував. Хвіст, чотири лапи... Розпачливо занявчав і спробував піти 
геть. Коли був уже метрів за сто, коняка рушила за ним. Спробував 
побігти – то вона помчала на нього учвал. Він жалібно щось проскімлив 
і відскочив, але більше тікати не намагався.

Озирнувся ще раз - і потихеньку почав писати в адресний рядок 
– хотів зайти у фейсбук. Все працювало нормально, зв’язок був 
швидкий. Ряба тварюка повернула голову – він хутко прикрив адресу 
хвостом.

- Можеш писати, це не заборонено, - байдуже промовила вона, - 
все одно здохнеш.
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Аж раптом здалека, з-за обрію, почулася знайома мелодія восьмибітної 
музики...

Блін, телефон! Хлопець оговтався, відірвав погляд від екрану і 
перелякано оглянув кімнату. Мобілка лежала на підвіконні. Номер 
невизначений.

Тоді він за звичкою поліз у пошук, набрав «ряба кобила». Сама 
вона в цей час гомерично заіржала. І раптом почала розказувати 
казку.

Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик, 
було, у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик, було, 
йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То 
котик, було, йдучи наказує:
– Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й 
кликав.
– Добре, добре, – каже півник, засуне хату та й сидить, аж 
поки котик вернеться.
Навідала півника лисиця та й надумала його підманити…
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- Ало, це Артур Кугут. Ти бачиш, ти вже мене задовбав до такої міри, 
що я сам тобі телефоную. Мене дістали за сьогодні твої запитання. І я 
повинен тебе покарати. Ти зрозумів?

От хєрня. То це він таку ману на мене наслав?

- Артуре, так, я дечого не зрозумів. Ви все-таки готові намастити 
голову свинячим гноєм, якщо не?..

На тому кінці вилаялися якоюсь ненашою мовою і відключилися.

Блін, западло.

***

Це розслідування було тяжким. Друзя узявся, вважайте, не за свою 
справу – замість тихо і непомітно шукати докази якогось злочину, 
поліз публічно провокувати, ловити на слові, чіплятися за обмовки…

Артур Кугут співав пісні, під які вершилась уся революція. Він надихав 
людей: рухливий, іронічний, вічно сердитий. По сайту в нього бігав 
лютий жовтий півень. Він завжди підлітав до того місця, яке ти саме 
зараз читаєш, затуляв його і злим поглядом зазирав тобі прямо в очі. 
Потім дзьобав сайта, від чого залишалися сліди, аж допоки ти не 
переходив на наступну сторінку.

Тепер на сайті співак вивісив заяву:
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Давайте працювати разом!

Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Зрадити можна тільки 
тих, кого поважаєш. А поважати провідників цієї так 
званої революції я вже не можу. Вони мені обіцяли 
демократію і відродження національної культури. А я 
бачу, як начальник штабу вже зараз збирає гроші за 
місця у майбутньому уряді. Як “совість Майдану”, п’яна, 

співає російську попсу. Або що пишуть одне про одного у своїх газетах типу 
лідери типу опозиції.
Нинішня влада дає мені можливість працювати на благо України. А не 
теліпати язиком на Майдані. І я буду працювати. І всіх кличу працювати разом зі 
мною.

Текст був просто убивчим! Тому що страшенно схожий на правду. 
Звичайно, досвідчені люди все розуміли. Надто вже невчасно з’явилася 
ця заява, щоб бути повністю щирою.

Ще три дні тому всі відчували наближення перемоги. Бо люди 
пересиділи на Майдані літо, і добре обжилися. Деякі під наметами 
вже розібрали плитку і поробили погреби для свіженької домашньої 
городини. Всі вже мали безпечні плитки, у яких газ горів під склом, 
матрацики з підігрівом, що вмикався, коли вам було насправді 
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холодно, і берці, які миттю присмоктувалися до асфальту і не давали 
міліції затягти людину до автозаку. З такими запасами можна було 
тут сидіти як завгодно довго.

Тож людей на Майдані ставало дедалі більше. Президент уже навіть 
пішов із народом на перемовини. Почав просити якихось компромісів, 
типу створити спільний Кабінет Міністрів. А після заяви Кугута різко 
перевів розмову на те, як протестувальникам безпечно розійтись і 
не загриміти на зону. Народ учергове заговорив про розчарування, 
мовляв, їх тут усіх використовують...

Власне, в інший час ніхто би чуваку такої посади і не запропонував. Тут 
не було чого й розслідувати. Окрім дрібниці, яка раптом страшенно 
схвилювала Друзю:

І хто тепер, після цього, Кугут? Мудак чи, може, не зовсім?

Якщо почитати наш, революційний інтернет, то однозначно виходило: 
мудак. Ніхто навіть не пояснював, чому: людям і так було зрозуміло.

Але найбільш просунуті громадяни пересилали одне одному цитати 
з мислителів, розлогі міркування давніх мудреців типу Достоєвського 
про те, що гірше: донести чи потурати злочину? Дотримати слова 
чи цей злочин учинити? Зрадити чи допомогти прийти до влади 
покидькам?
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Якщо почитати ці тексти – виходило, що не зовсім мудак. Бо лідерів 
Майдану, якщо подумати, таки не було за що поважати.

Тому правди можна було добитися тільки від самого Кугута, який точно 
знав: мудак він чи ні. Себто - вірить у свої слова чи просто цинічно 
зрадив. А отже, і всі любителі Кугутових пісень, і Друзя серед них, 
теж могли б робити висновки, як далі з цим жити.

Тільки ще нема такого пошуковця, із сервісом пошуку по душі.

Влізти у його пошту було би непросто: він не лопух і ніде пароля 
не залишить. Не кажучи вже про те, щоб якось прослуховувати його 
розмови в реалі. Залишалося тільки одне: тролити.

Друзя взявся шукати, де цими днями можна буде співака знайти. Той 
був якраз у центрі уваги, тож десятки новинних ресурсів запросили 
його на чати. Один із них мав початися вже за кілька хвилин.

- Артуре, як ви думаєте, чому на запит «Кугут мудак» пошук видає 
50 000 результатів? - закинув перше питання Друзя. Проте його, за 
півтори години чату, модератор так і не озвучив.

***

Друзя поклав слухавку і, не подумавши, повернув голову до монітора. 
Коняка спокійно чекала. Хлопець перелякався: у нього знову не вийшло 
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відвернутись і подивитися кудись на інші предмети в своїй кімнаті. 
Він бачив місяць, вечірню леваду, обгиджені гусями стежки...

Як Кугут зробив це? Якась технологія відеогіпнозу? А кобила – бот? 
Чи глюк, який існує тільки в мене в голові? Може, знову спробувати 
побігти і, якщо вона наступить, – нічого насправді не станеться? Нє, 
якось страшно.

Хлопець спробував зробити вигляд, буцімто нічого не відбувається. 
Зайшов на портал, який мав проводити чат зі співаком наступного 
ранку. Хотів показати Кугуту, що він не злякався, тому написав чергове 
питання. Щось типу: минулого разу ми з›ясували, що президенту 
насправді похрін українська культура, ви самі це визнали (пруфлінк), 
чому ж ви тоді такі впевнені…

Тимчасом звірів стало збиратися більше. З найближчої копанки 
підійшов до кобили качур і привітався. Йому якось геть не було чого 
робити на цьому лузі. Він тупцяв по траві і, напевно, хотів би летіти 
спати, але через Друзю не міг. Потім підвалив сірий цап.

Хлопець попросив своїх найпопулярніших френдів, щоб вони 
у себе запостили: «Друзя припер Кугута до стінки. Лайкаємо 
його питання». Бо на цьому ресурсі питання відбиралися саме за 
кількістю лайків.
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Про звірів нічого поки не писав: все одно ніхто ж не підкаже, що 
робити, тільки подумають, що збожеволів. Самі тварюки теж до нього 
цікавості не виявляли.

Отож, пора було спати. Тільки ж блін, одна проблема... Без порнухи 
хлопець не засинав уже, мабуть, років три.

***

Власне, ні до якої стінки Друзя Кугута не припер. Хоча витратив на 
спроби весь минулий день. Щоб його питання більше не ігнорували, 
він почав вигадувати різні методи. Знайшов серед френдів 
журналіста того порталу, на якому анонсували наступну розмову зі 
співаком. Колега погодився вивести хлопця в ефір тричі – бо це був 
відеочат, і питання ставили через вебкамеру. Перше мало допомогти 
роздратувати зірку:

- Хто, коли і за яких обставин уперше запропонував вам зрадити 
Революцію ґаджетів? Як відбувалися переговори?

Але Кугут був стріляним півнем, не втрачав самоконтролю і відповідав 
обтічно. Далі Друзя поцікавився:

- Чому ви впевнені, що вам на вашій новій посаді хтось дозволить 
відроджувати українську культуру? Ви готові намастити голову 
свинячим гноєм, якщо всього того не зробите?..
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Тут уже співак розсердився:

- Я тебе знайду, чмо погане, і самого всього гноєм обмажу.

А коли хлопця показали йому втретє – не витримав і зарипів 
дзьобом:

- Модераторе, хєра ви пускаєте в ефір цього відморозка? Ви ж 
бачите – він формулює питання неетично!

Вах, як добре, що він розсердився, подумав Друзя. Бо щодо 
наступного чату у нього були особливі плани: він мав відбуватися на 
опозиційному порталі. Хлопець задзвонив до штабу і попросив, щоб 
його самого пустили туди модератором.

Коли співак побачив його у кріслі навпроти – скривився і спитав:

- Ти хто такий?

Друзя раптом знітився. Він згадав, як стояв колись на демонстрації, і 
за кілька людей від нього – Кугут. І як було прикольно почувати себе 
заодно з такою шарящою людиною…

- Журналіст «Народної правди» Максим Друз’як. Можемо починати?

Спершу поставив трохи запитань від читачів, потім своє перше - про 
пошуковий запит «Кугут мудак». А тоді став підбиратися ближче:
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- Іще кілька місяців тому ви кричали, що президент – рагуль. Казали, 
що за такої влади можуть процвітати лише попса і блатняк. А тепер 
– тільки чесно – скажіть: невже хтось повірить, що ви змінили свою 
думку? Може, він вас уразив інтелектом під час особистої зустрічі?

- Ну так ти думаєш, зовсім тупа людина може стати президентом? 
Художній смак виховують! І це зробити ніколи не пізно.

Друзя хіхікнув.

- Якщо ви впевнені, що зможете його виховати… Ну, знову постає 
питання про свинячий гній. Чи готові ви…

Співак не дослухав. Ухопив Друзю за комір і спробував йому налити 
на голову кави, яку перед ним поставила секретарка. Підбігли 
журналісти, розборонили, Кугут розвернувся і, квокнувши, пішов. А 
потім, увечері, у Друзиному житті з’явилася ряба кобила.

***

Зрештою, хлопець вирішив: чого мені соромитися всіляких ботів? 
Відкрив свій звичний портал, почав підбирати ролик. Звірі одразу 
підійшли ближче, стали зазирати.

Як на зло, довго не траплялося нічого пристойного. На прев’юшках 
були якісь прив’ялі лесбійки... Потім - медсестри, схожі на кобил...
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Йому на спину потекла слина – коняці, здається, сподобалася 
остання картинка. Друзя пирхнув: намочила, падлюка, все хутро. 
Цап замекав на ролик із товстим афроамериканцем – оцього 
давай!..

Хлопець ледве вибрав щось людське. Коли запустив відео – його 
супутники взагалі почали казитися. Кобила терлася причинним місцем 
об тин, цап махав якусь свиню, що встигла за цей час прибитися до 
гурту, свиня верещала, як то її колють. У Друзі за спиною ґелґотіла 
вже ціла ферма.

Подивився одне відео, потім друге. Йому все було якось мало. Снилося, 
що до нього пристає якась невиразна, сіро-смугаста кішка, ще майже 
кошеня, а він ніяк не може...

Друзя прокинувся і побачив перед очима темно-синє з коричневим 
простирадло. Зметикував: якщо зараз відвести очі вбік – там буде 
монітор. Швиденько знову примружився, навпомацки вимкнув компа з 
розетки. Випив чаю - і вже тоді придумав. Одягнувся і вийшов із хати. 
Цього дня пропустив усі чати, які вчора напланував.

Коли повернувся – у нього до окулярів були причеплені такі маленькі 
хріновини, ніби антени в мурашок. По дорозі в метрі з того дуже 
ржали випадкові дівчата. Увімкнув інтернет. Усі тварі стояли купкою, 
недалеко, і щось про нього говорили. Друзя взявся читати Кугутові 
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відповіді – всі за сьогоднішній день, які він пропустив. Потім набридло 
чекати, і він погукав:

- Кобило, тудить тебе розтудить! Розкажи іще якусь казку!

Та вийшла з гурту і поволі рушила до нього, приказуючи:

- Класна казка, - хлопець помітив, що звірі оточили його. Вони 
стояли, тупцяли.

Кобила знову заговорила:

- Парєнь, ти просто урод!

- Ого, це теж така казка?

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 
правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її 
територію. Україна є унітарною державою. Територія України в 
межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною…
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Аж тут качур, наймиршавіший із усього гурту, дзьобнув Друзю у 
задню лапу. Хлопцю захотілося одразу ж задушити бридкого птаха, 
роздерти пазурами. Але з досвіду розборок із пацанами в себе на 
районі Рокосовського він пам’ятав, що тоді на нього зразу кинеться 
вся ватага. Він устояв, навіть не почухався, і сказав:

- Кугуте! Признайся хоча би собі! Ти ж прекрасно розумієш, що ти 
-кінчений зрадник. Тому хочеш довести, що ти крутий і що законів 
для тебе вже нема! Тільки через це збираєшся мене убити.

Звірі завмерли: хто з роззявленим ротом, а хто так. Минула одна 
секунда… А тоді залопотіли крила і на голову кобилі сів знайомий 
півень: жовтий і страшенно злий.

Друзя продовжив, звертаючись до нього і намагаючись нявчати 
якомога патетичніше:

- Якщо ти зараз мене знищиш – це означатиме, що ти сам уже пропав! 
Бо розумієш: твій пахан може тебе тепер опускати, коли захоче. Ти 
став улюбленою іграшкою зека! І тепер навіть не заквокчеш, бо тобі 
вже нема куди від нього подітися.

Півень злетів на вербову гілку і опинився ще вище за Друзю. Хлопець у 
душі верещав од радості: подіяло! Кугут справді відчуває себе в душі 
мудаком! А отже, не буде вбивати, поки не спробує мені щось довести!..
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- Мама розуму не дала, а романтичні книжки забили голову сміттям, 
- зверхньо забулькотів півень. - Ти думаєш, українська культура 
президента не гребе, а міністр культури гребе? Я сам вирішую, на що 
давати бабки і кого куди призначати. І ні в кого не питаю. Навіть до 
Адміністрації мені треба ходити тільки раз на тиждень.

- Кате, не ховайся, дай я подивлюся тобі в очі! Чи ти боїшся?

- Ладно, - і Кугут переключився в режим звичайного відеодзвінка, 
на екрані з’явилася його задоволена, поблажлива фізіономія, - блін… 
ти, каліч, сфокусуй вебкамеру!

- Не можу, вона глючить, - знизав плечима Друзя. Він сподівався, 
що на розмитому зображенні його антени не помітні. – А як від цього 
помирають?

- Хлопці казали – піна з рота лізе, - заржав Кугут.

- І все-таки тобі ніхто ніколи не дасть зробити щось реально корисне 
для культури, - убивчим голосом вимовив хлопець.

Кугут роздратовано скривився.

- Ну ти що, зовсім тупий? Яка, в дупу, культура? Мені особисто буде 
йти 20% усього культурного бюджету! Це реально високий відсоток! У 
міністра транспорту – тільки 10!
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Дузя вдав, що він вражений.

- Ну ти і мудаак…

- Все, харош, - і вони знову побачили луг, звірі навколо заворушилися, 
приготували зуби, кігті та ратиці.

- До речі, свиня тут поруч, можна гною попросити! – вигукнув 
хлопець. Тут півень скочив на нього, замахнувся дзьобом, щоб 
стукнути прямо у тім’я…

Друзя натиснув кнопку, заховану під жилеткою. І засліпнув.

Штабіст із відділу безпеки задоволено прицмокнув і зберіг на сервері 
відео, яке мікродатчики зняли у Друзі на сітківці. Там, як на екрані, 
було видно все, що хлопець бачив. Інакше би такого зафіксувати не 
вийшло: на моніторі його глюків видно не було. Коли ж хлопець дав 
сигнал – ґаджети послали в кожне око по білому та пекучому спалаху.

Друзя знову навпомацки вимкнув машину. Тоді налапав телефона, 
який пищав. Зняв слухавку.

- Спасибі, Друзя! Ти капець як поміг! Тепер обережно зніми техніку і 
поклади десь, щоб не роздушити, поки зір не повернеться.

- Відео вже в мережі?
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- Нє, Друзя, ти що? Нам же ж треба провести з ними переговори, 
пояснити, що вони мають зробити, щоб ми це все не оприлюднювали… 
Звичайно, першим ділом безпека для тебе…

- Альо, народе! Ви ж мені обіцяли! Він же ж зараз мене грохне якимось 
іншим способом! Поки відео не в мережі – я ж нічим не захищений!

- Не парся, Друзя! Ми дамо тобі охоронця. Ти ж розумієш, що є 
спільна справа і для неї варто потерпіти!

- Пацюк штабний, - вилаявся наш герой, кинувши слухавку. Потім 
почекав, коли, нарешті, знову зможе бачити, і набрав номер.

- Чуваки, записалося? Терміново викладайте!

Добре, що після штабу хлопець забіг до гуртожитку Політеху – він із 
тими хлопцями познайомився на барикадах. І вони перехопили сигнал 
від штабних мікрокамер.

Кугута в той же день, звичайно ж, звільнили з посади і кинули до СІЗО 
за спробу убивства. Пахану не було ніякого кайфу прикривати півня-
мудозвона.
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Справа чотирирукогоLidka
смерть убивця колективна самосвідомість  

будівництво замах



Убита Ліда Митрофаненко жила у слов’янському кварталі Делі. 
Вона була маленька на зріст. Широке, таке трохи сільське, але, в 
принципі, гарне обличчя. Короткі темні кучері. Спершу вона тут 
писала якісь програми для місцевої офшорки. Потім офіційно її 
запросили підтримувати кілька сайтів, типу «Стоп цензурі» та 
«Гельсінської спілки», і ще вона писала численні блоги як експерт і 
ветеран революції.

А неофіційно… Друзя довго намагався допитатися, чим же Ліда досі 
займалася насправді. Не хотіли говорити, казали – так розслідуй. Але 
зрештою, мусили розповісти.

Видно, дівчина була не дуже практична: інші наші емігранти добре 
тут наживалися, сівши на канали, якими техніка місцевої зборки 
постачалася для штабу.

Взагалі, революція починала дедалі сильніше нагадувати велике 
промислове підприємство: через нього пропускалися величезні грошові 
потоки, всі навколо заробляли на туризмі, а виробники ґаджетів, 
заплативши штабові, знімали для себе на Майдані найкращу 
рекламу...

Всі уже ніби позабували про президента, про утиски. Революція стала 
формою існування. Набагато кращою за життя офісного планктону.
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***

Квартал Ліди був у нерідкісній дупі. Довго їхати якимось автобусом. 
Потім звернути до вузенької вулички, над якою переплітаються 
величезні мотки кабелів – щось типу нашого дикого винограду на старих 
фасадах. Дорогою проминути бородатого православного священика 
– він неодмінно трапиться і спробує заговорити, бо сторонні до цієї 
вулички не заходять. Усміхнутися веселим революційним наліпкам, 
які хтось по приколу сюди завіз. Там знайти магазин запчастин до 
комп’ютерів і над ним, на другому поверсі – квартиру Ліди. Непомітно 
чкурнути до під’їзду - сусіди про смерть типу не знають, і постукати 
у двері тричі: два короткі, один довгий. Тоді відчинить наш - його 
можна буде відпустити додому, і так просидів майже добу.

Звичайно, точну копію диска з леп-топу Ліди Друзі могли просто 
скинути на ftp. Але хлопець сказав, що нє, так не підійде: треба все 
подивитися на місці. І взагалі: подивитись ту Індію.

Квартира самотньої жінки зазвичай пахне солодко. І Друзі раптом 
стало приємно, що на день-два він захопить це ароматизоване 
царство і типу зможе тут розвішувати свої холостяцькі портянки. А 
потім – трохи моторошно, бо жінки вже ж нема, а він так…

Наш коротко привітався і здимів. У нього на білій футболці були 
сліди якогось місцевого кетчупу. Передав папірчик із паролями Ліди. 
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У штабі дізналися про її смерть одразу: були там у них якісь умовні 
ознаки, бо вони дуже вже нею опікувалися. Швидко забрали тіло з тої 
недобудови, швидко прислали до квартири чергового. Кажуть, нібито 
в її таємну роботу ніхто втрутитися не встиг.

Леп-топ великий, чорний та важкий. Напевно, вона його рідко виносила 
з хати.

І що тут у нас? Під сотню усяких фільмів, різний жестяк. Гігабайт музла, 
дуже різного. Фотачкі, напівпрофесійний апарат поруч на полиці. Все 
як належить продвинутій дівці: якісь пейзажі, м’язисті місцеві хлопці 
за роботою… Не видно нічого схожого на околиці тої недобудови, 
біля якої її знайшли. І взагалі, майже все те, що вона викладала по 
соцмережах. Якась вона безлика, в плані художніх смаків. Була…

А що ж у папці System? Правильно! Все, що стосується таємної 
місії, – тут, у непримітній папочці bin: шаблони сторінок, таблички з 
результатами. А найважливіші архіви додатково захищені програмами-
шифрувальниками. Наприклад – паролі до всіх опозиційних порталів. 
Вони тепер, скоріш за все, уже недійсні – наші мали поміняти.

Що Ліда писала по соцмережах – Друзя подивився іще в дорозі. Хлопця 
в неї, схоже, не було, і близької подружки – теж. Так ото, приятелі, з 
якими вона пару разів сходила тут на концерти.
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Друзя подумав, що якщо раптом тут затримається, треба і собі 
сходити щось послухати. Адже коли європейські країни, які на той 
час уже майже наполовину складалися з азіатів, закрили шлях для 
наших мігрантів, то вся юрба слов’ян, задовбаних своїми нинішніми 
президентами, ломанулася сюди, до багатих азіатських столиць. 
І сюди ж стала їздити купа вітчизняного андеґраунду – ніби як 
поспівати для співвітчизників, що обрали свободу.

Але треба ще добре покопирсатися в пошті. Пароль на листочку є. 
Залогінився – і миттю прийшло повідомлення. Довелося відповісти:

Alexandr ...

Alexandr Nesterenko:  О, 
нарешті, Лідочко!
Alexandr Nesterenko:  ти вже 
тут?
я:  Привіт!
я:  Ой, пару хвилин, будь 
ласка!
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Треба ж хоч почитати, як вона з тобою, дядьку, балакала. Бо зразу 
спалюся. А раптом ти щось знаєш?

Alexandr ...

Alexandr Nesterenko:  Добре, 
тільки скажи, ти жива-здорова? 
Що було там, на будівництві? 
Чого тебе так довго не було в 
мережі?
я:  Так!



- написав поки коротко Друзя. Нічого собі, дядько знає про 
будівництво? Він швиденько переглянув їхні розмови. Зворушливо – і 
шалено підозріло.

Одним словом, це немолодий викладач, колись щось читав у 
Ліди в універі. Вона листувалася з ним нечасто, але дуже якось 
довірливо. І вже років сім, ще з часів навчання.
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Писала йому про нового папугу, трошки про свої істерики, про 
те, як сидить уночі і слухає холодильник… Ніжностей жодних 
не писала. Зовсім. Але певно ж таки любила. Хоча в цьому Друзя, 
якраз, не дуже розбирався.

Папуга є, з описом збігається, нашим нагодований.

Кілька місяців тому вона питала цього професора:

Чат із користувачем Alexandr Nesterenko

Lidka
У що би ви радше повірили: в духа інтернету чи у надлюдський розум?
Alexandr Nesterenko
А як це – надлюдський розум?
Lidka
Коли люди самі нічого такого не помічають, щось там собі пишуть у 
мережу, у своїх справах, а виходить, ніби це думки однієї людини.
Alexandr Nesterenko
Яка приймає якісь рішення?
Lidka
Угу.
І знає набагато більше за всіх своїх людей.
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Чат із користувачем Alexandr Nesterenko

Alexandr Nesterenko
Це колективна свідомість
Я думаю, було би дуже цікаво, якби щось таке існувало.
Lidka
Добре, тоді хай буде колективна свідомість)
Alexandr Nesterenko
Вибач, а що, ти з чимось таким зіткнулася?
Lidka
Та ні, мабуть)
Я просто сумніваюся у своєму психічному здоров’ї ))
Але якщо я впевнюся, що колективна свідомість існує, я вам одразу 
напишу )

Ясний перець! Із такою роботою будеш психічно здорова! Блін, вона 
ж могла бути й зовсім божевільною! Може, тут психоаналітика треба, 
а не мене!

Пізніше Ліда кілька разів писала професорові щось типу:
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або:

Чат із користувачем Alexandr Nesterenko

Lidka
Колективний розум підказує, що мені не вистачає в житті зеленого 
спортивного обруча. Я вже замовила ))
Alexandr Nesterenko
Ти впевнена, що це не рекламний бот? :)
Lidka
Ні, він іще каже, що всьому людству катастрофічно не вистачає 50 
мільйонів тонн попкорну. Саме стільки треба, щоб дивитися політичні 
новини.

Професор, схоже, не дуже дивувався, бо Ліда щось трохи натякала 
йому про свою роботу, хоча це й не дозволялося.

А перед смертю оце ж видала:

Чат із користувачем Alexandr Nesterenko

Lidka
Ця ваша свідомість грається зі мною "в міста"
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Чат із користувачем Alexandr Nesterenko

Lidka
Ви тільки не смійтеся, будь ласка. Ваша колективна свідомість щойно до 
мене звернулася. І попросила негайно бігти рятувати якусь незнайому 
людину на законсервоване будівництво. Порадьте, будь ласка, що-небудь
Alexandr Nesterenko
Лідочко, мені здається, що це, ну…
це необережно було би, отак піти. Знаючи твою роботу…
я би дуже хотів вірити, що ти справді щось таке зустріла…
Lidka
Я, мабуть, піду. Інакше я буду вважати себе боягузкою.
Alexandr Nesterenko
Лідочко, будь ласка!
Обов’язково візьми когось із собою!
Про себе теж треба дбати
Lidka
Добре, зараз я когось вичеплю.

І все. Це був її останній лист.

І головне, знову це «Тільки не смійся». Корєш так само сказав, коли 
Друзя таки змусив його розповісти про справжню роботу Ліди: «Ти 
тільки не смійся». Бо Ліда, значить, була типу головною ворожкою 
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революції. Починаючи з дрібниць: охороняти всі ідейні сторінки від 
пристріту, ставити їм у код спеціальні магічні символи… Слідкувати, 
щоб ніде у текстах прізвища лідерів революції не стояли поруч із 
небезпечними словами – тими, які могли навести вроки. І головне 
– перед кожним великим революційним діянням вона ворожила 
на коментах. Когось там тролила ритуальними словами, рахувала 
кількість відповідей, частоту різних морфем у них - і тоді писала 
до штабу, які результати: сприятливий час, несприятливий, чи треба 
остерігатися жінки в червоному, чи в білому… Та інша хрєнь. 

Корєш казав, що вона сама зі своєї роботи інколи приколювалась, але 
робила все професійно та чисто. І ще, казав, у неї була зла суперниця 
– якась фурія, що сиділа в Адміністрації президента з 9:00 до 18:00 і 
псувала весь феншуй.

За цією довбаною містикою не добереш, як і ставитися до того її 
колективного розуму. Чи це геть повна маячня, чи щось схоже на правду?

Професор теж підозрілий: він міг усе знати і стежити за нею, чи вона 
клюнула. І тепер, можливо, пише сюди тільки тому, що хоче перевірити: 
чи то його Лідочку відкачали, чи то якийсь Друзя в її профілі.

З іншого боку, може, дядько і чистий, і завжди з нею по щирості 
розмовляв. Тоді б його розповідь могла бути корисною. Ну дарма, 
вирішив хлопець, поки не писатиму нічого, побачим, що буде далі.
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Він вийшов на кухню, знайшов якісь солоні хріновіни з сирним смаком 
– пачка уже більш порожня, ніж повна. Чим вони тут харчуються, ці 
емігранти… Заправив місцевим кетчупом – йоптіль, у пакунку дірка 
була, і він теж собі сорочку обляпав, як і пацанчик черговий. Миску 
взяв до кімнати, до ноутбука.

Почитав іще пошту. Там було дуже багато всього по її роботі, але 
ніщо не насторожувало. Неформально вона спілкувалася лише із 3-4 
людьми, та й то досить рідко.

По-перше, це брат, який залишився в Україні. Ну, цей відпадає. До 
того ж, вони говорили тільки зрідка, і в основному про сімейні новини. 
По-друге, півроку тому вона, схоже, спала з якимось місцевим мачо. 
Ну і час від часу чатилася з ним, типу призначали побачення та 
обговорювали пози. Цього треба буде перевірити – раптом він після 
розриву зачаїв якісь образи. Хоча нє, навряд чи він здатен був розіграти 
таку комедію: як для індуса, йому і в позах фантазії не вистачало.

По-третє, одна колишня однокурсниця. З нею Ліда взагалі 
спілкувалася вряди-годи, раз на кілька місяців. І, нарешті, хлопчик. 
18 років. Його листи зводилися до самозакоханого випендрьожу, він 
писав про всякі свої успіхи та «успіхи», з такою дитячою бравадою. 
А вона по-материнськи, стібучись, його підхвалювала. Оцього вже 
зовсім треба було перевіряти:
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Отак-о, блін, підозріло, думав Друзя, ну нічо’, щас і цього провірим… 
Тьху, блін. Перевірим…

І взагалі, може, колективний розум – це якась підстава. Може, 
це вона написала навмисно. Або й не вона… Нє, треба все-все 
перелопатити.

І лопатив Друзя, як завжди, до ночі. Ніфіґа. Всі підозри лишилися 
розпливчастими, ніби тінь від літака на трущобних кварталах. Його 

Розслідування

Сашко Кувіка <kuvikalo@i.ua>
кому мені
Сьогодні в мене була дактілоскопіческа експєдіция – нада було взяти одпічатки 
пальців в одної Бондаренко. Бо шото всі думали, шо то вона в мужському туалеті 
причепила камеру і знімала, хто як сцить, а тоді викладала в інтернеті. Короч, 
я спершу зайшов, як її в комнаті не було, і в сусідки заварки попросив. І так 
тихо, знаїш, хотів у неї лак для волосся потирить. Но не успів. А тада вона сама 
прийшла. Я їй даю складений листок – кажу, ето тобі. А вона – спасіба - і хватає. 
Нє, кажу, я пошутів. І знов забрав.
Ну тіки, карочє, не вона це, наче. Целий вечір вчора ті одпічатки замальовували. І 
шо ти думаєш? Усе обійшлося токо пивом.

84



почала дратувати ця безплідна справа, ці чужі стіни, характер цієї 
дівчини. Люди завжди в таких випадках починають робити щось 
дуже звичне, щоб відчути себе ніби в затишку. Зітхнув і ввів знайому 
адресу.

Якраз коли впорався – написав професор.

Чат із користувачем Alexandr Nesterenko

Alexandr Nesterenko
Лідочко, ти досі зайнята?
Я хочу точно знати, що в тебе все добре.
Lidka
Все добре!!
Тільки ще кілька дрібних неприємностей, треба закінчити
Я справді там добряче вляпалася
На будівництві
Але все вже позаду :)
Alexandr Nesterenko
Хто б ви не були, скажіть, що з Лідою!
Я знаю, що це не вона!
Вона НІКОЛИ не ставить таких смайликів!

85



От, хрич старий! Так проколотися… Довелося розповісти йому. Але 
знав він не більше, аніж було у листах. Або не признавався.

Востаннє вони, казав, бачилися щось із рік тому, коли Ліда приїжджала 
до України. І про колективну свідомість також нічого пояснити не міг. 
Казав, що не може збагнути, як могла Ліда повірити в такі байки. Адже 
вона так добре на тому всьому розуміється…

Одним словом, залишалося передивитися історію браузера – сайти, 
на які вона ходила. А потім – лише сидіти і натхненно ламати голову. 

Довго шукав зачіпок у коді сторінок, із якими вона ото ворожила. Уже, 
напевно, міг би незгірше за неї зливати на благо революції кавову 
гущу. Минула друга година ночі.

Друзя вмостив собі кубло на диванчику. І шукав тільки гармонійного 
моменту, щоб туди піти. Ну, ходила ж вона на якісь порносайти, 
чи як?

Ага. Служба знайомств. Там ворожка востаннє була за день до смерті. 
Зареєстрована кілька разів, і все під якимись лівими поштами – хлопець 
відшукав паролі і до них... Назалишала там із десяток оголошень під 
різними ніками. Хлопець почав їх читати...

Йоханий бабай, як вона там відривалася!
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Варфоломея
Вік: 31 рік
Україна, Київ
Шукаю: хлопця
Фото: 5

Статус: Де ти, мій жорстокий 
повелителю, принеси мені кров 
своїх солдатів у золотому шоломі

Lasto4ka
Вік: 21 рік
Україна, Житомир
Шукаю: хлопця
Фото: 0

Статус: Шукаю хлопця, який би 
захоплювався страпоном

Plito4ka
Вік: 20 років
Україна, Київ
Шукаю: хлопця
Фото: 1

Статус: Хлопці, я дуже люблю, коли 
чоловік засовує мені в піхву різні 
предмети. Наприклад, ялинкові 
іграшки. Хто хоче навчитися робити 
це пристрасно?

Небесная
Вік: 19 років
Україна, Ростов-на-
Дону
Шукаю: хлопця

Фото: 0
Статус: Хачу трахацо левой ногой

Друзя навіть спершу подумав, що вона і справді збоченка. Але потім 
побачив, що нє, все-таки більше стібалася.
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Притырок

Слухай, а давай спробуємо! В мене у мамки є прекрасна товста скляна 
шишка, така гладенька, але з зернятками!

Plito4ka

Охх… Я коли прочитала твоє повідомлення, вже від самої уяви 
скінчила. Ти знаєш, чим схвилювати жінку!

Притырок

А які іграшки ти вже пробувала?

Plito4ka

Я найбільше люблю таку кулю – вона не велика і не маленька, і 
фіолетова. А ще в мене є довгі скляні бурульки.

Притырок

Я буду повільно водити язиком тобі по краях, щоб вони розширилися і 
могли твою кульку прийняти…

Притырок

Слухай, а ця бурулька в тебе товстенька?
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Plito4ka

Охх… Ти мене зараз доведеш до істерики… Я знову…

Plito4ka

Десь так два сантиметри у діаметрі, така вся спіральна. Тепер скажи 
мені щось ніжне!

Притырок

Ти пишеш так красиво! Мені подобається кожне твоє слово!

Plito4ka

Скажи, а про що ти мрієш сам? Мені здається, ти би хотів, щоб я теж 
тобі ззаду ввела таку бурульку?

Притырок

Не зваблюй мене на таке! А то погоджуся.

Ну, звичайно, самі по собі усі ці збочення Друзю не збуджували. 
Як, напевно, і Ліду. Просто він уявив цю дівчину, як живу, і як у неї 
все мліло і тепліло від бажання, а голова при цьому пахла тим самим 
шампунем, що стоїть у ванній…
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***

Солодкий та непробудний ранковий сон у трущобах Делі. Особливо 
якщо ти, звичний до процесу прокидання київських хрущівок, давно 
приноровився накривати голову подушкою.

Зранку Друзя мився у ворожки в душі. Він думав, як би поставилась 
бідолашна дівчина до його звички: використовувати волосся внизу 
живота замість мочалки. Хлопець завжди спершу сильно його 
намилював, а потім піну звідти переносив на решту тіла.

Іще в цей час він думав: Друзя, альо! Ти все завалюєш. Витратив 
час на переліт. Спалився перед професором, а його самого не 
розколов. Знайшов купу потенційних підозрюваних, перед якими очі 
розбігаються. Заліз у її еротичні фантазії, причому зустрів там цілу 
армію неврівноважених мудаків, кожен із яких міг би вбити її особливо 
жорстоко.

Так. От іще що. Вона мала що-небудь шукати по мережі перед тим, як 
іти на місце загибелі. Ну, це ж би будь-хто зробив!

Хлопець відкрив її історію пошуку. Ось останній запит: вона вводила 
адресу недобудови, перевіряла, що про неї пишуть. Ну хто їй міг 
сказати цю адресу? А перед тим… Такі от запити, у зворотній 
хронології:
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Історія

Результати пошуку для запиту "пошук"

Ти… Не обманюєш? - пошук
Можна мені послати туди когось замість себе? - пошук
А я взагалі потрібна у цьому світі - чи ні? - пошук
Що робити, коли ковбасить? - пошук
Коли в Делі прийде осінь? - пошук
Меланхолія Трієр український переклад - пошук
У якому вусі дзвенить? - пошук
Чого бояться москіти? - пошук
Революція ґаджетів папуга ара - пошук
Скільки мені років? :) - пошук
Скільки тобі років? - пошук
Навіщо я народилася дівчинкою? - пошук
Куди котиться світ? - пошук
Ворожити на памперсах - пошук

 пошук   Пошук в історії

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
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Із чого складається карі? - пошук
Запах гіркого мигдалю - пошук
Ти граєшся, да? - пошук
Що робити, коли ковбасить? - пошук
Анекдоти Адміністрація президента - пошук
Чом ти не прийшов - пошук
Пішло все в дупу - пошук
Делі Київ квитки - пошук
Гаугразький бранець читати - пошук
Що робити, коли ковбасить? - пошук

Давніше >

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Здуріти можна! Вона що, з пошуковцем балакала? Як із людиною?

Друзя чув, що розробники почали навчати сучасні пошукові системи 
відповідати на питання прямо, а не лише видавати результати 
пошуку. Наприклад, висоту Говерли вони показують одразу числом. 
Але ж блін. Що, це і є той мережевий розум?

І що ж він їй каже?
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Клікнув на перше питання – якась маячня, випадкові блоги та форуми. 
Нічого такого, що зійшло б за відповідь. Клікнув на друге, на третє… Або 
вона була справді божевільною… Або, може, ця колективна свідомість 
уже повидаляла ті свої відповіді, які бачила два дні тому Ліда?

Друзя став натискати по черзі на всі посилання. Якщо тільки той 
«розум» не може віддавати накази самій пошуковій системі – а в цьому 
хлопець дуже сумнівався – то він не міг прибрати геть усі сліди.

Так і було. На кілька Лідиних запитань пошуковець досі видавав 
у результатах пошуку підсунуті кимось відповіді. Посилання не 
працювали – вели на вже неіснуючі сторінки. Але зі свого кешу база 
їх видалити ще не встигла – відкривалися їхні збережені копії.

Скільки мені років?

Приблизна кількість результатів  4 380 000 (0,40 сек.)
Delv web sites
delv.co.uk/search/скільки%20мені%20років
Скільки мені років? - 28 :)))
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Куди котиться світ?

Приблизна кількість результатів  44 200 (0,25 сек.)
У мої обійми
hertam.jam.uz/global/186733
Куди котиться світ? У мої обійми.

Навіщо я народилася дівчинкою?

Приблизна кількість результатів 32 200 (0,23 сек.)
Бугога!!!
likar.info/forum/navishcho_ya_narodilasa
Навіщо я народилася дівчинкою? Ні, ви послухайте! Навіщо я 
народилася дівчинкою! Бугога!! Бугога!!!!!
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Ясно… Ех, ясно… Хтось (у існування мережевого розуму Друзя 
повірити не міг)… так, хтось підказав дівці, що можна спробувати 
спілкуватися з пошуковцем. А потім навмисно підгадував запитання, 
які вона буде ставити.

Напевно, набагато більше запитань, всі, які тільки міг уявити в неї у 
голові… І під кожне оптимізував пошук так, щоб саме його сторінку з 
відповіддю система видавала спершу.

Хто? Хто їй таке підказав? Можливо, вона і сама не пам’ятала, 
звідки в неї виникла така ідея, їй тільки щось про це натякнули 
здалека… Наскільки Друзя уявляв собі процес, це не могла 
бути одна, звичайна людина. Тут мусив працювати цілий полк 
оптимізаторів. Або... Ні, про колективний розум поки що верії не 
розглядатимемо.

Друзя знову пошукав по усіх поштах. Він уже не сумнівався, що тут 
були політичні мотиви: жодна проста людина нічого подібного зробити 
просто не могла. Ну хоч якийсь натяк, пошточко!..

Нічого і близько. Вже знову майже обід. Друзя позгортав усі вікна, в 
яких копирсався. В одному з них був відкритий пошуковець. Знічев’я 
він сам увів туди: «Хто вбив Ліду Митрофаненко?».

Ітіть-колотіть!!!
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Хто вбив Ліду Митрофаненко

Приблизна кількість результатів 6 (0,40 сек.)
Хто вбив Ліду Митрофаненко?
qik.com/users/lidka/13745
Хто вбив Ліду Митрофаненко Lidka смерть убивця колективна 
самосвідомість будівництво замах

Посилання вело на сервіс веб-конференції. Не тямлячись від 
несподіванки, хлопець натиснув кнопку «play». З’явилося обличчя 
Ліди. Воно було рум’яне та здорове. Друзя здригнувся: сьогодні вночі 
він її уявляв, і от ніби зустрів.

«Привіт. Сподіваюся, що ніхто цього відео не побачить. Я його видалю, 
коли повернуся додому жива і здорова. Якщо ви його все-таки знайшли 
– отже, мене там на будівництві зараз грохнуть. Прикро дуже. Я іду 
на старе будівництво, бо мене туди покликали рятували людину. 
Вона там упала до якогось колектора. Так мені написали. Я пообіцяла 
одній хорошій людині взяти з собою міцного хлопця, щоб він мене 
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прикрив. І не взяла. Тому щойно по дорозі створила з телефона цю 
сторінку і оптимізувала її. Напевно, так ви її і знайшли. Любі глядачі, 
через хвилину ми дізнаємося, хто тут на нас чекає».

На екрані наближається будівництво. Схоже, що телефон вона 
тримає в опущеній руці, щоб не викликати підозри. Пробирається в 
дірку. Підходить до коробки, з якої стирчить арматура. Зазирає – там 
справді лежить індус мертвого вигляду, наші теж його потім надибали. 
Нахиляється – шепоче:

«Ну і що мені з ним робити…»

А потім озирається – і раптом вигукує:

«Аська! Адміністрація прези|»

Гуркоче цегла. Мова обривається, падає апарат - і сигнал зникає.

От же ж задниця.

Знайшов, де в неї ICQ. Вона вже років три ним не користувалася. В 
контактах – в основному ті самі люди, що й у пошті та скайпі. Жодної 
Адміністрації президента або чогось схожого. Може, в неї були ще 
якісь акаунти? Теж наче ні. Може, це щось відоме, із субкультури? 
Пошукав по інтернету «Аська Адміністрація президента» – нічого.

Може, треба знайти чиюсь аську? Ввів те саме у пошук по пошті.
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Лист був три роки тому:

кому Анастасия Шелкоблуд
Аська! Привіт! Ти що, справді?
Я знаю, що справді. Мені сумно, що хороші люди так просто беруть і 
зникають. Розумієш, Адміністрація президента – це те саме, що тебе вже 
нема. Просто наш спільний чорний ворог став сильнішим. Завдяки тобі. 
Мені щодня буде тяжче іти проти нього. Я знаю твою силу, але я в курсі і 
твоїх звичок. Якщо ти в АП – я іду працювати у штаб.

Ось так. Було вже справою техніки з’ясувати, що Анастасія значилася 
у штатному розписі Адміністрації як секретар канцелярії. Складніше 
було довести, що в той день вона перетинала індійський кордон в 
одному з аеропортів. Але вдалося.

Сюжет-розслідування убивства відданої революціонерки, адміна 
сайту «Стоп цензурі», набрав мільйони показів на ютубі. Друзя в ньому 
був головним героєм. Після того люди знову якось попрокидалися, 
казали – всіх нас тут перестріляють потроху… Одним словом, 
революція тривала.
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Справа чотирирукогоМінотавр Мимря



- Ви б іще на переговори мене до Брюсселю послали, - пробурмотів 
замислено Друзя.

А в нього якраз у той день на душі понасцикали коти. Він думав про 
те, що нічого по-людськи робити не вміє. Про те, що вчитися в його 
віці якось уже і пізно. Що розслідування – це несерйозно, що навіть 
штаб йому тільки раз трохи заплатив за таку роботу.

Та й узагалі, революція закінчується. Навіть зрадники уже всі 
покаялися, кожен розуміє, що президенту хана. Весь Київ на Майдан, 
як на роботу ходить. І що йому розслідувати, коли виберуть нового 
президента? Бугога, відкрию детективне агентство і шукатиму 
приватних клієнтів.

- Нє, я малим, звичайно, дуже любив по лабіринтах шляхи 
прокладати. По тих, що друкували в журналах…

- От ти просто підійди сюди і подивися, - відповів на це Ігор, один із 
відомих активістів та революційних метросексуалів, котрий покликав 
хлопця на розмову.

За дверима його кабінету була велика кімната, в якій сиділи 
штабісти. Один розкладав на екрані пасьянс. Другий відсилав 
купу смайлів до якогось старомодного чату. Третій узагалі читав 
паперову книжку…
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Друзя повернувся за комп’ютер і почав перебирати всі відомі йому 
революційні сайти, акаунти активістів у соціальних мережах, 
іміджборди… Не вантажилося нічого. Ігор казав, що тільки-но хтось 
заводив агітацію на якомусь новому ресурсі, там теж його миттю 
банили. Мовляв, повідомили кожному модераторові, що якщо він 
не буде у себе нищити «ворогів існуючого суспільного ладу» - то 
закриють всю лавочку.

- А ти не намагався зайняти їх чимось таким… польовим? Ну, там, 
піша хода від міста до міста, чи агітатора в кожну хату…

- А це просто не потрібно. Зараз усе працює чудово. Приходять 
люди, підвозять харчі, виступають музиканти... Але якщо президент, 
наприклад, дасть наказ солдатам, і вони зметуть наші містечка 
– то ми заново нікого більше не зберемо. У нас просто немає чіткої 
структури в офлайні. Це ж треба роздавати якісь там листівки, 
готувати агітаторів… Тимчасом люди стратять той запал, який у них є. 
І це все дуже повільні інструменти... Я дивуюся, що досі вони нічого 
такого не зробили.

- Так, а може ж, зараз підняти людей і швидко все закінчити?

- Як? Навіть якби працював нормально інтернет – як закінчити 
революцію до рішення Конституційного Суду? До закінчення 
переговорів у Раді Європи?
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- Ладно, слухай. Я ще одного не розумію. Чого Мимря зробив це 
зараз? Його два роки тому суд зобов’язав усі ці сайти заблокувати. 
Але він хвалився, що непідкупний. І не блокував нічого, навіть тоді, 
коли здавалося, що в нас усе пропало…

- Ну, раптом він подумав, що тепер уже революція все одно 
переможе, можна взяти гроші, поки дають… Зараз, мабуть, багато 
дають… - Друзі здалося, що Ігор сказав це замріяно… - Так от! Саме 
тому треба будь-що дістатись до нього і пояснити, що революція може 
без свого інтернету загнутися! Що зараз президент забере людей із 
вулиці, покаже всьому світу, нібито ми заспокоїлись, усім задоволені. 
І все!

Друзя відповів, що подумає. Швидко подумає. І почав це робити, 
діставши лептопа прямо в маршрутці.

Немирич. Монополіст. Його зради чекали від самого початку революції. 
Тобто - навіть не зради. Він же від самого початку був їхнім. За рік 
перед революцією йому, тоді такому молодому і миршавому, віддали 
в руки весь український інтернет. Всіх інших провайдерів по одному 
закрили, залишили тільки його.

Вся спільнота тоді бурхливо протестувала. Боялися високих цін, 
голімої якості та цензури. Перше й друге пізніше таки траплялися. Але 
третього не було.
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Немирича всі прозивали «Мимря», по інтернету ходили тисячі його 
відфотошоплених зображень – а в нього пика тепер стала жирна, 
бородата і патлата. Але поступово довкола нього виросло кілька легенд.

По-перше, всі його заповажали після судової постанови, яка 
зобов’язувала позакривати «неблагонадійні» інтернет-ресурси. 
Влада тоді закручувала гайки, і президента мусили слухатися всі, хто 
був на посадах або мав хоча б найдрібніший бізнес.

А Немирич нічого не вимкнув. І примусити його не змогли. Бо розуміли, 
що він у відповідь може просто покласти весь інтернет, і країна взагалі 
зупиниться. А створити нового, більш слухняного, провайдера і всіх до 
нього перевести в умовах революції не вдалося. Так Мимря і лишився 
головним гарантом свободи слова. Зрештою, це, разом із епічною 
самозакоханістю, створювало додаткові сюжети для фотожаб.

Крім того, багато розповідей стосувалися лабіринту із серверних 
цехів, який він збудував біля Трипілля, десь там на оптоволоконному 
кільці. Всі були впевнені, що у цьому лабіринті, всередині, Мимря і 
жив. Казали, що навіть спецназівці не могли крізь нього проникнути 
– такий він великий, багатоярусний і страшенно заплутаний. Хотіли, 
мовляв, пробратися і взяти під контроль, але не змогли. Хоча це вже, 
напевно, вигадки, вирішив Друзя. Напевно, є якісь набагато складніші 
причини непідконтрольності Немирича.
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Хлопець знайшов у мережі фото детальної карти лабіринту. Вона 
висіла прямо на вході, але зорієнтуватися по ній все одно нікому не 
вдавалося. Можливо, мапа просто була правдивою тільки до N-ного 
повороту, або в неї було закладено якесь інше западло. Бо люди 
писали, що через неї тільки гірше плуталися вже прямо на початку. 
Навіть якщо брали із собою GPS, який, по-перше, на другому-третьому 
ярусі під землею припиняв ловити, а по-друге, показував, що людина 
розташована просто у стіні. Хтось у блозі розповідав:

«У нього в лабіринті ніби викривлений простір. Мої знайомі хлопці 
із СБУ запускали туди робота – таку хєрню на коліщатках. Вона 
обслідувала всі повороти і наносила їх на карту. Потім вони дивляться 
– один коридор проходить по тому місцю, де раніше робот позначив 
стіну. А другий підходить до того місця, де вже раніше усе розвідано, 
перетинає декілька проходів, а перехрестя не видно. І всі координати 
збігаються, і висота в тому числі. А потім все зовсім переплуталося…»

Друзі хтось зателефонував. На екрані з’явився худий хлопець у чорній 
бейсболці. Позаду нього були вицвілі шпалери. Він сказав:

- Друзя, привіт! Мене звати Толік. Можеш мені помогти? Мені потрібен 
такий, як ти, детектив.

Після чого відвернувся кудись убік і почав копирсатися.
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- Привіт. У мене зараз якраз є дуже важлива революційна справа. А що?

- Я теж за революцію, дядьку. Але мене образили, поняв? Дивись!

Він кинув посилання на фото лайтбоксу. На ньому маркером була 
написана фраза: «Маша я тебе люблю». Але був ще рекламний текст. 
І разом виходило: «Маша я тебе люблю. Позбався поту і неприємного 
запаху».

В коментарях люди ржуть і креативлять: «Маша, я тебе люблю! Свиняча 
печінка, 1 кг, 11:59». «Маша, я тебе люблю! Смакуй натуральне»… 
Друзя усміхнувся.

- Смішно, да? Я, дебіл, написав, просто не подумав. А якийсь мудак 
сфотав, і по всьому інтернету люди тепер сміються. А вона побачила 
і сказала: я не хочу з таким дебілом, як ти, тепер зустрічатися. Друзя, 
поможи мені його знайти!

- Кого??

- Ну цього мудака, шо фотку виклав. Я його гімном нагодую, 
сфотографую і теж в інтернеті викладу. Поможи! Скільки це стоїть?

Цього разу Друзя зміг утриматись і не засміятися.

- Слухай… Ну, це буде нечесно, якщо я знайду, а ти його поб’єш. Я 
думаю, що він нічого поганого зробити не хотів.
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- Друзя, ну я хочу з ним поговорити! Поможи!

- Я ж кажу, у мене часу зовсім немає. Ти можеш сам пошукати по 
зображеннях, звідки воно вперше пішло. Скоріш за все, він виклав у 
своєму профілі, в якому-небудь контактику. Додай його до друзів, 
спробуй завести розмову, подивися, на яких він подіях планує бути. 
Так ти побачиш, що він за людина, і сам подумаєш, чи треба його 
бити.

- Окей… Скіки з мене за консультацію?

- Та ніскільки. Але не бий його, будь ласка.

- Ладно.

- До речі, звідки ти про мене дізнався?

- У мене земляк із Трипілля робить у вашому штабі – він про тебе 
розказував. Я ж зараз у Києві, на стройці, але ми з хлопцями друг 
друга не забуваєм.

Друзя нашорошено підняв вусики – ну, це в нього була така тема, він 
інколи уявляв себе маленькою чутливою комахою.

- Почекай, розкажи мені, будь ласка. У вас є люди, які працюють у 
серверному лабіринті?
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- Да, Женя Галяс у них там вентиляцію і водопровод ремонтував. Але 
він ні з ким про це балакати не буде. Уже підходили всякі дігери, які 
хотіли туди залізти, – він їх нахєр посилає.

- Толіку, розкажи мені, будь ласка, все, що ти знаєш про лабіринт, і 
про всяк випадок дай номер Жені.

***

В розповіді Толіка не було майже нічого нового. Тільки перебрехані 
мережеві легенди. Але Друзю зацікавило, як цього Женю відібрали 
на роботу з-поміж інших селян. Їх усіх просили намалювати фігуру, 
яку можна одним рухом розрізати на чотири частини. Кожен малював 
якісь закарлючки, а цей товариш не зміг придумати взагалі нічого. І 
саме його взяли працювати.

Тобто, Мимря шукав людину, позбавлену просторового мислення та 
уяви. Щоб вона не могла зрозуміти, як влаштований лабіринт, так? 
Отже, будь-яка трошки розумніша особа може легко цей лабіринт 
розгадати. А їхній Женя через те й мовчить, що сам нічого не второпав.

Це надихало. Ігоря онлайн не було, тому Друзя набрав його на 
мобільний. Спершу почув дівчачий стогін: «…і падаждут, іді сюда…» 
Аж тоді захеканий штабіст відповів:

- Да, Друзя!

107

http://bratan.livejournal.com/


Хлопець кинув оком на монітор. Блін, іще ж тільки восьма вечора :) Ну 
нічого, переживе.

- Я беруся за Мимрю.

- Добре, можеш робити, що хочеш, ми всі витрати відшкодуємо. І 
гонорар буде хороший, ти ж розумієш. У нас зараз грошей вистачає. 
Тільки треба швидше.

- Ага, зранку виїду, – попрощався Друзя і поставив будильник.

***

Хатинки політиків уздовж обухівської траси за роки революції сильно 
змінилися. Розповідали, що кожну з них оточили різними пастками та 
жахалками, кулеметами з автоматичним наведенням, голографічними 
монстрами, отруйним туманом… Теж свого роду лабіринти, думав 
Друзя, їдучи першою ржищівською маршруткою. Після революції 
ці придніпровські зарості довго доведеться розчищати. Або просто 
сталкерів запустити – і вони самі на шару все зроблять. Або обнести 
їх високим парканом, і не мучитися, нехай сидить кожен зі своїми 
кулеметами. Цікаво, яке в них тут складеться суспільство?.. Хто в них тоді 
буде найкрутішим? Скільки свіжих яєць мінятимуть на один кулемет?

За такими думками Друзя ледь не проспав повороту на лабіринт. 
Його збудували на широкій глинистій височині, оточеній із усіх боків 
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ярами. Товсті дроти вели від нього прямо до електростанції. А вхід був 
гостинно повернутий до траси.

Отже, вони бояться елементарної кмітливості. Хлопець обійшов 
споруду по периметру, на це витратив майже годину – бо доводилося 
лізти крізь зарості дерези. Жодного іншого входу не побачив. Тоді 
став чекати, чи не приїде сюди якась службова машина.

Вона прибула о восьмій, дядько витяг вантаж із багажника, поклав на 
такий спеціальний візок і натиснув кнопку. Візок поїхав до лабіринту. 
Друзя хотів кинутись услід, але двері перед носом зачинилися. Всього 
секунд на двадцять, проте візок за цей час зник.

Хлопець узяв збільшувальне скло і ліхтарик, прив’язав до куща 
на вході жилку і зайшов усередину: спробував пошукати сліди 
коліщаток. Але видно їх було погано, і вони багато разів повертали 
і перетиналися. Серверні шафи гули з усіх боків і повівали протягом 
від вентиляторів. У голові закрутився дурацький мотив: «Владімірскій 
централ, вєтєр сєрвєрний». Було майже темно, тільки де-не-де 
блимали якісь світлодіоди.

Друзя повернувся до початку, до схеми. Чотири яруси, безліч спусків 
та підйомів, чимало тупиків. І зазвичай до сусідньої кімнати можна 
потрапити, тільки спустившись, десь там поблукавши, а потім 
піднявшись. Якісь хлопці довго сиділи над цією головоломкою і 
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вирахували шлях, що мав би вивести до оселі Мимрі, якби схема була 
правдивою. Але писали, що самі ним ходити не пробували. Друзя 
роздрукував його на випадок, коли вже інших варіантів не залишиться. 
А поки намагався міркувати.

Візочок зник швидко, отже, він повернув десь недалеко від входу. 
Або його навмисно поводили по коридорах, щоб мене заплутати. Бо 
насправді ж тут повинно все бути надзвичайно просто. Цікаво, коли 
нікого поруч нема, він теж їздить із ярусу на ярус - чи рухається прямо?

Стоп! У нього ж коліщатка! Як він буде по сходах пробиратися? Або десь 
там замаскований у стіні ліфт, або він пересувається тільки по верхньому 
поверху. Або ще десь біля сходів є рейки, як для колясок у переходах. 
Або в нього на сходах замість коліщаток вилазять якісь грьобані лижі…

Ну, останнє перевірити легко. Кілька візочків онде стоять за високим 
парканом із сітки. Друзя оглянув їх дуже прискіпливо. Він страшенно 
тішився, що взяв із собою купу дрібних корисних пристроїв. Хлопець 
прив’язав до жердини дзеркальце, зафіксував під кутом, просунув 
крізь сітку під візок - і в бінокль роздивився нижню поверхню цієї 
штуковини. Але ніяких слідів частин, що висовуються, не помітив. 

Гаразд, варто поекспериментувати. Наприклад, дослідити всі 
найближчі до входу повороти. І якщо в якомусь із них далі можна 
переміщатися тільки по сходах – викреслювати цей варіант і пробувати 
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наступні. Якщо всі варіанти перебере, а далі шляху не буде, – отже, 
слід шукати таємний прохід або ліфт.

Перевіряти почав із лівого краю. Ось тут перший поворот ліворуч, іще раз 
ліворуч, і все: далі сходи вниз. Окей, один є. До речі, з картою на вході 
збігається. Наступний: ліворуч, потім праворуч, далі іще два повороти… 
Справа просувалася швидко, вже відкинув понад десяток ходів.

Стоп. У якому він із варіантів? Здається, той, що третій поворот ліворуч 
із першого коридору, потім ліворуч, іще раз ліворуч і праворуч? Чи вже 
наступний? Хлопець раптом засумнівався, чи не забув він позначити 
на своїй схемі попередній прохід. А на жилку він до цього часу уже 
забив. Стало страшнувато.

Так. Найбільше тут бувало по п›ять поворотів. Зараз треба так само 
перебрати всі можливості праворуч-ліворуч. І якщо ніде не повертати 
ушосте – то рано чи пізно виберешся…

Вибрався з другого разу. Знову прив’язав жилку і продовжив спроби.

Сонце вже вибилося на саму височінь, тому в холодочку лабіринту було 
навіть приємніше. Друзя перебрав усі повороти ліворуч із «головного» 
коридору, який починався від входу і закінчувався глухою кімнатою 
метрів за триста. Потім сів у цій кімнаті поснідати. Зжував куряче 
стегенце, посвітив ліхтариком по стінах. Щось тут не так. Вона набагато 
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просторіша за інші. Можливо, її для чогось використовують? Пошукав 
іще якісь сліди. На тонкому шарі пороху вгадувати їх було тяжкувато. 
Ось тут топталися берцями якісь сталкери-дігери. Ось тут знову їздив 
візочок. Було би добре прослідкувати, чи не увіпреться слід у котрусь зі 
стін. Адже якщо десь і є прихований прохід – то чому б не у цій кімнаті? 
Але знайти щось таке виявилося складно: сліди були не суцільні.

Друзя посвітив по стінах: раптом буде якийсь замаскований важіль 
- чи що. І коли пройшов якраз півпериметра, не повірив своїм очам. 
Тут блимав не звичайний світлодіод. Тут блимала кнопка монітора! 
Хлопець на неї натиснув – вона вимкнулася. Ще раз натиснув – знову 
почала блимати. Тю, це ж, мабуть, треба поворушити мишкою, щоб 
вивести із режиму сну! Посвітив поруч, присів навпочіпки і витяг із-під 
шафи мишку з клавіатурою.

А щоб ти був здоровий! Монітор засвітився! На ньому – зображення 
цегляної стіни, і по центру вгорі – поле для введення пароля. Ну чувак! 
Так нечесно! Я ж знайшов, я ж розгадав, що це ніфіґа не лабіринт, що 
це просто коридор до кімнати! А ти мені – пароль… Хлопець спробував 
ввести назву компанії, прізвище, ім’я Мимрі, саме слово «Мимря»… 
Результату жодного. Добре, що хоч не обмежує в кількості спроб. 
Теоретично, можна сісти і підбирати, підбирати тисячі років... Це те 
ж саме, що блукати іще одним лабіринтом, тільки замість першого 
лівого повороту тут буде буква А...
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Так. Стоп-стоп-стоп. Якась здогадка в голові, її треба вловити. Нема 
лабіринту. Тобто він є, але не веде до мети. Можна скільки завгодно  
ходити по ньому, ти нікуди не потрапиш. Хоч тисячі років. Так! Тоді, 
може, і пароль не веде до мети?

Друзя спробував порожній пароль – без жодного символу. Теж не 
спрацювало. А як же тоді?

Згадай, що ти робив тут, поки не знайшов монітор. Обмацував стіну, 
шукав приховану кнопку…

На моніторі теж може бути прихована кнопка! Сумлінно заклацав 
мишкою на кожну цеглинку на екрані, починаючи від верхнього 
лівого краю робочого столу. Потім подумки плюнув і клацнув 
найцентральнішу з них.

Еврика! Стіна на екрані роз’їхалася на два боки!

А за нею – ще одна кнопка: «Відкрити прохід»!

Друзя набрав багато повітря і зітхнув. Він чекав якого завгодно 
підступу. За цією кнопкою могло з’явитися ще якесь западло, і його 
треба буде розгадувати. Зітхнув ще раз і натис.

Стіна просто від›їхала. За нею була трохи похила дорога вперед.
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***

Друзя спускався і роззирався. Ніяких поворотів, а по стінах навколо 
засвічувалися білі лампи, реагуючи на його появу. Дедалі вищою 
ставала стеля коридору. Напевно, скоро він увіллється у велику залу 
– так, як це буває в печерах.

Досі хлопець почувався, неначе на змаганнях: лабіринт був його 
суперником. А тепер почав більше думати про людину, яка цей 
лабіринт сотворила. Молоток чувак: і вигадав цікаво, і збудовав 
масштабно, і, головне, дав своєму гостеві привід відчути себе по-
справжньому крутим.

Залу він помітив, коли вже увійшов до неї: доти вона була у темряві. 
Мала форму багатокутника (шістнадцятикутника, як він потім 
порахував). По центру стояв стіл. Кожна грань зали була закрита 
завісою, ніби в театрі, окрім тої, що слугувала входом. Усі завіси були 
різних кольорів.

Друзя взявся зазирати за них. За однією були якісь величезні куби, за 
другою теж. За третьою – велике темне скло, можливо – монітор. У 
протилежній до входу грані - вікно з виглядом на Дніпро. Дивно, коли 
він обходив лабіринт по периметру, ніякого вікна не бачив. Утім, це 
теж міг бути просто монітор.
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Хлопець пройшовся туди-сюди, обдивився, кілька разів гучно сказав 
«кгм». Йому пригадалося, по-перше, житло Фантомаса із французького 
фільму, а по-друге, відомий анекдот про прийом, який влаштував 
Сальвадор Далі Араму Хачатуряну.

Зрештою, хлопець сів до крісла, яке стояло біля столу. У столі перед 
ним був сенсорний екран, а на ньому виявилися назви страв. Замовив 
собі борщ та суші. Засвітився таймер зворотного відліку, і за 10 хвилин 
їжа вигулькнула перед ним із якогось люку у столі. Впродовж цього 
часу хлопець лише роззирався: все сподіваючись, що до нього хтось 
вийде. Але коли поїв, то вирішив, що чекати годі.

На бильці крісла були чотирнадцять кнопок тих самих кольорів, 
що й завіси. Натиснув на одну з них, фіолетову. Крісло поїхало 
до відповідної грані, перед ним виріс пульт із екраном. Завіса 
розступилася, відкривши сцену, а на ній – купа всяких музичних 
інструментів, закріплених, ніби у лещатах. На моніторі – папки з 
музикою. І все з інструментальною.

Хлопець запустив перший-ліпший трек із незнайомою назвою. Ох! 
На сцені заворушилися всякі маніпулятори, під’їхали до потрібних 
інструментів, та як почали лабати… Щось таке типу симфонічного 
року. Нічого собі понти! Друзя підійшов пороздивлятися. Коли 
композиція закінчилася - вражений, сів на місце. Пошукав у списку 
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чогось знайомого, щоб порівняти звучання. Ну, якщо чесно, виявилося, 
що лажі було багато. Наприклад, ліру в різних етнотранскомпозиціях 
програма вперто намагалася передати за допомогою волинки, тому 
вони звучали карикатурно.

Більше нічого вмикати не став, натиснув сіру кнопку – вона була 
наступною. Відповідно, крісло переїхало до другої завіси. Йопересете, 
ці ящики за нею – це був тетріс! Пластикові фігурки, в яких кожен 
кубик діаметром по півметра, спускалися згори, легко переверталися 
кнопками на пульті, а якщо натиснути «донизу» – валилися з гуркотом!

Ну і тут Друзя похитав вражено головою, але довго грати не став: він 
більше любив мальовничі стратегії, а не такі геометричні задачки.

Що далі? Так і натискати кнопки по черзі? Дивитися, які ще тут Мимря 
собі влаштував імітації? Так він же ж наче не до музею прийшов. З 
іншого боку, що його робити? Тицьнув у другий ряд, у рожеву.

За завісою було скло. В одному місці на ньому - велика подряпина. 
Дивно, все інше тут в ідеальному порядку: Мимря, вочевидь, пишався 
цією залою.

За склом поверталася дерев’яна підлога з різними декораціями, як у 
театрі. Аж поки не з’явився інтер›єр старої селянської хати. З піччю, 
столом, мисником, образами. На лаві коло вікна сидів немолодий 
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уже чоловік із вусами, в полотняній сорочці, розхристаній на грудях 
і посірілій від поту. Він лагодив ятір, повільна і спокійна така робота. 
Коло нього на підлозі, на оберемку сіна, сиділа зовсім юна дружина.

Вона хитро озирнулася в бік Друзі, але він зрозумів із її погляду, 
що за склом його не видно: напевно, якесь напівпрозоре. Потім 
тонкими пальцями потягла зав’язку на чоловікових штанях. Той хитро 
усміхнувся у вуса. Але роботи не відклав.

Жіночка заходилася гладити йому там долонею. Щось промовляла. 
Коли удо добряче зміцніло – поцілувала раз, другий… Дядько 
заплющив очі, але тільки й того: руками продовжував плести, навіть 
жодного разу не помилився.

Друзя слідкував, аж рота розкрив. Він стримувався щосили. Власне, 
стримувало тільки одне: що його можуть знімати на камеру, так само, 
як Хачатуряна, який у відчаї пісяв у вазу в домі художника. Ну цей 
Мимря шаленець…

Тимчасом акторка по той бік скла починала несамовитіти. Вона скинула 
сорочку, торкалася чоловіка пипками. Дядько усміхався все солодше 
та хитріше. Аж тоді дружина тихенько, але наполегливо потягла його 
за удо з лавки, він відклав плетиво, поклав її персами на стіл, на свіжу 
скатертину. Її обличчя дивилося прямо у скло і було щасливе…
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Тяжким зусиллям хлопець натиснув кнопку, і завіса засмикнулася. Він 
подивився уважно на два кольорових рядочки на бильці: за логікою 
виходило, що в першому – програми, а в другому – інтернет. Тоді 
синя має означати соцмережу. Треба або вийти з ним на контакт, або 
спробувати покопирсатися у нього в профілі.

...Цікаво, а ці актори тут і живуть? Чи вони час від часу проїжджають і, 
може, навіть знають таємницю лабіринту?..

Синя завіса розступилася, крісло поїхало прямо за неї – і раптом 
провалилося кудись у прірву! Приземлилося десь метрів на п’ять 
унизу, так що Друзя з нього аж вилетів і набив носа об кубики, які 
горою були навалені ліворуч. Такі самі півметрові кубики, як у тетрісі, 
тільки з буквами.

Попереду був величезний екран, а на ньому – фейсбук, сторінка 
створення нового користувача. Звідкись клацнуло, ніби затвор 
фотоапарата. На екрані з›явилася Друзіна пика – перекошена, 
розгублена і люта. І напис: «Максим Друз’як обирає основну світлину».

Поки хлопець дивувався – сторінка оновилася: «Користувачу Немирич 
це подобається».

Він виматюкався. Озирнувся навколо. Взяв кубики і почав будувати з 
них сходи, щоб вибратися з ями. Вони були трохи важкуваті, хоча й 
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здавалося, ніби з легкої пластмаси. Але тільки поставив чотири ряди 
– щось від стіни підштовхнуло нижній, і вся конструкція завалилася. 
Під фоткою з’явився коментар Немирича: «Букви треба класти не 
туди. Їх треба класти у канавку перед самим монітором».

Там справді була така довга траншея, якраз по ширині кубиків. 
Хлопець іще раз матюкнувся. Знайшов потрібні букви і виклав слово: 
«припини!». Озирнувся і натиснув важіль у кінці канавки. Кубики з 
гуркотом упали, і напис виник на екрані. А за мить – і відповідь: «Не 
припиню».

Спершу Друзя хотів лупанути кубиком по монітору. Потім згадав, що 
він тут у ролі парламентаря, опанував себе і ще раз озирнувся довкола. 
Було би принизливо проводити переговори в позі раком – пересуваючи 
тягарі. Він розгледів, де там біля екрану можна відхилити кришечку. 
Знайшов серед дротів живлення, а також роздобув мережевий кабель, 
підключив усе це до свого ноутбука. Завантажив свій власний акаунт 
на фейсбуці, щоб не користуватися цим, щойно створеним Мимрею, і 
написав повідомлення:

Максим Друз’як
Привіт. Я думаю, так мені буде зручніше.
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Лише мить – і Немирич сам перший додав його до друзів.

Ігор Немирич
Браво, я переконався, що з тобою можна розмовляти.

Максим Друз’як
То може, вийдеш і поговоримо в реалі?

Ігор Немирич
Не можу, я ж зараз у Сан-Хосе. Доведеться так.

Максим Друз’як
Гаразд. Вибач мене за вторгнення.
Гадаю, ти розумієш, що я прийшов від імені всіх тих мільйонів 
людей на Майдані.

Ігор Немирич
Ну ладно, не перебільшуй. Лише від імені кількох десятків 
штабних задротів.

Максим Друз’як
Тим не менше.
Я не буду в тебе питати, чому ти вирішив саме зараз 
заблокувати опозиційні сайти.
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Ігор Немирич
Згадай: який основний секрет мого лабіринту.

Максим Друз’як
Головне, що ти маєш знати:
саме через це зараз революція під великою загрозою.

Ігор Немирич
Революції нема. Президент узяв себе в руки і припинив 
боятися масових протестів. І ви одразу стали частиною 
системи. Тепер українське суспільство так функціонує: вдень 
ви працюєте на президента, а ввечері ходите протестувати. 
Створюєте нестабільність у країні. Через те ніхто не дивується, 
що все дорожчає, що зарплати малі, що президент забирає 
у всіх бізнес. Ви всі думаєте, що коли революція переможе, 
то зможете все повернути. А революція не переможе і не 
закінчиться. Поки її не зупинити.

Максим Друз’як
Чого ти так думаєш?

Хлопець довго чекав відповіді, десь хвилини дві. Дивився у свій лептоп, 
на стелю, на кубики.
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Ігор Немирич
якісь іще питання є?

Тут Друзя розлютився: ну як же ж можна бути таким самовпевненим і 
самозакоханим?!

Максим Друз’як
Чувак! Від того, що ти прикрив революцію в інтернеті, вона не 
перезавантажиться. Президент просто згадає про свої страхи і 
зовсім знищить усіх нас!

Ігор Немирич
Вгадай, чому він досі цього не зробив?
Як ти думаєш, скільки реально людей намагалися пройти по 
моєму лабіринту?

Максим Друз’як
Ну я розумію, що всі ті легенди про плутанину з GPS і про 
спецслужби ти сам понаписував.

Ігор Немирич
П’ятеро. І з них троє ходили поодинці і заплуталися вже на початку.
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Максим Друз’як
А Толіка теж ти мені підіслав?

Ігор Немирич
А двоє працювали в команді, мудохалися тут три дні і обійшли 
всі коридори. Вони зробили висновок, що з лабіринту проходу 
до мене нема. До речі, правильний висновок.
Тому і від президента телефонували кілька разів і погрожували 
мене тихо вбити, якщо я знову не відкрию опозиційні сайти.

Максим Друз’як
Це ти що, тіпа герой?

Ігор Немирич
Якби він розігнав революцію – то люди би реально повстали і 
скинули би його на***. Тому зараз у нього надія тільки на ваших 
польових командирів. І їхнє завдання тепер – якнайдовше 
втримати людей на вулицях. Поки вони розберуться зі мною. 
Думаєш, звідки у штабу стільки коштів?

Максим Друз’як
Вони кажуть, що тепер уже весь бізнес за них.
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Ігор Немирич
За них. Тільки грошей у бізнесу нема: всі президент забрав. 

Максим Друз’як
Але все ж таки, ти за революцію?

Ігор Немирич
Ні, блін, ні!

Максим Друз’як
Ну окей, ти проти президента?
У тебе є пропозиції, що нам зараз краще робити?

Ігор Немирич
Тобі я можу допомогти це зробити.

Спалахнуло. Екран Друзиного ноутбука згас, а від блоку живлення 
попер смердючий дим. Друзя вчетверте за сьогодні став уголос 
матюкатися. Немирич написав на великий монітор.

Ігор Немирич
Але в тебе, звісно, завжди є вибір. Ти можеш не погодитися 
і продовжити писати мені за допомогою кубиків.
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Не замовкаючи, хлопець почав знову складати сходи. Цього разу йому 
вже, звісно, ніхто не заважав. Падлюка, комп навіщо було паплюжити? 
Чи він думає, що штаб подарує нового? До речі, про гонорар уже 
можна забути. Свою місію він, по суті, провалив...

А раптом - у штабі справді продажні тварюки, і їм тільки цього і треба 
було? Так блін, який сенс тоді мене посилати?

Чого хоче цей жирний бородатий мудак? Щоб я підняв людей на збройну 
революцію? Так я ж уже раз пояснював: ви б мене іще на переговори до 
Брюсселю послали. Або, може, я маю ходити по Майдану і просити всіх 
розійтися? Мене звідти тихо випруть - подумають, що провокатор. Чи 
справді зробити якусь провокацію, щоб менти мусили всіх розігнати? 
А тоді люди посидять удома і знову повстануть? Коли? Через місяць, 
через рік?

Через десять?

Козел.

От якби я образився і просто пішов до есбешників, узяв би з них бабки 
і здав би їм таємницю лабіринту. Вони б сюди залізли під виглядом 
революціонерів, мовляв, для того, щоб припинити блокаду агітації, і 
пришили би цього Мимрю. Потім іще взяти бабки зі штабу за успішно 
виконане завдання… І довго ще, довго працювати детективом 
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на благо нескінченної революції. Вона ж в Україні з 90-го року ніяк 
не закінчиться. Влада краде, народ протестує, відчуває, що живе 
недаремно. Всім добре. Не то шо білорусам.

Нє, звісно, так Друзя ніколи не зробить. Навіть якби він був останньою 
падлюкою – просто шкода віддавати такий лабіринт на поталу 
мудакам. Сюди би, замість нічних клубів, їздили розважатися їхні 
начальники, привозили би повій…

Друзя поклав іще один кубик, став на нього – і його очі опинилися 
на одному рівні з підлогою зали. Поглянув уперед, за що би тут 
учепитися, як вибратися... І під стіною побачив дуже підозрілий 
предмет.

Так. Підтягнутися, вилізти. В той бік прямо не дивитися. Знову сісти на 
крісло. Типу, щоб іще щось тут роздивитися. Що в нас за цим екраном? 
Роздрукована на величезних форматах ватману вікіпедія? Зробимо 
вигляд, що не цікаво.

Так. Цей предмет під стіною – наручники. Чи справжні, чи з секс-шопу 
– не роздивитися, та й не важливо. Вони свідчать тільки про одне.

А ота подряпина. Скоти, вони що, по п’яні намагалися розбити скло, 
за яким так довершено кохалися актори? І для чого? Щоб змусити їх 
включитися у похабну оргію?
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Друзя вибрався на поверхню, зловив маршрутку на Київ. Заїхав 
додому, увімкнув стаціонарного компа, за кілька хвилин з’ясував: 
у Мимрі було кілька акаунтів у різних соцмережах, але зараз 
працюють лише два основних. В інших ніякої активності не було 
уже днів п’ять. Цілком можливо, що до них ніхто просто не став 
підбирати паролі...

Наручники. Страшно... Він згадав історію. В них у дворі колись був 
такий хлопець, Тимур: абсолютно безбашенна дитина. Любив весело 
розповідати про себе всякі огидні казки або одягати на голову штани. 
Їм тоді було років по сім-вісім, а старші «бригадні» хлопці з двору 
вважали його смішним придурком. Коли він проходив мимо – кликали, 
дражнили і ржали. Зрештою, він став завжди відповідати їм однаково: 
«Ідіть на ***». А вони все одно сміялися: що з придурка візьмеш?

А потім раптом один із братків – чи він був новий у компанії, чи просто 
раптом допер, що король голий – спитав: «Пацани, а хєра він поганки 
на нас говорить?» Підійшов і з розмаху розбив носа. Тимур заверещав. 
Чувак збив його з ніг і, проводячи виховну розмову, став лупасити.

От питання: може, президент теж скоро допре, що народу на Майдані 
можна легко заткнути пельку і виламати пальці?..

Друзя зібрався і витрусив страх із голови. Добре мати купу 
друзів у соцмережі. От, наприклад, Сергій – такий просунутий 

127



пацанчик, засновник модного блог-сервісу. Ну і що, що в ньому 
сидять, переважно, любителі всяких нетрадиційних практик типу 
сироїдства або тантричного сексу. Сергій погодився зустрітися і 
за кавою розповів Друзі, що й він останніми днями втратив значну 
частину рекламних доходів. Коли припинився потік революційного 
контенту – одразу зникли і бюджети від виробників карематів, 
телескопічних вудилищ і різного модного «заліза». Або оця мережа 
крамничок «Все для революції», яка донедавна витрачала на банери 
купу грошей...

Одним словом, Сергій із радістю погодився показати Друзі лист від 
провайдера, де вимагали банити всіх користувачів, які пишуть щось 
про революцію. Хлопець прочитав його разів із десять, але не помітив 
нічого підозрілого. Таке враження, що його справді писали Мимрині 
підлеглі, а не есбешники.

- А ти в коді глянь, - згадав Сергій. Відсунув Друзю, пошукав у 
налаштуваннях пошти – видобув із листа чарівний рядок:

 References: <apache@president.gov.ua>

Про всяк випадок пошукали в довіднику, як будується код листів, чи 
правильно вони все зрозуміли. Виходило, що текст листа провайдерам 
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надіслали з Адміністрації, а ті його лише перенаправили всім адмінам! 
А отже, з Друзею через профіль Мимрі говорив зовсім не він, це хтось 
із есбешників радив розпустити революцію...

Все стало на свої місця. Втомлений, хлопець заперся у напхану 
маршрутку, щоб їхати додому. Мусив стояти, втулившись очима в 
якусь тупу рекламу.

Блін, виходить, зовсім погано? З одного боку, від імені Мимрі 
есбешники розповідали абсолютно правильні речі. Друзя відчував, 
що революція далі так тривати не може. Але й зупиняти її – це тупо 
здатися президентові. Недарма ж вони цього і хотіли.

На рекламі була дівка з великими цицьками та пивом. Друзя дивився 
на цицьки, і йому легше думалося.

Таа, якщо в штабі не всі ще поки запроданці – то революцію пора 
закінчувати. Успішно закінчувати. Ви ж кажете, що у вас є довіра, є 
гроші. Оголосіть, що президент затягує переговори. Що ви змушені 
створити якийсь тимчасовий уряд. Заходьте у міліцію, в Національний 
банк, ставте своїх керівників. Проводьте, нафіґ, люстрацію. Готуйтеся 
до чесних виборів...

Друзя якось дуже гостро відчув, що він занадто слабкий і 
малодосвідчений, щоб самому змінити усю систему.
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Йому схотілося, щоб дівка з пивом його притисла до тих цицьок, як у 
дитинстві міцно притискала мати, і щоб пожаліла…

***

На ранок Ігор сліпучо усміхнувся.

- Молодець, Друзя. Класна дуже робота. Ти зробив більше, ніж я 
взагалі міг подумати. Сьогодні увечері тут буде засідання штабу. Я 
про все розповім, я ж думаю, вони самі розуміють, який у нас застій! 
Я запропоную створити комітет, котрий би вирішив, як узяти владу у 
свої руки. І я так думаю, що тебе ми обов’язково візьмемо у цей комітет. 
Ти не проти? Я так думаю, що тебе давно пора залучати до роботи у 
штабі, ти дуже потужний аналітик.

Між тим, за останні дні і ситуація з інтернетом якось потроху 
вирішилася. По-перше, народ почав активно стібатися з заборони, 
постійно відбувалися флешмоби: всі гуртом писали по лівих ресурсах 
беззмістовні пости зі словами «революція», «намети», «ґаджети», 
«ганьба!»… Серед цього мотлоху адмінам просто неможливо було 
швидко викрити реальний протестний контент. А, по-друге, у штабі 
розробили систему евфемізмів - і ще навчили людей читати між 
рядків, у кодах сторінок. Одним словом, від блокування президенту 
невдовзі довелося відмовитися. Чи, може, він сам повірив у ті ідеї, які 
його підлеглі підкидали Друзі?
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А комітет завершення революції справді створили. Він пропрацював 
два роки. Поки його не забули вчергове скликати. За цей час учасники 
встигли зробити хіба що одне: розшукали біля лабіринту безіменну 
могилу і розпізнали, що це в ній загарбники поховали Мимрю.

І головне ж, серед членів комітету не було жодного зрадника! Друзя 
спеціально перевіряв. А ви ж йому довіряєте?
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