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Плавлені на сонці люди, які губляться в мере-
жеві власних заборон і упереджень, їхні роз-
чинені в повітрі молекули парфумів, які памо-

рочать свідомість і викликають звабливі флюїди. 
Непотрібні стосунки, що тягнуться вічність, випад-
кові моменти, що закарбовуються в пам’яті й живуть, 
хай і не дістали матеріалізації.

Кажуть, зміст мають навіть неконтрольовані емо-
ційні поривання, рослини, що викликають алергенні 
подразнення, секунди, котрих бракує, щоб устигнути 
на потяг метро. Навіть компіляція гороскопів чи візе-
рунки ліній на руці. Навіть психологічні зрушення і фі-
зичні залежності. Навіть випадкові статеві зносини.

Це просто ламання метафізичних канонів, збіг 
геометричних координат, актуальність підтекстів, 
прихильність долі. Це просто набір позначень, які 
дають оманливу свободу вибору, розсіюють увагу, 
адже важлива зовсім не номінація, навпаки — ха-
рактеристика.

Якщо ти віриш у Бога, ти не можеш вірити в долю. 
Ці дві першооснови надто взаємозаперечні, щоб 
мати бодай мінімальні точки зіткнення. Припустімо, 
Бог справді існує. Невже його тішить спостерігання 
за виставою, кінець якої він знає наперед? Хоч би 
вона й улюблена. Невже йому нецікаво дати маріо-
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неткам крихту свободи і споглядати, як вони скори-
стаються таким шансом?

* * *
Марті 32 віку, і навряд вона замислювалась, що 

карколомний цикл нелогічних подій її життя колись 
може зв’язатися в щось ціле. Навряд вона планува-
ла послідовність епізодів, найімовірніше, не очікува-
ла на таку розв’язку. Навряд вона цим задоволена.

Усе почалося, коли вона потрапила в це місто: 
похмуре й безлике, сумбурне, лукаве і водночас при-
вабливе, прозоре, незриме... інколи «своє».

Вони споглядають її крізь призму типових критеріїв 
та фантомних здогадок, як силіконовий об’єкт зі стан-
дартним набором функцій, як суміш нерегульованих 
рефлексій і нервових збуджень, як несправджену 
розбалансовану постать з її надуманими комплекса-
ми, псевдопереконаннями, роздвоєнням поглядів.

Вони називають її Мартою, мені доводиться нази-
вати її просто — я.

Відверто, мені було зручно в цьому імені. Моє тіло 
уособлювало певну істоту з унікальним набором кодів 
і мікросхем. Істоту, яка цілком безпечно для навко-
лишніх могла виходити назовні, вдавати необхідний 
рівень соціальної адаптованості, внутрішніми рада-
рами сприймати ймовірні перешкоди. У когось навіть 
могли виникати домисли стосовно потенційних реак-
цій. Що відбувалося всередині — важко піддавати 
опису й розумінню. Минуле було протертим, майбутнє 
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неясним, причини деяких учинків незрозумілими, на-
слідки не завжди давали відповідь. Утім, мені було 
зручно. Я все сприймала як належність, як факт.

Наприклад, що в Марти дуже суперечливе «я»: 
воно вередливе, нестійке, підвладне спокусам... Її нер-
вову систему рідко пригнічують зовнішні подразники, 
зазвичай удосталь внутрішніх резервів. Її соціальна 
адаптованість цілком безпечна, вона не викидає від-
чай назовні, тому частіше задихається ним ізсереди-
ни. А ще вона надто вирізняється, її не вистачає на 
реальний світ, живих людей.

Здавалося, я добре знаю цю жінку... Вивчила потре-
би її тіла (ранкова кава, комплекс вітамінів у таб летках, 
базові тренування і звичні тілесні забави) та настрою 
(чомусь часто залежить від навколишніх чинників). 
Вона — фаталістка, але з приземленим ставленням 
до подій. Вона не вірить у доленосне значення дріб-
ниць. Їй хотілося б контролювати найменші імпульси 
свого детально спланованого життя, вона переконана, 
що навіть сумбурність рішень піддається логічному 
поясненню, а раціональність суджень — непохитна.

* * *
Довго я хотіла укласти із собою угоду: не ставити 

собі зайвих запитань, не висувати жодної вимоги, 
не афішувати потреб і не влаштовувати революцій. 
Навчитись миритися зі змінами, не зраджувати прин-
ципам, не занурюватися в нетрі самоаналізу й не 
залишатися наодинці. Не літати понад атмосферою, 
віднайти гармонію і триматися на плаву. Триматися 
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течії, зберігати рівновагу, залишатися на поверхні, 
допоки тобі комфортно, а сонце світить в обличчя. 
Досить довго ця угода залишалася непідписаною.

* * *
Я досі приходжу до колишнього. Він думає, я залеж-

на. Насправді ж я приходжу, бо: ранками інколи від-
ключають воду, у нього смачна кава й чудовий краєвид 
із вікна, я випадково забула свою постіль (інколи незро-
зуміло для себе я навмисно щось залишаю). Мені 
неважко тішити його самолюбство, він поки не здога-
дується, що хоче, аби я залишилася. Я не залишуся.

Генрі — 35. Він одружений. Дантист. Говорить, 
альтруїст. А ще незрівнянний майстер виставляння. 
Не розумію, чому він так любить говорити про себе. 
У мене просто добра пам’ять.

Наші стосунки — партія в доміно, де намагаєшся 
підставити суперника, або ж морський бій, де си-
луєшся вдарити в слабке місце. Мені здається, я її 
веду. «Здається» — ключове слово цього тверджен-
ня. У мене гендерна перевага. Він змушений реагу-
вати на мої ходи, часто вважає їх примхами. Мені 
хочеться вірити, що його дії — лише реакції на ство-
рені мною передумови, а його несподіванки — сліпі 
постріли, які обертаються проти нього ж.

Цілком можливо, йому достатньо лише сексу зі 
мною.

Зрештою, нам обом добре.
Навряд я витримаю наполегливі домагання чоло-

віків, та й мало з них зможуть зацікавитися подібним 
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стервом. Але якщо такі є, вони, очевидно, слабкі, 
тому навряд це те, що потрібно мені.

Дедалі рідше думаю про чоловіків — дедалі часті-
ше підозрюю себе в асексуальності.

Мені подобається близькість, фокус чоловічого 
фалоса біля вагіни, факт присутності регулярного 
сексу в моєму розкладі, але я жодного разу не го-
ворила, що хочу його, відсутність одного партнера 
швидко наповнюється іншим. Якби я була чоловіком, 
у мене не виникало б ерекції.

* * *
Люблю чисті сторінки. Однак часто залишаю їх 

недоторканими. Це зменшує вірогідність помилок. 
Тому люблю чоловіків, які не просять залишитися, 
не люблю людей, які говорять в умовному способі, 
люблю обірвані розмови.

Не люблю, коли виправдовуються, але сама ча-
сом виправдовуюсь. Деякі люди як совість, а я люб-
лю обманювати совість.

* * *
Здається, життя триває між критичними станами 

крайнощів, періодами гіперактивності мозку. Вони 
виникають, коли все йде надто монотонно, коли ор-
ганізм вимагає емоційного сплеску, аби спокій не змі-
нився апатією. У такому разі подальші дії мають не-
передбачуваний результат, який не раціоналізується 
і не піддається логічним поясненням. Цей учинок, 
можливо, звичайний збіг обставин, випадкове пори-
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вання чи, на перший погляд, свідомий вибір, у ре-
зультаті якого не знаєш, чим керувався.

* * *
Я просто вдаю, що не було тієї ночі. Не було того 

епізоду, який надовго вибив мене з колії. Збоку це 
мало скидатися на цікавий роман, який розвіяв би 
нашу з ним монотонну реальність, або, щонаймен-
ше, випадковий зв’язок, на який ми обоє мали пра-
во і який не зачіпав почуттів інших, другорядних 
акторів. Збоку це справді мало вигляд змови двох 
від сторонніх. Закулісних дій, до яких доступу, а то 
й стосунку нікому немає.

Насправді він наче відчував мій настрій, наче 
розумів усю сумбурність і алогічність того дня. І сам 
він, здається, був апофеозом цього безглуздя, однак 
здавався чи не найадекватнішою подією того вечора.

Він просто дочекався мене на зупинці, безцере-
монно підсів у мою машину, показував бажаний 
маршрут, а потім упевнено наказав зупинитись.

Я зупинилась — він вийшов. І залишив двері сво-
го будинку відчиненими...

* * *
Ми боїмось не вибору, а його наслідків, незнання, 

як реагувати на неочікуваний підсумок: незадоволен-
ням, протестом чи смиренним примиренням. Однак 
страх вибору, монотонна бездіяльність апріорі призво-
дять до стану, коли вирішуєш мимовільно, апатично, 
бездумно, що позбавляє, власне, можливості обирати.
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Ми боїмося не змін, а варіацій руху далі, усвідом-
люючи, що зміни тягнуть за собою втрату пам’яті і нез-
воротність подій, зміни не дають можливості зловити 
момент чи залишитися в ньому, закарбувати його як 
повноцінний спогад чи бодай цифровий набір шрифтів.

Саме тому я боялася відображень. Боялася поба-
чити жінку, яка носить гамівну сорочку, жінку, яка наче 
проживає чуже життя і не в змозі побачити себе, 
не в змозі залишитись собою. Усе, що вона бачить, — 
зміни навколо. Усе, що піддається вивченню, — це 
незворушне обличчя без емоцій і найменших жестів. 
Неможливо побачити себе збоку. Неможливо поміти-
ти свій смуток чи щастя. Отже, неможливо зауважити 
себе живою. Усе, що показує відображення, — лише 
наслідок пережитих подій або спроба відтворити фан-
томні почуття.

І отак, живучи між очікуваннями та примарними спо-
гадами, ця мимовільна статичність викликає відчуття 
божевілля. Відчуття, що ти просто психічно хвора 
людина. Соціально адаптована, але все одно психіч-
но хвора людина, яка вже давно не сприймає реаль-
ність, але при цьому має вигляд людини нормальної.

* * *
Утім, я увійшла...
І це був саме той випадок, коли прелюдія важливіша, 

ніж саме дійство. Адже чи може бути цікавим те, що 
і так давно визначене, зрозуміле і пройдене, хоч і за-
лишається поки не здійсненим етапом. Він споглядав 
мене глибоким поглядом і не діяв. Випивав із чітко 
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визначеною частотою, інколи відводив погляд на ліжко. 
Стало зрозуміло: він просто віддав ініціативу в мої руки. 
Не знаю, чи він хотів гри, чи бруду, я не думала над тим, 
як поводитися: спробувати його здивувати чи, мож-
ливо, познущатись. Я просто в певний момент здалася 
і швидко роздягнулася. Я не хотіла думати. Я хотіла 
якнайшвидше покласти цьому край у будь-який спосіб.

* * *
«Втікати! Втікати! Втікати! — повторюєш собі пе-

ред сном. — Або, якщо можливо, змінювати маршрут 
свого лабіринту». Зрештою, засинаєш під ранок, 
а день відбуваєш в авторежимі.

Помиляються шукачі одвічної ізоляції, і не важли-
во — це еміграція, втеча від обов’язків чи смерть... 
Людей зачіпає лише те, що їх безпосередньо сто-
сується, іншого вони банально не помічають. Тому 
прокидайся, Мартусю, накладай на себе грим, ввічли-
во всміхайся і поводься так, як їх привчила, зміни вони 
якраз-таки помітять, і не у твоїх інтересах відповіда-
ти на надокучливі запитання, які набридають ще до 
того, як цілком озвучені. Позбав їх такої можливості. 
Позбудься звички очікувати від них суголосся ваших 
реальностей. Кожен має право проігнорувати незруч-
не запитання чи сховатися в шумі навушників. І ніхто 
не може обмежити право обирати.

* * *
Усе, що стає звичкою, перетворюється на реф-

лекс, асоціацію типових для тебе вчинків і діянь. 
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Антидепресанти не чистять мозок, вони лише роз-
слаблюють тіло. А я втомилася від снодійного, яке 
заспокоює тіло, але не рятує від думок, мені набрид-
ли припливи сентиментальності, якими користають-
ся чоловіки, набридла моя піхва — чомусь саме вона 
стає об’єктом співчуття. Мені набрид цей ланцюг са-
мостворених проблем, які не йдуть одна за одною, 
даючи можливість відпочити, а навпаки — зв’язують 
ноги і забивають дух. Я втомилася... Я втомилась 
почуватися наживкою, яка покірно чекає невідворот-
ності долі, чи важким якорем, що, набравшись ванта-
жу думок, безповоротно іде на дно.

* * *
Здається, мені давно нічого вже не здається. 

Сприйняття не обмежене можливостями органів чуття. 
У мене вони віднедавна дисфункціонують. Мабуть, 
я сама встановила ірреальність, у яку щодня намага-
юся повірити. Я сама придумала правила, що їх постій-
но змінюю, сама віднайшла формулу щастя та критерії 
ідеалізму, але не знаю, чи їх здобуття зробить мене 
щасливою. Я сама придумала речі й вирішила надати 
їм значення. Перманентна прокрутка вищеописаних 
чинників — це інструкція. Її виконання — це бажання 
заповнити час, щоб уникнути роздумів. Інколи вони 
поїдають мене. Інколи я навмисне обтяжую себе. Інко-
ли я вишукую знаки: у погляді незнайомців чи в збігу 
номерних знаків. Ці ігри розуму дедалі більше мене 
поїдають. Дні фіксую лише датами, а події та люди 
залишають враження, неначе нічого не відбулося.
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Інколи хочу кинути всі спроби й потуги зрозуміти 
логіку цього сюжету, перестати пручатися і просто 
піддатися течії. Спробувати розібратися де-факто, 
а не моделювати потенційну ймовірність.

Бо хіба ці випадкові, уривчасті, незначні, однора-
зові моменти заслуговують бодай на те, щоб їх за-
пам’ятати? І навіть якщо вони і є складовими геніаль-
ного сценарію, невже все справді зводиться до такої 
банальної кульмінації, як наша зустріч?

* * *
Ти. Ти, звісно, геніальний гравець. Суб’єкт, який 

заслуговує на детальне вивчення, можливо, навіть 
захоплення. Проте не в моїй історії, де ти набуваєш 
темного відтінку, ба більше — здобуваєш тріумф. Але 
спочатку все було зовсім не зрозуміло. У дечому пі-
дозріло, на що я мала б звернути увагу.

Як і всі інші мої помилки, ти з’явився випадково. 
Ти влаштувався звичайним менеджером середнього 
рівня, хоча мав за плечима солідний досвід на керів-
них посадах. Ти тричі надсилав резюме — особисто 
мені, не у відділ кадрів. Пізніше ти визначив місце 
мого паркування, мій розпорядок дня, улюблені 
кав’яр ні, місця, де я зазвичай проводжу вільний час. 
І насправді дізнатись цю інформацію не надто й склад-
но, та навряд хтось захоче в принципі докладати до 
цього зусиль, але ти це зробив.

Наш єдиний вербальний контакт відбувся під час 
співбесіди, на яку я потрапила вперше за останні три 
роки. Далі між нами виникали лише комунікативні 
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імпульси. Власне, я мала б засумніватися ще тоді: 
ти був надто розумний, надто досвідчений. І я мала б 
відмовити тобі, посилаючись на кваліфікацію. Але 
я не відмовила. А потім уже було пізно. Завжди 
є момент, коли ще можна повернутися, можна захо-
ватися і вийти з гри. І я сотні разів обіцяла собі 
не вплутуватися в службовий роман. Не грати на 
своїй території. Але все було марно.

Ти наче підсвідомо знав, як діяти, на що натискати, 
як завести мене... Ти торкався навіть тих точок, що їх 
я, здається, давно уже убезпечила. Ти нічого не гово-
рив, лише точно виконував далі свій план. Твої дії були 
взірцевими, але навіть коли виходили за межі, мені це 
подобалося. Ти був надто збудженим, наполегливим, 
але поводився не як голодний хижак, а як дослідник, 
що хотів упевнитися в правильності своїх здогадок.

Зрештою, ти ж досягнув свого. Я лише можу апло-
дувати твоєму сценарію, твоїй акторській грі та ви-
правленням до сюжету. Я вірила красномовності, 
піддалася атмосфері, не зважала на цілковиту від-
сутність інформації про тебе. І навіть коли ти напо-
лягав на сексі без захисту, у мене не було підстав 
тобі відмовити... У мене не було бажання захищати-
ся. Навіть коли ти навмисне кінчав у мене, я і не 
намагалася пручатись. Я не намагалася нічого про-
тиставити. Не намагалася. Бо впізнала тебе.

* * *
Прокинулася вранці з думкою, що новий день на-

став. І ця думка не засмутила мене. Черговість днів 
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