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Транзишн — це перехід.
Квест крізь час і простір із точки А в точку Б, який вивчали в школі.
Телепортація між минулим і теперішнім, перехід у новий стан свідомості, вибудовування нового тіла.
Спроба слабких чоловіків створити нових себе під тиском сталевих підборів сильних жінок.
Очікування своєї долі в чистилищі, що завжди виникає
в транзитній зоні між двома точками світобудови.
«Транзишн» — це десять оповідань, які ставлять питання: чи може бути щось страшніше за вигадку? Чи може свідомість витворювати морок реальності, у якому губимося
щодня? Де ламка межа між фікшн та нон-фікшн? І як можна описати сучасність?
Це мандрівка в глиб мороків.
Шлях, на якому можуть з’їсти друга на обід.
Транзишн між реальностями, який ми пройдемо разом,
мій друже.
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ЧЕРВОНИЙ
СВІТАНОК

1 січня 2037 року світ збожеволів. Речі збунтувалися
й хотіли пустити кров своїм власникам. У всьому світі одночасно відбувалися неймовірні речі.
Транспорт зупинився. Колеса вирішували, як їм крутитись, а кермо саме керувало собою.
Краватки слизькими вузлами закручувалися на шиях.
Але не душили до спасенного кінця. Тримали жертв на півсхлипі від смерті.
Ковдри сповивали сонних. Алкоголь іще не вивітрився
з хмільних голів, і люди спантеличено сміялися в обличчя
абсурду, що насувався на них.
Ножі, виделки, ложки кружляли навколо власників, вистукуючи знавіснілий і загрозливий ритм.
Черевики крокували по квартирах. Заховані в найглибші шухляди порножурнали, наручники з рожевим пір’ям,
батоги й незаряджені пістолети ширяли під стелею.
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ОЛЕКСАНДР МИХЕД

Дзижчали міксери. Іграшки наступали на дітей. Ведмеді навалювалися на маленькі груди. Солдатики тримали
під вартою, а барбі боляче били маленьких власниць. Певно, мстилися за всі відірвані руки й незачесані коси.
Як міні-НЛО, кружляли вінтажні платівки, готові вкоротити кінцівки.
Із шаф вислизали праски, дрилі та гвіздки. Усе рухалося, ковзало й літало.
Усе становило загрозу.
Старші ще могли би згадати «Мойдодира». Але всіх розпікали однакові питання: що коїться? За що це нам? І коли
ці жарти вже припиняться?
Телебачення, якого вже й так давно ніхто не дивився,
заснуло летаргійним сном.
Фотоапарати засліплювали спалахами та фіксували
жах на обличчях ув’язнених власників.
Телефони й планшети жили власним життям. Писали
одне одному повідомлення, передавали імпульси й далі записували передсмертні хрипи людей.
І якби хтось зумів налагодити мережу й завантажити
онлайн-трансляцію, то побачив би, що все відбувалося одночасно. В одну мить, у всьому світі — від Техасу до Виноградова, від пустелі Гобі до Сибіру — речі перестали бути просто
речами. Вони стали інструментами. Засобами. Ніби в них
з’явилася душа, розум, і вони взялися коритися власним законам. Або ними заволодів диявол, який прагнув загарбати світ.
Рекламники й політтехнологи, сповиті в простирадла,
а дехто і з кляпом кухонної ганчірки в роті, думали одне.
Слоган крутився в голові: «У новий рік із новою силою!»
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Червоний світанок

Філософи й алкоголіки, вслухаючись у загрозливе вистукування ножів і боячись зайвий раз ворухнутися, щоб
не отримати парфумом межи очі, думали: «Нарешті те,
про що стільки років говорили, сталося: безлімітний консюмеризм і суспільство споживання накрилися мідним
тазом. Речі зробили нас рабами. Підкорили нашу волю.
3D-принтери друкують 3D-принтери для власного задоволення».
І тільки політологи й любителі теорії всесвітньої змови
наближалися до правди. Розглядаючи на кожній речі маленькі написи «Made in China», вони намагалися скласти всі
складники рівняння докупи. Та все якось не клеїлося.
У всьому світі лише один Радослав Голка знав правду.
Фалоімітатор його колишньої подружки цілив йому
в око. Але подумки він був далеко. Він згадував батька.
І осінь 2013-го. Так, Люблінський конгрес 2013-го. Саме
тоді все почалося.
***
Радославу не щастило з жінками. Точніше, йому не щастило по життю. А з жінками тим паче.
Юліана кинула його у вересні 2036-го. Після відпустки,
на яку він витратив усе, що мав.
Їй було двадцять три. Закінчила бібліотечний факультет. Мала одну з найпрестижніших спеціальностей, лише
для обраних. Пересічний розум просто не міг збагнути, для
чого зберігати весь цей мотлох і як дати раду всім цим тоннам книжок на різноманітних носіях.
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