
АБРИСЫ. Отрывок. 
Теперь город лежит, ощерившись мёртвыми развалинами, под медленно – в такт ходу 
земли – плывущим небом мира, вонзившись в него зазубринами одиноких стен и почему-то 
– во всех войнах – остающимися целыми, среди абсолютных пустошей руин, остовами 
печей. 
…После первой войны… Так, наверное, в нашей памяти и останется: первая, вторая, третья 
война – хотя официально никто войной эту бойню не называет. Стыдливо – кампания. И 
кампаний насчитали только две. Хотя мы пережили их ровно три. Равных и по 
интенсивности обстрела на каждый квадратный метр наших домов, и по количеству трупов 
среди нас – бедолаг-«москвичей» с печально знаменитой улицы, по которой не рисковали 
проезжать даже в не упоминаемую нигде вторую, «августовскую», кампанию многое 
повидавшие волонтёры из «Красного креста», – и по количеству болевых рубцов на сердце 
каждого. 
Так вот – после первой войны мы возвращались в пустые дворы, вернее, в прямоугольники 
бывших дворов, с абрисно – обломками прежних фундаментов – обозначенными 
границами. Нас встретили руины – фрагменты бывших жилищ, словно рассыпавшиеся 
пазлы из детской игры. Земля, сплошь усеянная крошевом стекла, гильзами, битым 
кирпичом, кусками бетона с торчащими рваными ошмётками арматуры, бесчисленными 
осколками вперемешку с лоскутами штор, сорванных с окон и гниющими тряпочками 
застрявших среди мусора и бьющихся на ветру, валяющимися абажурами торшеров, 
погнутыми, с жалко смотрящимися на пронзительном дневном свету стеклянными 
подвесками люстр, непонятного цвета лоскутами обоев, разбухшими под дождями 
остатками мебели – и… пеплом… Словно взорванный изнутри, вывороченный наизнанку, 
стыдливо оголившийся быт. Вырванные с корнями – взрывными волнами – деревья и 
пронзительное небо над оглушающей тишиной мёртвого пространства опустевших улиц. 
Ни газа, ни света, ни воды, ни жилья. Город словно вымер. Пустынные улицы, 
перепаханные гусеницами танков. Остовы многоэтажек. Сквозь пустые глазницы окон 
смотрит на тебя небо. Центр столицы – пустырь с шастающими сворами одичавших за 
страшные зимние месяцы псов-людоедов... И мы, редкие смельчаки, несколько семей на 
опустевшей улице, предполагающие здесь жить в силу извечной тяги сынов человеческих 
прикипать к родным руинам, начавшие с истовым упорством возводить из этого хаоса 
обломков подобие жилищ. Стойкое ощущение пребывания в декорациях, не среди 
реальных вещей, потом ещё долго оставалось в каждом из нас. Жили – кто под навесами, 
кто в сараях, кто в уцелевших гаражах. Из обломков бывшей мебели и того, что не было 
увезено мародерами на БТРах и тачках, составляли какую-то абстракцию, нечто – в 
нормальном, не перекошенном войной, сознании – не составимое, делая это пригодным к 
жизни. Готовили еду на кострах. Женщины клали печи «анженерной конструкции» прямо 
во дворах, удивляясь собственной сноровке и смекалистости, когда печи – копии старых 
чеченских печей, как потом оказалось, хотя мы их не видели даже на картинках, после 
нескольких капитальных переделок, неожиданно начинали вполне сносно работать. 
Мы с тобой тогда тоже долго стояли среди полуобгоревших деревьев. Сада не было, как не 
было ни виноградного навеса, ни аккуратных рядов розовых кустов, ни весёлой толпы 
совсем недавно прижившихся саженцев. Разве что сарайчик, половина кладовки и прочая 
необязательная мелочь. И – всюду – воронки от снарядов. Первые дни мы просто ходили, 
как канатоходцы, по лежащему на земле арматурному переплетению – тому, что осталось 
от виноградного навеса. А ещё – помнишь? – нас встретили, скуля и повизгивая от счастья 
и от долгой – в три месяца ужаса, бомбёжек, обстрелов, неприкаянности и настоящего 
сиротства – наши, совсем отощавшие, повзрослевшие котята и соседский, накануне – перед 
самой войной – пришедший к нам пёс Рекс. Помнишь эту шалую сумасшедшинку в их 
глазах? В первые дни, когда земля начала ходить ходуном от массированных обстрелов, 
они, ни разу ещё /впрочем, как и их хозяева/ не слышавшие этого странного гула и 
пронзительного свиста, пустились наутёк со двора. И сколько мы их ни искали, сколько ни 
звали – не откликнулись… Коты – уже потом – тихо издохли, так и не поняла, от чего. 
Вроде и кормила их исправно, и ласкала… Но лихорадочная горячечность в их глазах так и 
не исчезла. А Рекс… Что с ним такое произошло за время нашей разлуки, до сих пор не 
пойму. Но всё время норовил спрятаться в полузасыпанную воронку /их было девять, да, 
точно – девять, по всему двору, и мы их засыпали строительным мусором, стесанными 



осколками снарядов ветвями; это уже потом, в последнюю, в последнюю ли?, войну и 
город, и улицы наши, и наши дворы были в котлованах от глубинных бомб – но это уже 
потом…/ и, прячась под лежащими над ямой ветвями, настороженно следил за нашей 
младшенькой. Она, весело лопоча что-то своё, незамысловатое, осваивала двор, топая по 
предусмотрительно зачищенным мной дорожкам: посмотришь – ни дать ни взять – ребенок 
с картинки о благополучной мирной жизни – пухленькая, с блестящими светло-
каштановыми кудряшками, в веселой панамке… 
Как-то утром замачивала её штанишки – не то что памперсов, просто элементарной 
одежонки для ребёнка не хватало – но что-то отвлекло. Вернулась – вещички, что рядом с 
тазиком на скамеечке лежали, раскиданы. Почуяла неладное… Детишки спали в уцелевшей 
комнатушке… Прошла по двору… Услышала чьё-то урчание… У забора, непонятным 
образом нанизав на какую-то палку запачканные детские штанишки, пёс – через ткань – 
грыз палку… 

Ребёнок ещё долго чувствовал пса на расстоянии… Плакал, чувствуя его приближение… 
Пока мы не поставили какие-то сборные – из найденных железок – ворота /прежние унесло 
взрывной волной во двор к соседу напротив и сплющило там невесть во что/. Пёс сидел 
ночами на улице, у самого входа во двор, и смотрел в сторону дома. У тебя не поднялась 
тогда рука убить его… Ни у кого бы не поднялась… Потом он просто исчез… 

После войны на нашей улице, на заросших пустырях, в развалинах, спокойно жили целые 
фазаньи семейства, скакали зайцы, шмыгали в кронах деревьев суетливые белки. Но ни 
разу, никому из нас, живущих в этих руинах, не пришло в голову убить какого-нибудь 
зайчишку или фазана /хотя и голодно жили/ – рука не поднималась предать смерти живое 
существо. Слишком долго каждый из нас пребывал в состоянии загнанной жертвы. 
Слишком явственно каждый прочувствовал предсмертный ужас обреченного на гибель 
пресловутого «агнца на заклание». 
Мы так и вспоминаем это время – «время 1-й Мировой», второй… И будем вспоминать. 
Наверное, потому, что для нас тогда действительно весь мир был – вот эти развалины в 
центре некогда крупного города, а сейчас – огромного каменного карьера. Мир был – это 
огромное куполообразное небо, в которое мы буквально врастали /такого не видела и в 
степи/. Мир был – наше бесконечно нищее и абсолютно никому не нужное и неведомое 
прочему миру бесправное и полуголодное существование в этой геометрической 
абстракции, которому человечество, понаторевшее в войнах и разрушениях, дало название 
«руины». Да. Руины ушедшего в небытие, словно и не бывшего никогда мира, руины 
наших, казалось, вечных, жилищ, руины наших маленьких человеческих миров… 

«Сведи к необходимостям всю жизнь, 
И человек сравняется с животным…» 

Это ощущение вселенской пустоты останется с каждым из нас, пока земля над головой не 
сомкнётся, закрыв навсегда над нами пропахшее гарью и запахом смерти земное небо. Но и 
там, в земной утробе, в усыхающем сердце каждого из нас останется толика этой 
вселенской пустоты… Пустоты земного ада. 
Я научилась смотреть в лица мёртвых. 
Неправда, что смерть делает их одинаковыми. Их лица – гипсовый слепок покидающей 
земную оболочку души. Я научилась смотреть в души бывших людей. Рассказывать о том, 
как я искала тебя? Как с такими же, – годами! – ищущими по миру своих мужей, сыновей, 
братьев, женщинами выла от отчаяния после подвалов ПАП-1, откуда мы вынесли одну из 
нас, осевшую перед самым выходом на свет. Как выкупали останки наших пацанов – без 
имен и лиц – из «погребов»-ям за перевалочными блокпостами… Как выкапывали из 
мёрзлой земли трупы солдат, похороненных в городском парке, чтобы обменять на них – на 
десять трупов – тело замученного в фильтре на «Берёзке» брата двух миниатюрных тихо-
улыбчивых близняшек, ты должен их помнить – они работали в кафе у «Чеховки» 
(крупнейшая на Сев. Кавказе научная библиотека им. А.П. Чехова – в Грозном /в русс.-чеч. 
кампанию разрушена до основания/). Нам вернули его тело – в синюшных провалах вместо 
глаз, без нижней челюсти, с чёрной культёй вместо правой руки. Что нет гениталий и части 
внутренностей, узнали, когда старики омывали тело для погребения. Уже потом, полгода 
спустя, когда была там уже с новой группой женщин, ищущих своих, увидели страшное – 



их псы натренированно рвали ещё живых, мычащих от боли, корчащихся пацанов… На 
въезде в центр, на блок-посту, пацан-первогодок, увидев повисшую у нас на руках 
женщину, спросил срывающимся тенорком: 
– Тётеньки, компотику будете? 
И протянул, в выпроставшейся из широкого рукава куртки худенькой загорелой руке, 
кружку с тёмно-красной, искрящейся на свету жидкостью. Слив её из трёхлитровой банки – 
за его спиной, в закутке между мешками с песком, стояли в два ряда «трофейные» банки с 
чьими-то домашними заготовками… 
Она невидяще посмотрела на него. Уставилась на кружку… И её стало рвать. 
Судьба увела тебя вперёд. А я тащусь – с опозданием – не дай Бог! – на жизнь, нет, просто 
– на время радости – за тобой. Мы ведь встретимся, так? И доберём это время, и радость, 
что убита навязанным нам, не нашим временем… 

Дело в абсолютной неуверенности и в абсолютной усталости. Моё гнездо развеяли ветра. 
Помнишь, в одной из наших сказок герой, получив гигантский чурек от великана, кладёт 
его на живот, примериваясь, хватит ли ему… Так и я: моей, не нужной уже никому, любви 
хватило почти на жизнь. 
Это не нытье, а легкая констатация нового времени жизни, как времени года. Я в возрасте 
потерь, что естественно. И, одновременно, в возрасте, когда обретаешь нечто истинное, что 
и составляет настоящую ценность жизни, придает ей осмысленность. Другое дело, что для 
кого-то это осязаемо, а для кого-то – звук из-за каменной толщи. И то, и другое – 
равновелико, если понимать степень иррациональности всего. Но ведь и мысль 
материальна? Вот оттого и возникает это ощущение бесконечной пустоты, которую трудно 
заполнить ожиданием и надеждами. То ли разговор с собственным эхом, то ли с созданным 
в твоем воображении миражом. А может, это просто желание как-то участвовать в жизни, 
что немо проходит стороной, мимо меня, словно я придавлена стеклом, как насекомое в 
пыльном кабинете нашей школьной биологички – та всё время с самоотверженностью 
неофита сушила гербарии и вдохновенно насаживала на длинные сверкающие иголки 
неудачливых жужжащих и пищащих собратьев человечьих, втайне подкрашивая блёклые, 
на её взгляд, жилки засушенных листочков и крылышки и подбрюшья заморенных жучков, 
одинаково неведомых ни ей, ни сонму начальственных комиссий. 
Теперь и меня судьба «наживила» на штопальную иголку. 
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Контурът. Откъс. 
Сега градът ни - под забавеното – според хода на земята – плуващото небе на света, лежи в 
развалините, като  захапа небето със зъбите на високите все още  остатъците от  стените, и 
не знам защо – така е през всичките войни – оставащи до някъде  изправени в средата на 
голямата празнина с търчащите тръби от пещите. 
…След първата война…Сигурно така и ще остане в паметта ни: първа война, втора, трета – 
за третата война никой не споменава, не ги назовават и с думата «война». Срамежливо 
назовават «компания». Наброяват само две. А ние ги преживяхме тъкмо три и никак не по-
малко. Три равни по интензивност на стрелбите на всеки квадратен метр на нашите къщи, и 
по количество на труповете сред нас – «московците» от прочутите улици, по които не 
рискуваха да минават дори през никъде не споменаваната «кампания на август», която 
имали възможност да видят с очите си доброволците от «Червен кръст», и по количеството 
на белезите от болката по сърцето на всеки от нас. 
Та ето така – след първата война ние се връщахме в празните си дворове, по-точно в това, 
което остана от тях – в празните правоъгълниците на бившите си дворове, с контурите на 



развалените фундаменти от нашите къщи. Посрещали ни развалините, и само те – 
остатъците от нашите жилища, като рапръснатите пазли на детската игра. 
Земята беше плътно скрита под дебел слой от строшените стъкла, гилзите, счукани тухли, 
парчета бетон с търчащите пръчки арматура, намесени с накъсаните щори, откъснатите от 
остатъците от прозорците и с гниещите  парцали на някакви тъкани  - отстатъци от нечии 
дрехи, бельото, расхвърляните навсякъде счупените съдове, сгънати във фантастичните 
форми, абажури, нощни лампи в светлината на деня всичко това изглежаше много жално – 
най-вече стъклата от бившите люстри, парчетата от някогашни тапети, поели много зимна 
влага, остатъците от мебелите - и …пепелта...Като че ли взривен отвътре, обърнат наопаки, 
срамежливо оголен  бит. С корени извадените от земята дърветата и прониженото небе 
над  оглушаващата  тишина на мъртвите опустели улици. 
Нито газ, нито ток, нито вода, нито жилища. Градът ни като че ли измря. Празните улици, 
преорани от танковете. Развалини от многоетажните блокове.През празните очите на 
прозорците на нас ни гледа небето.Центърът на столицата – празното място със глутниците 
на подивелите кучета, през зимата свикнали да се изхранват с човешкото месо... 
И ние, редките смелчаци, само няколко семейства на празната улица, предполагащи да 
живеем тук по силата на вечната човешка превързаност  към родните си домове и улици, с 
корава настойчивост започналите от пълен хаос наоколо да си създаваме подобие на 
някакви жилища. 
По-късно и през годините не ни оставяше натрапчивото усещане за това, че ние си 
пребиваваме в театралния декор, без никакви реални неща. Живяхме кой където свари: под 
навесите, в сараите, в оцелелите гаражи. От останалите развалените мебели, които не 
успели да си вземат мародерите, всеки се стараеше да си направи някаква абстракция, нещо 
– по време на нормалният живот, в съзнанието ни още не изопачено от войната, но сега 
несъпоставимо с предишният живот, правейки този приспособен за живота ни в този – 
реален свят. 
Храната си готвихме на улицата на открит огън. Жените самички си правили «анжинерни 
конструкции» направо в дворовете си, изненадани от своята преприимчивост, някакъв усет 
за това какви те трябва да се получат, какви трябва да бъдат. Както се видя по-късно, - без 
да го знаем тогава  -правихме пещите,  каквито бяха правили нашите дядовци и бащите ни. 
Така да се каже – «стар чеченски модел», който не сме видели дори на картинките. 
Преправяхме ги, разбирасе, по няколко пъти, докато ги докарвахме до «съвършенството» - 
докато те не започвали да работят  както ни трябваше. 
И ние с теб също тогава дълго стояхме  на мястото на игорялата ни плодна градина, в 
средата на градината с изгорелите й дървета. Повече нямаше градината, нямаше асма -
  навес от лозата, спретнатите редове на розовите храсти, нито веселата групичка на 
младите ни фиданки. 
Само сарайчето ни оцеля, половината от дама и другите мелки неща не ставащи за нищо. 
Навсякъде –на всеки метр на двора  само много  дълбоки дупки от снарядите. Първо време 
ходихме като по връв, стъпвайки само на преплетената арматура, останалата от големият 
ни  навес.  
И още…спомняш ли си? – неочаквано, като са скачали и скимтяли от щастие,  посрещнали 
ни, след дългата раздяла – от три месеца,изпълниени от нечовешки страх взривове и 
стрелбата, истински сирашки живот, наши много изтощени, но все пак порастналите котета 
и комшийското, дошло при нас тъкмо преди войната, куче -Рекс. 
Спомняш ли си онази, плашещата ни лудост в очите им? При първите взривове,те, както и 
техните хозаи, -  като до тогава не са чули високите звуци, хукнали през главите си из 
двора, изплашени от непознатите им до тогава грозни,много ужасяващите, звуци. И 
колкото ние и да сме ги  търсили дълго време – никак не се появавяли наблизо…Котета ни 
–малко по-късно тихичко си измрели, тогава така и не разбрах – защо.Уж съм ги 
хранила,уж съм ги галела. 
Но не познатата ни до тогава, трескава горещина в очите им  никога не ги напусна. А 
Рекс…До сега не мога да разбера: какво му се е случило на него докато ни нямаше. Той все 
се криеше в наполовина запълнените от нас дупки от взривове - те бяха девет, точно девет 



из целият ни двор, ние се страехме да ги запълним със строитен боклук, парчетата от 
снарядите, счупените дървета. По-късно, през последната ли? война и градът ни и улиците 
ни, и нашите къщи бяха имали още по-дълбоки дупки, и Рексът, като се криеше под 
дърветата над дупките, със странен поглед следеше за малката ни дъщеричка. Тя,като 
весело си бърбореше нещо запознавашесе със двора, тичайки по изчистените от мен 
пътеки: като погледнеш, като че ли детето от картичката от щастлив и мирен живот – 
дебеличка, с лъскави светлокафяви къдрави косички, с весела шапчица върху косата… 

Едната сутрин реших да натопя гащичките и в сапунената вода – никакви памперси 
нямахме, не ни стигаше и най-необходимото детското облекло, нещо ме откъсна от прането 
и аз изтичах някъде. Като се върнах до легена с бъдъщето пране, останах много изненадана 
– детските дрешки до легена бяха разхвърлени из двора. Изтръпнах. Добре че дъщеричките 
ми бяха заспали в едничката от оцелелите ни стаи…Минах из двора за да разбера: какво се 
е случило, и дочух грозното рымжане на кучетото ни. До дувара, Рексът гризеше пръчката с 
мръсните гащичките на детето, как ги беше  нахлузило върху пръчката, до сега не ми е 
ясно… 

След тази случка, детето ни още дълго време винаги точно усещаше: къде се намира кучето 
ни, като доста плака, когато то я наближаваше…Докато не бяхме сложили новите  врата от 
желязо, старите бяха отнесени нанякъде по време на взривовете, които ги направили на 
нещо много странно, което не може да бъде исползвано. През дългите нощи кучето винаги 
седеше до вратата ни, като все гледаше в двора, където от онази случка пътят му беше 
затворен. Никой не можа да го убие…После изчезна някъде… 

След войната на нашата улица, на зарастналите с високата трева изоставените места, сред 
развалините, спокойно си живеели и на воля скачали, цели глутници от дивите зайци, 
орляците от фазаните, и много катерици. Но никой от нас – колкото и да сме гладували, 
никога не посмя или не се сети, да си застреля някои от тях поне за прехраната. Никой не 
иска да предаде на смърт невинните същества. 
Твърде дълго всеки от нас се намираше в състоянието на жертвите. Много ясно всеки от 
нас се чувстваше предсмъртен ужас на обреченият на смърт «агънец на закланието» 

  
Ние така си спомняме онова време – като «времето на 1-та Всемирна война», втората…И 
ще си спомнями още много-много години. Може би затова, защото тъкмо тези развалини и 
бяха за нас тогава целият ни свят. Светът тогава се побираше в развалините на центъра на 
още до скоро много голям промищлен град, а сега той се явяваше пред очите ни като една 
много голяма камена кариера. 
Дори казашката степ не ми се виждаше като това полукълбо, в което ние направо 
прониквали като семената на двивите, много издържливите   растения. 
Светът ни тогава представляваше едно бесконечно бедно и на никого не нужно 
съществуване в геометрична абстракция, които човечеството, имащо твърде голям опит във 
войните и разрушаване на чуждите светове, назоваваше само «руините».Да. Руините на 
заминалият  във вечност, като че ли никога не го е имало, един свят, руините на нашите - от 
пръв поглед - вечните жилища, руините на нашите малки човешки светове... 
«Събери живота си само към най-необходимото. 
И човекът ще се изравни със животното…» 

Това усещане на вселенската празнина ще остане със всеки от нас, докато земята  не се 
затвори над главите ни, докато не се затвори над нас завинаги, мирешещо на пепел и смърт, 
земното ни кълбо. Но и тогава, във  вътрешността на земята, във засъхващите ни сърца на 
всеки от нас ще остане по капчица от тази вселенски празнина…Празнина на земната ада. 
Научихсе да гледам в лицата на умрелите. 
Не вярвайте на онези, които ви казват, че смъртта ги прави еднакви – че те си 
приличат.   Лицата им – само копието на душата, завинаги напускащата земята ни. Аз се 
научих да виждам душите на хората. Да ви раскажа ли как   търсих себе си? Как със 
жените  - с годините!- търсещите по света мъжете си, синовете си, братята, заедно със 



другите жени, в отчаяние си ревах с глас в мазетата с пленените, откъдето на ръцете сме  си 
изнесли едната от нас, припадналата  преди да излезе на бял свят от мирещото на смърт 
място. 
Как купувахме останоло от нашите близки – без имената им,без без лицата им – от мазетата 
зад блокпостовете…как изваждахме от заледената земя телата на войниците, заровени в 
градската градина, за да ги разменим  - на десет  мъртви тела – тялото на измъчения на 
«Брезичката» брат на двете крехки близначки. Не можеш да не си ги спомняш- те бяха 
работили  в кафенето до Чеховка – най-голямата в ГРОЗНИ   библиотеката на А.П.Чехов. 
(още по време на първата война напълно разрушена). Взехме тялото му – със дълбоките 
дупки на местата на очите му, без челустите, с черните остатъци от дясната му ръка. Без 
гениталии и вътрешности, както разбрахме след като са го измиха за погребението старците 
ни. 
След половина година бях в същите места с другите вече жени, които също така си търсили 
своите близки и неочаквано станали свидетелки на грозното, което не се побираше в 
умовете ни – кучетета пред очите на хората разкъсвали телата на измъчените, но още живи 
момчета…А при влизането в града, близо до центъра му, на блок-поста, момчето от 
служещите първата година, след като видя как повисна на ръцете ни препадналата жена, 
трогнат от видяното, с трептящ гласец ни запита: 
- Лелички,да ви налея ли по чашка компот? – И като извади от широкият си ръкав тъничка 
ръка, наля от трилитров буркан, и ни протегна  пълната с компот чаша. Сред чувалите с 
пясъка видяхме няколко реда такива буркани – трофеите на чуждата зимнина. Болните ми 
от до скоро видяното,  дружки гледаха момчето без да го виждат. Аз гледах на чашката с 
компот…Припадналата до скоро, приятелка изведнъж взе да повръща. 
Съдбата взе ти по-рано от мен. Аз вървя със закъснение – не ми давай Господ! – със целия 
живот. Не, само на моментите на една радост. Ние ще се срещнем, нали? И ще наваксаме и 
това време, и радост, която за сега е растерзана и убита от чуждото време… 

Цялата работа е в неуверенноста и дълбоката ни умора. Моето гнездо распръска вятърът. 
Ако си спомняш, в една от националните ни приказки, героят,като си получи голям геврек 
от един великан, слага го на корема си, за да разбере дали ще се побере геврека в корема 
му… 
И аз съм така: едната ми  - ненужна на никого обич -  стигна ми на за един цял живот. 
Не се оплаквам, като си признавам това, само констатирам новото време на живота си, като 
новият сезон от времето. Намирам се във възрастта  на загубите, което е естествено. По 
същото време намирам се във онази възраст, когато намираш нещо истинско, което и прави 
живота ни по-ценен и осмислен. 
 Друг е въпросът, че за някого от нас, това е нещо добре усещано, а за другите, като нещо 
звучащо през дебелата стена. И едното и другото е равновелико, ако ние разбираме 
иррационалното на всичкото в живота ни. Но и мисълта ни материална, нали? 

Тъкмо от това и се появява  чувството на безкрайната празнина, която не може да бъде 
запълнена с каквото и да е очакване и надеждите. Като че ли разговора със своето ехо, или 
разговор със своите въображаемите миражи. 
А може би, това е само желанието по някакъв начин да се взима участие в живота, който 
минава наблизо, покрай мен, а аз по това време съм затисната от голямото стъкло,  като 
насекомо в прашен кабинет на училищната ни биологичка, - все набоцваше на тънките игли 
хербариите и несполучилите бръмбари, че и човеците, като тайничко ги раскрасяваше с 
боичките – по нейното мнение не всеки от хората, както и самата тя, а най-вече членовете 
на всякакви комиссии, са наясно: как изглеждат повечето от насекомите и растенията. 
Ето че вече и мен съдбата ме «нанизва» на шивашката игла. 
 
 
 
--  
Татьяна Рындина 
	


