
Снайпер із сімнадцятого батальйону

Він стояв непорушно. Навколо проходили люди, які дивилися йому у

вічі з докором, а із-за спини доносилися лише стверджувальні речення «та він

просто психічно нездоровий!» Цікаве твердження, чи не так? Ніхто не

підійшов, не запитав, усі просто проходили повз і робили свої висновки, адже

так легше жити. В той час він просто дивився, як молоді хлопці

розважаються разом із дівчатами, витрачаючи гроші на алкоголь та сигарети,

як люди цілий час когось критикують, як ніхто не кидає копійку у скриньку

для допомоги воїнам АТО. А знаєте, він був військовий із сімнадцятого

батальйону. Його очі були мудрими та світилися добротою, напевно він

любив читати і допомагати людям. Так, він був снайпером, йому часто

доводилося бути на передовій, спостерігати за місцевістю та стріляти. Знав

усі назви танків та зброї, ділився останнім із своїми товаришами по службі та

завжди радів життю. І ось герой вертається додому, а тут лише докір, лише

криві погляди, які виїдають його з середини. Він просто не може зрушитися з

місця. Стоїть, а перед очима знову ті події, знову стрілянина, крики, бомби,

танки і ось хтось підірвався…все, людини нема…Стоявши на вулиці,

військовий почав дихати частіше і глибше, йому не вистачало повітря, він

задихався. І знову перед очима вибух…Він падає…зупинка серця…А люди

далі з докором проходять, говорячи лише про алкоголізм, і про те, що це

просто пияк…А він був сильним, вчасно надана допомога, зовсім

незнайомим ні мені, ні йому підлітком, врятувала життя. Снайпера

направили до лікарні. В той день він вижив, але це ненадовго. Травми, які

отримав під час стрілянини, контузії та втрата сил від кожної почутої новини

з зони АТО добивали його. Час спливав, свічка догорала, а історія життя, яка

не мала бути закінчена ось так, просто завершилася. Доля вже не жартувала,

вона грала за своїми правилами і не давала право на перемогу. Ще одна ніч,

ще один день…А ні, дня вже нема. Він помер. Його поховали із почестями та

великою кількістю людей. Але він так і не почув тих вдячних слів, які б

додали сили зробити з «крапки», поставленої у його життєвій історії, «кому».
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