Веселкова людина
Світ сколихнула жахлива новина: в ніч на 12 червня в американському місті
Орландо невідомий увірвався до клубу «Pulse», де влаштовує вечірки ЛГБТспільнота, та відкрив стрілянину. На жаль, 49 людей не пережили тої жахливої
ночі, а ще принаймні 53 були поранені.
Доброго дня, Людино! Це двадцять перше століття. Ця подія глибоко
вплинула на моє світобачення, тоді я зрозуміла наскільки великий тиск
отримують у свою сторону представники ЛГБТ спільноти.
Хочу розповісти історію свого інтернет-друга, який мав нетрадиційну
орієнтацію. Ми випадково познайомилися в «світовій павутині» з Адамом
(назвемо його так) на початку навчального року. Перше, що я помітила на його
фото — це безіменний палець, на нігті якого була намальована веселка.
Незвичайно для хлопця, так? Відразу зрозумівши те, що він представник ЛГБТ,
я не перестала спілкуватись з ним.
Я не питала нічого про його орієнтацію, адже розуміла, що якщо він захоче,
то розповість. Так і сталося, через місяць нашого спілкування мені прийшло
повідомлення від Адама: «Я давно хотів тобі сказати, та не наважувався, я не
знаю, як ти ставишся до людей з нетрадиційною орієнтацією, але не можу
мовчати. Я — бісексуал». Це був його перший маленький камінг—аут.
Тепер я знала майже все про нього: йому подобався його кращий друг. «Це
надзвичайно важко — знати, що вам ніколи не судилося бути разом, у нього є
дівчина, у той час як у мене є тільки він», — писав Адам. — А вчора хлопці з
сусіднього двору перестріли мене ввечері біля магазину. Вони кричали, що я
гей, звичайно, трішки іншими словами, а я просто стояв там і не міг заперечити.
Один із них вихопив мій пакет і викинув вміст на землю. Я все одно промовчав,
тому що не був тією людиною, яка могла б дати відсіч…»
Із кожним прочитаним словом моє серце розбивалося на маленькі
шматочки. Таких, як Адам, багато, більшість із них отримують негатив у свою
сторону, інші — це тримають у таємниці. Кожному з них потрібна підтримка
друга, сім'ї… Неважливо! Повірте, це те, що потрібно, те, що може врятувати

від духовної загибелі! Так було і з Адамом. Йому потрібна була підтримка, а я
стала його рятівним кругом…
Стрілка годинника перетнула північ, коли я отримала повідомлення, що
злякало мене, мабуть, найбільше: — «Я не хочу жити!»
Моя клаустрофобія і страх змій була ніщо, порівняно з втратою дорогої
людини. «Він дізнався… Тепер знає правду! Ти б бачила, якими очима він
дивився на мене, так, наче я психічно хворий! Я ж не хворий, так? Знаєш, тепер
я не впевнений, що потрібен на цьому світі… Батько вдарив мене сьогодні,
адже «на що ти схоже?», а мама давно розчарувалась у мені. Він був тим, хто
був зі мною завжди, а тепер і він відвернувся. Залишилася тільки ти… Боюся
тебе розчарувати, та я помилка, повір мені. Всі це бачать, крім тебе. Крім тебе!»
Я не хотіла плакати, але сльози самі лилися з моїх очей, пелена затуманила
не тільки очі, а й думки. Я не знала, що відповісти, але зібравшись, тремтячими
руками, я відписала: «Ти потрібен мені. Ти не помилка і не хворий. Ти — це ти,
ти — особистість! Неповторна особистість, таких, як ти, більше немає…»
Він промовчав. Тиша була наступного дня, і через тиждень. А потім його
сторінка просто зникла. На білому, ріжучому очі екрані було: «Сторінку
користувача видалено. Інформація недоступна.»
Стоп! Здається, на мить час зупинився, стрілка того ж годинника більше не
рухалась, як і моє життя… Що є життя? Секунда — і тебе більше немає. А
через десяток років тебе і не згадають.
Я дійсно не знаю, що з так званим Адамом зараз. Можливо, він давно
покинув цей світ? А можливо, зараз він щасливий, знайшов друга чи подругу?
Мабуть, ніколи не дізнаюся.
Люди з нетрадиційною орієнтацією - це всього лиш ті, хто вийшов за рамки,
встановлені людьми. Вони не «хворі», не « помилки», вони такі ж як ми: мають
права, обов’язки, сім’ю, вподобання. Бачте, хіба їм заборонено кохати? Ми
кохаємо, як і вони… Ця історія є яскравим прикладом того, як суспільство
може вплинути на «веселкову людину», та й на будь-яку людину взагалі. Будь

тим, хто допоможе, а не завдасть ще більшої шкоди. Можливо, і ти станеш для
когось рятівним кругом.

