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Атом відчудження 

 

п’єса 

Володимира Мельниченка 

 

 

Іполит (23-25) Оператор реакторного відділення Молодий фізик-

ядерщик. Молодший технолог. Завзятий патріот. окуляри. 

Настина (30-35) Оператор пульта керування. Старший технолог. 

Лідер, крута і амбіційна. Гостра на язик, володіє чорним, трохи 

пессимістичним стел гумору, яким прикриває тонку натуру. 

Леся (25-30) Оператор пульта керування. Технолог. Мяка та тиха. 

Більше зосереджена на сімї ніж на роботі. Має шестирічного сина. 

Микола Васильович (55–60) Досвідчений фізик-ядерщик. Начальник 

зміни. Нещодавно втратив дружину. Захоплюється буддизмом. 

Ганна Семенівна (50-55) Прибиральниця і офісменеджер в одному. 

Олексій Шехеров (35—40) ФСБшник, майор. Розумний, вїдливий, 

мстивий. Сибіряк. Мама у Олексія була украинка і він непогано 

говорить українською з невеликим акцентом. 
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1.Операційна зала атомної станції.  

Вхідні двері масивні протипожежні. Вони зачинені. Головне міcце 

в залі займає пульт і табло з кучами кнопок і ламп, що керують 

станцією. Над таблом знак радіаційної небезпеки, що приглушено 

світиться.   У кутку зали е невеличке місце з мікрохвильовкою 

та чайником. Там на невеличкому столі влаштовано міні-фуршет і 

усі стоять з кружками навколо столику для перекусів.Микола 

штовхає тост, усі піддакують та улююлюкають. 

МИКОЛА  

Настин, не перебільшу, коли скажу, 

що усі в цій залі в тебе трохи 

закохані і трохи тебе бояться. Ти 

неймовірна жінка. З народженням! 

За тебе! 

Усі випивають, щось вигукують, та у Іполіта лунає 

звук смски. 

ІПОЛІТ 

Пробачте! 

Як по сигналу усі розходяться з телефонами. Настає тиша. лише 

Настина залишилася з  бокалом. 

НАСТИНА   

Не хочу вас відволікати, але 

знайте: мені було з вами приємно 

працювати! Якщо що… 

Допиває свій напій. 

МИКОЛА  

Ну Настю, давайте без цього. Ми ж 

не воєнні. Може вони мимо проїдуть 

і усе.  

Леся з телефоном в активній переписці. Голос починає тремтіти. 

ЛЕСЯ  

Валік каже що вже їдуть вулицею. 

Каже Тосику сподобалося як гарчать 

танки… а в самого голос такий… Ой 

що буде. 

ІПОЛИТ  
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Там мої товариші зараз з 

коктейлями молотова проти танків, 

Ех якби ж десь узять гранатомети… 

Микола підвищує голос. 

МИКОЛА  

Ти хіба знаєш з якого боку стріляє 

той гранатомет? Ну Іполіт припини. 

НАСТИНА  

Мені ніколи  ще не дарували на ДР 

окупацію. Окупація – як назва 

квітки. Ви пробачте, але я вип’ю 

справжнього шампанського. Цей 

дитячий симулякр пити неможливо. 

Дістає зі схованки пляшку і наливає собі і 

Миколі. 

МИКОЛА  

А тортик який! Я щось ці три дні 

став так на солодке налягати. Хоч 

би цукор не підскочив. 

ЛЕСЯ 

Не три – чотири дні.  

Микола дивиться с сумнівом. 

ЛЕСЯ 

Так не дивно помилитися. З того 

ранку, як ракети полетіли час ніби 

не так іде. Як якесь страшне кіно. 

НАСТИНА 

Ага. День ховраха. Ти новини 

тільки читаєш а за вікном бум - 

світло, бум – темно. А голова не 

вимикається, наче як перед 

екзаменом, коли якесь рівняння 

вирішуєш і не можеш вирішити. Та і 

як його вирішити? Ну якого хріна 

люди в 21 сторіччі могли зі зброєю 

напасти на сусідню країну? На 

танках їхати по вулиці, де Лесин 

малий у вікно дивиться. Як це? А 

якщо танк вистрілить? 



 4 

ІПОЛИТ  

Вже стріляли сотні раз і кількасот 

убитих і дітей і старих… 

НАСТИНА 

Та знаю. Усвідомити не можу. Як це 

зрозуміти? У мене сестра в Москві, 

дядько в Бєлгороді я -їм, а вони 

«Нет дима без огня». Я б так 

хотіла, щоб вони тут з нами ту 

ракету над собою почули…  

ЛЕСЯ 

І ці питання як платівка заїзжена 

в голові знов і знов. Я не можу 

вже. 

Починає скиглити 

МИКОЛА 

Так, давайте заспокоїмось. Всі по 

робочих місцях і давайте 

статистику! 

Усі розходяться до своїх пультів чи компютерів. 

Кілька хвилин тиші. 

ІПОЛИТ  

Слухайте, якщо вони мимо Лесиного 

дома вже пройшли то за десять 

хвилин будуть тут. Треба… У 

охорони ж є пістолети. Треба 

роздати зброю…   

МИКОЛА  

Я, як керівник зміни, видав наказ 

зброю сьогодні не видавати навіть 

охороні. 

ІПОЛИТ  

Це чому? Може ви хлібом-сіллю  

москалів зустрічати збираєтеся? 

Може ви колаборант? 

МИКОЛА  

Іполіте, де ви зібралися стріляти? 

В операційній залі? Чи може в 

реакторній зоні? Ви розумієте що 
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верзете? За яку кількість життів 

ми відповідаємо.  

ІПОЛИТ  

Знаєте, там Сашко без зброї на 

блок-посту… Я не уявляю що з ними 

зараз… А ви… 

НАСТИНА  

Охолонь, хлопчику. Микола 

Васильович правильно вчинив – на 

ЗАЕС стріляти, це як самому 

собі(показує постріл в скроню). 

МИКОЛА  

І ще наказав усі двері позачиняти. 

Вони тут надійні. Я взагалі думаю, 

що станція їм ні до чого. 

Постукають-постукають і підуть. 

У двері стукають. 

ЛЕСЯ  

Мамочки.   

НАСТИНА  

Та зачекай. Тихо. 

За дверима чути гуркіт важких чобіт. Ще раз 

настирніше стукають у двері. 

ГОЛОС З-ЗА ДВЕРЕЙ 

Открываем, быстро… Это русская 

освободительная армия. В ваших 

интересах открыть двери! 

ІПОЛИТ  

Де схована зброя? Може я через 

воздуховід? 

НАСТИНА  

Іполіте закрийся. Давайте, як 

Микола Леонідович казав пересидим.  

МИКОЛА  

Тут сотні кімнат. Вони не можуть 

знати де хто. І ключ у нас (дістає 

з кармана і показує). 
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Двері сіпають, топотіння наче віддаляється 

недалеко, вирує, потім стукотять і в інші двері. 

МИКОЛА  

Казав їм не до нас. 

ЛЕСЯ 

В мене серце мало не йокнуло. 

НАСТИНА  

Вони поряд – тихо будьте.  

Несподівано впевненим рухом провертається ключ і 

двері відчиняються. На порозі з ключем заходить 

Ганна Семенівна. За нею заходять кілька 

російських солдат, зі зброєю напоготові і беруть 

усіх на мушку. Останнім заходить Шехеров з папкою 

під пахвою. 

ГАННА 

Де їм буть нашим трударям? Ось 

вони. Бригада всегда в зале. 

СОЛДАТ 1 

Ану руки вверх! Руки на виду, 

никому не шевелиться! (Лесі, яку 

заціпило) І ти, рыжая: тоже! Ги-

ги. 

Усі підіймають руки. 

ГАННА 

Та что вы, касатики, тут же всі 

наши. Атомщики. Охрана сбежала ще 

зраненьку. 

МИКОЛА  

Мы сотрудники атомной станции! Ми 

слідкуємо… 

СОЛДАТ 1 

Ану руки я сказал! Закрыл свой 

хохляцкий рот! 

ШЕХЕРОВ 

Усім «здоровенькі були!» Всем 

сохранять спокойствие! (солдату 1) 

І тебе Толик тоже. Обыщите. Ми 

ізимемо телефони для перевірки і 
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скоро віддамо. 

Солдат 2 обшукує спочатку мужчин. Забирає 

телефони. 

ГАННА 

Нечего у них искать. Вот смотрите 

и тортик как раз, шо это вы 

праздновали – посуду мне опять 

вымывать? 

МИКОЛА  

 У Настини день народження. І це 

Атомна станція, тут заборонена 

зброя. 

Усі ще з піднятими руками. Солдат якраз підходить 

до Настини. Вона відступає назад. 

НАСТИНА 

Не вздумай! 

СОЛДАТ 1 

Ану руки!  

ШЕХЕРОВ 

Стоп-стоп. Не трогать Настасью 

Филипповну, тем более у нее день 

рождения. Настя, отдайте телефон.( 

Настина віддає.) Всем вольно, 

можно опустить руки. 

Солдати опускають зброю і всі робітники АЕС теж. 

НАСТИНА 

Як ви можете вриватись в зону 

керування?  

Шехеров розмовляє українською з помітним 

акцентом. 

ШЕХЕРОВ 

 Ми можемо! Тому що зараз станція 

переходить під управління 

військової адміністрації. І я вас 

іскринне з цим і з днем народження 

вітаю Настя від імені збройних сил 

Росії. 
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МИКОЛА  

Пробачте, з ким маємо справу? 

Звідки ви знаєте… 

ШЕХЕРОВ 

Майор Алексей Шехеров. Звідки знаю 

що? Ваш диалект? Нет я не з 

України. Виріс у Сибіру, но мама 

була українкою, земля їй пухом, 

співала мені пісень і взагалі 

балакала до мене. А про вас усіх 

Микола Васильович, Настя, Аліна і 

(дивиться в свою папочку) Іполіт. 

я знаю по долгу служби. Радий 

познайомитись, так сказать. 

МИКОЛА  

Ви, маю надію, розумієте, що це 

режимний обєкт і зона підвищеної 

небезпеки. 

ШЕХЕРОВ 

Звичайно розумію. Тому і 

перевіряли вас. І тому ми з вами 

тепер будемо дуже уважно про цю 

безпеку дбати. Так що усі 

заспокоюйтесь і займайте свої 

робочі місця. Я візьму тортик? Ви 

не проти? 

НАСТИНА 

Проти! 

ІПОЛІТ 

Так, ми проти! Ми не будемо 

працювати на окупаційний режим. 

ШЕХЕРОВ 

Що ви сказали, Іпполіт? 

ІПОЛІТ 

Я кажу «Слава Україні»! 

Всі обертаются на Іполіта. Солдати підіймають 

зброю, але Шехеров жестом заспокоює їх. Він бере 

тортик і іде до Іполіта. 

ШЕХЕРОВ 
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Ви, Іпполіт, зараз показуєте себе 

з дуже негарного боку! Ви 

націоналіст или просто любите 

фашистские лозунги? 

ГАННА 

Та який він ціоналіст? Он наш 

Іполіт. Токо з інституту. Оні вон 

і в школах так на каждом празднике 

своем «слава-слава!» Голову детям 

задурили вот он и кричит. 

ШЕХЕРОВ 

Значит с промитими мозгами? 

ІПОЛІТ 

Чому це славити свою країну це 

фашизм? Це ви зі зброєю прийшли на 

нашу землю тому що зомбаки. 

Шехеров достає пістолет і просто розглядає його. 

ШЕХЕРОВ 

Ту ключове слово зі зброєю. І ти 

повинен розуміти, що нам в цьому 

положенні важче. Важче стримувати 

себе, коли будь-які дурні 

суперечки можна вирішити в один 

момент. От у тебе нема спокуси – 

кричи собі «зомбаки! окупанти!». А 

мені от хочется розуміння, тиші і 

страшно кортить,  муляє щоб клац 

на курок, бах і все. 

МИКОЛА  

Будь ласка, шановні, давайте 

заспокоїмося. Іполіте, нам треба 

працювати. В наших руках кілька 

реакторів. Температура он в 

другому нестабільна. Іполіт єдиний 

радіолог в зміні і він потрібен 

нам для роботи.  

ШЕХЕРОВ 

Так я ж розумію все. Просто кажу 

важко. Іди Іпполіте, працюй. А то 

дійсно якось ти підвищуєш 

температуру. 
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Поплескує по плечу Іполіта, той відхиляється і 

насуплений іде за компьютер. Усі працівники 

повертаються за свої монітори і важелі. 

МИКОЛА  

Ну що скажеш, Іпполіт? 

ІПОЛІТ 

Та все в межах норми.  

МИКОЛА  

(з притиском на Іполіта) А мені не 

подобається.  

ІПОЛІТ 

Зараз перевірю рівні 

випромінювання газів. 

НАСТИНА 

Добре, зараз готуємо зонд. 

МИКОЛА  

Правильно. 

ШЕХЕРОВ 

От бачите Зараз усе стабілізуємо. 

Шахеров знов береться за тортик але тут 

озивається Настина. Вона говорить не повертаючись 

і не зупиняючи роботи. 

НАСТИНА 

Майор Шехеров, ще одне запитання. 

Ви такий безстрашний чи просто 

тупий? Ви що, не розумієте в кого 

тут справжній курок? Бах і все. 

Всіх тут ваших за 50 кілометрів не 

буде. 

МИКОЛА  

Ну Настино, ну що ви таке… Вона в 

нас просто з дивним почуттям 

гумору, товариш майор. 

ШЕХЕРОВ 

Не переймайтеся, Микола 

Васильович. Запитання Насті навіть 

доречне. Відповідаю: я повністю 

розумію що від вас залежить 
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стабільність роботи реакторів. Я 

навіть знаю, що таке зондова 

перевірка випромінювання газів. 

Але ви не зможете мене цим 

шантажувати і знаєте чому? 

Всі довго мовчать. 

ЛЕСЯ  

Чому. 

ШЕХЕРОВ 

Я такий же як ви. І у меня в крови 

«а он мятежный просит бури, как 

будто в бурях есть покой». Или 

лучше  

Есть упоение в бою, 

И бездны мрачной на краю, 

И в разъяренном океане, 

Средь грозных волн и бурной тьмы, 

И в аравийском урагане, 

И в дуновении Чумы. 

Все, все, что гибелью грозит, 

Для сердца смертного таит 

Неизъяснимы наслажденья — 

За час декламації він підійшов до Настини 

впритул. 

НАСТИНА 

Я зрозуміла. Ви – біснуватий. 

ШЕХЕРОВ 

Я хотел сказать русский! Но может 

и бесноватий подходит. Так, нам 

тут пора идти проверить кое-что, а 

вам пора усердно трудится, но 

перед уходом обьявление: Все здесь 

присутствующие на неопределенное 

время не будут покидать станцию. 

Когда придет вторая смена, вы 

разместитесь на ночлег в 

отведенных кабинетах? 

ЛЕСЯ  

Як так. У мене дитина і чоловік 

дома? 
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ШЕХЕРОВ 

Ну от бачите. Є кому доглянути 

дитину. Ваш ключ Микола 

Васильович? 

МИКОЛА  

У нас же сім’ї. В мене дружина, 

собака. 

ШЕХЕРОВ 

Ключ! 

Микола Васильович віддає ключ від зали. Шехеров 

киває на Іполіта 

Забирайте цього і пішли. 

Солдати забирають Іпполіта вивернувши йому руки.  

Усі кричать навперебій 

НАСТИНА 

Що ви робите? За що? 

МИКОЛА  

Я ж кажу – він необхідний 

спеціаліст? Ви не можете його? 

ГАННА 

Та він всего лише хлопчик. 

ШЕХЕРОВ 

Ми з ним просто поговоримо, а ви 

всі тут відповідальні, за те щоб з 

ним і нами усе було нормально. 

Ніяких температур. Ідіть Анно, 

відриєте нам кабінет директора. 

Солдати з Іполітом виходять. Шехеров акуратно 

виштовхує Ганну виходить останній і закриває за 

ними двері. 

ЛЕСЯ  

Кошмар. Ми тепер заложники. 

НАСТИНА 

А може вони? (повертається і іде 

до компьютера Іполіта) Микола 

Васильвич машина заблокувалася 

відкрийте доступ. 
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МИКОЛА  

А нащо вам? 

НАСТИНА 

Зараз їм покажемо хто тут матір 

драконів. Третій реактор якраз в 

активній фазі – зробимо їм 

підвищення таке, щоб сирени по 

усім поверхам. 

МИКОЛА  

Не відкрию я вам ніякий доступ. Не 

треба діяти шантажем і насиллям – 

не та ситуація. 

НАСТИНА 

Тобто не та? Вони Іполіта забрали, 

а ми що? Чайку заваримо. 

МИКОЛА  

Ну ніякої радіаційно-небезпечної 

каші точно заварювати не будемо. 

Ви цього майора бачили? Ви реактор 

розгоните а він не погодиться і 

що? Ви не можете підвищувати 

ставки, якщо у вас тільки два 

ходи. 

НАСТИНА 

Ну це хоч якийсь хід. 

МИКОЛА  

Ну вони ж свій ще не зробили. Він 

же сказав – поговорять і 

відпустять хлопця. Поки просто 

зачекаємо. 

ЛЕСЯ  

Я згодна що одразу тиснути на такі 

важелі не маємо права. Там повне 

місто людей. 

НАСТИНА 

Ти бачила як на тебе той «Ги-ги» 

солдатик дивився? Ти згодна тут 

ночувати? 

ЛЕСЯ  
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Я перша незгодна. І якраз через це 

нам зараз потрібна не аварія а 

домовитись з ними, щоб вони нас не 

чіпали. Іполіту не треба було так, 

червоною ганчіркою перед биком.  

НАСТИНА 

Ясно. І ти Брут. 

Іде і наливає собі ще келих шампанського. Микола 

спішить до неї. Делікатно забирає пляшку. Під час 

розмови наливає собі. Пляшку ховає непримітно у 

закуток. 

МИКОЛА  

Не треба так, Настино. Нам 

необхідно бути разом і 

дотримуватись якогось плану. 

НАСТИНА 

Тепер і я хочу знати де ключ від 

сейфу зі зброєю. 

МИКОЛА  

Господи, і ви туди ж. 

НАСТИНА 

Не туди. Ненавиджу бути безсилою. 

Так хоч якийсь вихід. Хоч для 

себе. 

МИКОЛА  

Боже. Ну що за маячня. (по-

батьківські обіймає і заспокоює 

Настину) Ну досить. Так давай дуй 

на робоче місце.  

НАСТИНА 

Чому в день народження найгірше на 

думці. 

МИКОЛА  

У тебе завжди найгірше на думці. 

ти така в нас унікальна. Працюємо. 

 

2.Столова атомної станції.  Вечір. Частина великої зали столовій 

освітлена і у ній зсунуті кілька столів. У вікнах видно труби 
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енергоблоків. 

На столі столовські підноси з наборами їжі. Ганна продовжує 

накривати. Шехеров На підвіконні перекладає якісь коробки, 

дописує папери. Входить Микола. 

ШЕХЕРОВ 

А де дівчата? 

МИКОЛА  

Зараз будуть. Ви ж і в туалет не 

пускали. 

ШЕХЕРОВ 

Не я такий – життя таке. 

Микола Васильович підходить впритул і говорить 

неголосно 

МИКОЛА  

Дівчата дуже нервуються. Мало 

аварію не влаштували. 

ШЕХЕРОВ 

О, ви вже стучите на своїх. Хто, 

Настя мабуть? 

МИКОЛА  

Та я просто кажу що їх додому 

треба відпустити. Щоб відпочили. 

(ображено)Стучите.  

ГАННА 

Сідайте вже, Микола Васильович. Я 

сама борщ варила – повара на 

роботу не вийшли. 

До столової заходять Настина і Аліна. 

ШЕХЕРОВ 

В місті блок-пости. Введено 

комендантську годину. От як я можу 

когось відпустити – ви не 

повернетеся, чи зі своєї чи з 

чужої вини. Давайте сідайте. Поїмо 

нарешті. Ось я тут дещо для Насті 

знайшов. Ось вам. 

Виймає з коробки букет роз. Простягає Насті. Та 

не бере. Леся забирає квіти і, зиркнувши на 
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Настину, ставить їх у кувшин на столі. 

НАСТИНА 

Де Іпполіт? Чому його немає тут? 

ШЕХЕРОВ 

Та усе з ним добре. Просто ще не 

встигли договорити з ним. (сідає 

за стіл і береться за їжу) Тут 

справ купа. Завтра побачите – 

вийде на зміну і буде працювати за 

трьох. Ммм, який борщик. Ганно 

Семенівно – ви маг і волшебнік. Та 

сідайте вже. 

Усі сідають.  

МИКОЛА  

А Іполіта покормили? 

ГАННА 

Да конечно. Я йому через охрану 

передала. 

Почувши її відповідь усі починають їсти. 

ШЕХЕРОВ 

О, бачите як здОрово! Ми як одна 

сім’я. За столом. Ми ж братні 

народи а стали забувать і бачите 

що тепер. 

НАСТИНА 

Бачимо. Можна брату сокиру в 

спину… тобто з танками на брата 

піти. 

ШЕХЕРОВ 

Ну я до вас з квітами прийшов. 

НАСТИНА 

Сьогодні вранці з автоматами наче 

були. 

ШЕХЕРОВ 

Ви ж по іншому не захотіли. Ви ж в 

Європу всі, в НАТО. Американців в 

жопу цілувать, а на рідних забили. 

Ось і прийшлося нагадати. 
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Винужденно. 

ГАННА 

Правильно. Что эти американцы зря 

чтоли все дают? 

МИКОЛА 

Що дають? 

ГАННА 

Ну машини ці? Вон скілько их 

стало? Пробки даже у нас. Раньше 

машин почти не було и все жили 

мирно.  Мені оці ваші машини – ось 

уже де. 

ЛЕСЯ  

Якщо ви такий лудіт, тобто проти 

машин, Ганно Семенівно, як ви на 

атомній станції зявились? Це ж в 

якомусь сенсі супермашина? 

ГАННА 

Так сложилося просто. І колектив у 

нас хороший. Інтелігентний. 

НАСТИНА 

Інтелігентиний колектив? І ви цей 

колектив неандертальцям з 

гранатами на блюдечку разом з 

ключиками... 

Микола і Ганна одночасно: 

МИКОЛА  

Ну що ж ви творите Настино? 

ГАННА 

Та я ж просто… Вони ж наші просто… 

Шахеров стучить рукою по столу і говорить з 

нажимом а потім переходе на шепіт. 

ШЕХЕРОВ 

Ану молчать! Ви Настя зараз по 

класиці просто кусаєте руку, яка 

вас кормить. І не розумієте, що ця 

рука вам не по зубах. 
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НАСТИНА 

Знаєте, я доросла жінка. Мене 

ніхто ні з яких рук не кормить. 

ШЕХЕРОВ 

І правда. Може забігаю наперед. 

Давайте з іншого боку. 

Іде за папірцями. Дістає і роздає атомщикам 

кожному по договору. 

ШЕХЕРОВ 

Ось для кожного вже роздрукував. Я 

прям себе Рогожиним почуваю. 

Усі читають зі здивуванням і острахом. 

МИКОЛА 

Договір з Росатомом. Але, 

пробачте, наша станція частина 

енергетичної системи України. Ми 

просто фізично ніяк не повязані з 

Росією. 

ШЕХЕРОВ 

Бачте, це усе ваша пропаганда. 

МИКОЛА 

При чому тут пропаганда. Лінії від 

підстанції ідуть туди, як не 

крути. 

ШЕХЕРОВ 

А ми викрутимо. А ми – пов’яжемо. 

Розливає усім горілку. 

ЛЕСЯ  

Мене от тішить фраза «зарплатні 

вище європейських». Це у вас так у 

договорах пишуть. Це як? 

ШЕХЕРОВ 

Це вище, значно вище, як і 

написано. Просто точніше зараз не 

скажеш. 

НАСТИНА 

Громадянин Олексій як вам там. Не 
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знаю, як інші, я ніяких ваших 

папірців підписувати не буду. 

МИКОЛА 

Настя має на увазі, що ми не 

переривали попередні контракти. Як 

ми можемо підписати новий? 

Шехеров потискає плечима і невимушено продовжує. 

ШЕХЕРОВ 

Я вам дуже раджу не валяти дурнів. 

Як кажуть, хто перший в гроб, того 

і тапки. Я надеюсь ми з вами 

розуміємо одне одного. (підіймає 

стакан) Микола Васильович, Аліна і 

особливо з вами Настя. За 

розуміння! 

НАСТИНА 

Ми не пьемо. 

МИКОЛА 

Ми ж фактично на роботі. 

ШЕХЕРОВ 

Вже працює друга зміна! Зараз 

підете розселятися по кабінетах. І 

якщо вип’єте зі мною – віддам 

телефони. 

ЛЕСЯ  

Ви ж обіцяли віддати. 

ШЕХЕРОВ 

Ну я приніс, а ви не ідете 

назустріч. Та не завадить вам 

рюмка горілки в такий день. 

НАСТИНА 

Я не буду з вами пити. 

ШЕХЕРОВ 

Тоді всі без телефонів. 

ЛЕСЯ  

Настин, я помру, якщо Тосику не 

подзвоню. 
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Настина вагається, Та під поглядами колег бере 

стакан. 

НАСТИНА 

Ладно. Щоб у наших ворогів пір'я в 

роті поросло. 

Починає пити 

ШЕХЕРОВ 

Та ладно… 

Теж починає пити. Коли усі п’ють, клацає затвор 

типу «фото» и усіх присвічує спалах. Усі 

дивляться на Галину – вона з телефоном. Шахеров з 

порожнім бокалом тягне посмішку. 

ШЕХЕРОВ 

Посміхаємося - посміхаємось. 

Настина кидає стакан закриває обличча руками. 

Леся обертається на неї. Блимає другий спалах. 

Шахеров трошки закашлюється. Встає і іде за 

телефоном до Галини (це його телефон) 

ШЕХЕРОВ 

Це на память я попрохав. Ну і 

тости у вас Настя. 

ЛЕСЯ  

Можна мій телефон? 

ШЕХЕРОВ 

Та получите ви їх. Я слів на вітер 

не теє. А друге фото ви зіпсували.  

Сідає на місце, передивившись фото і ховаючи 

телефон до кішені.  

ЛЕСЯ  

Ви обіцяли телефони. 

ШЕХЕРОВ 

Закусити дайте. Ніхто не хоче ще 

по одній?  

Наливає собі ще. З пляшкою напоготові дивиться 

спочатку на дівчат. 

ШЕХЕРОВ 
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З дівчатами усе ясно. А ви, 

Васильович. Я ж знаю ви можете. 

МИКОЛА 

У мене тиск. Зараз і так 

хвилювання. 

ШЕХЕРОВ 

Зануди ви. Тільки через це вас 

треба було завоювать. 

НАСТИНА 

То ви все таки нас завоювали. Чому 

ж казали «ми - асвабадителі». 

ЛЕСЯ  

І чому телефон не віддаєте? 

Шахеров включає через блютуз колонку якусь 

класичну музику. Починає навіть пританцьовувати. 

ШЕХЕРОВ 

Я прям себя не Рогожиним… ні, 

тепер князем Мышкиным ощущаю. 

«Настасья Филиповна, вы вот сейчас 

себя сгубить хотели. А потому что 

вы горды, но, может быть, вы уже 

до того несчастны, что и 

действительно виновною себя 

считаете. За вами нужно много 

ходить, Настасья Филипповна. Я 

буду ходить за вами.» 

НАСТИНА 

Ви мене вразили! Ми теж читали 

Достоєвського. У нього там пошуки 

добра чи Бога серед вищого світу 

царських столиць. А ви нас тут у 

заложниках тримаєте, як звичайні 

терористи Не розумію в чому ви 

бачите паралелі. 

Шахеров злиться і встає. 

ШЕХЕРОВ 

Паралелі отут.(бьє себе в груди) 

Він мучився з несправедливості 

світу і ми мучимся. Тому і 
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боремося. Про «загадочную русскую 

душу» не чули? 

МВ бачить що ситуація закипає 

МИКОЛА 

А Мені подобається, що 

Достоєвський виступав проти 

насилля. Що будь яке насилля не 

варте сльози дитини.  

Ш взривається і хапає МВ за комір. Говорить з 

притиском і потім кричить. 

ШЕХЕРОВ 

Ото ж бо й воно. Через сльозу все 

і почалось. Через сльозу дитини з  

Донбасу. Не витримали ми. Хоч у 

нас все прекрасно було. А у вас 

хто в Європу а хто про СССР пости 

писав? Хто писав пости про 85й 

рік? Про «мій золотий час – час 

ратної праці і дружби народів»! Не 

ви? А тепер ми кинули свої сімї, в 

болоті під кулями за тисячі 

кілометрів від дому повинні тут з 

вами розбиратися. Щоб дівчинка не 

плакала, щоб мого сина гоміком не 

зробили. Щоб Росію піндоси не 

захопили. А ви тепер носи 

воротите?(вихоплює пістолет і 

приставляє до лоба МЛ) Нащо ви це 

затіяли? Нащо? 

Западає тиша, лиш Шахеров страшно дихає. 

ЛЕСЯ  

Ми нічого не затівали. Ми тут 

працювали і все.  

Через паузу МВ до лоба якого ще приставлено 

пістолет. 

МИКОЛА 

У вас вдома дружина і син 

залишилися?  

Шахеров ніби приходить до тями и ховає пістолет у 

кобуру. Встає. Дівчата кидаються підхоплювати 
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ледве живого МВ.  

ШЕХЕРОВ 

Я в розводі. Дітей поки не маю. 

Беріть свої телефони. 

Дістає з кішені і кидає на стіл. Бере колонку і 

іде до виходу, дорогу йому перегороджує Галина і 

звертається до нього майже пошепки.  

ГАЛИНА 

Льоша, Льоша! Коля он же 

сердечник. Ти б поакуратнее. 

Шехеров не дослуховує її і грубо відпихує у бік.  

ШЕХЕРОВ 

Да пошли ви! У всех отбой, чтоб 

через пол-часа были по койкам. 

Завтра на смену вставать. 

Він іде з кімнати. Дівчата всадовлюють МЛ на 

стілець, примовляючи щось типу «Тихо-тихо. 

Спокійно» Недобре дивляться на Галину. 

ГАЛИНА 

Це з ним шото не то. Перенервничал 

сильно. Все на нервах. 

Галина понуро іде. Гасне світло. 

3.Невеликий кабінет на атомній станції.  Ніч. Вмикається світло 

в невеликому кабінеті. Кабінет з кільком столами, старими 

компьютерами, стільцями. Він займає невеличку частину сцени. 

На диванчику з плєдів та подушок влаштоване імпровізоване ліжко. 

Леся сидить на ньому і розмовляє по телефону. Ми чуємо голоси 

Теодора (Тосика 5 р.) і Валентина  з трубки як при голосному 

звязку. 

ВАЛІК 

…Я думаю це не надовго. Нам 

потрібно протриматися, а їм - щоб 

на станції усе було спокійно. 

ЛЕСЯ  

Ти не розумієш. Він якийсь 

скажений. Він пістолет на Миколу 

Васильовича направив і кричав що 

ми самі винні. Пушкіна приплів, 
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казав що йому все одно, якщо 

рване. Я так злякалася… 

ВАЛІК 

Так, тихо-тихо. Не ведися на 

провокації. Це ж ФСБшник. Це він 

спеціально робить: залякує і 

дезорієнтує вас. Їх такому 

навчають. А насправді - нікого не 

чіпатиме, бо ви їм потрібні. 

ЛЕСЯ  

Ти думаєш? 

ВАЛІК 

Та 100 відсотків. 

ЛЕСЯ  

І скажи – справді це  може скоро 

скінчитися? Тільки чесно. 

ВАЛІК 

Ну головне що фронту тут не буде. 

Це неможливо. Не знаю. Але в нас 

дитина, оно трубку в мене тягне. 

Чутно крики Тосика «дай мені, тату, дай з мамою 

побалакати» 

ЛЕСЯ  

Ну давай. Тільки скажи як ти там 

сам? Нормально? Не палиш одну за 

однією? 

ВАЛІК 

Та усе нормально. Тримаємось. Ми ж 

мужики. Даю головного. 

Чути як передає слухавку. 

ТЕОДОР 

Мамо привіт. Я за тобою скучив! 

ЛЕСЯ  

Привіііт! Я теж скучила. Як ти? 

Всю кашу зїв? Вона не буде за 

тобою бігати вночі? 

ТЕОДОР 
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Я не всю поїв. Не хотів. Ти 

обіцяла прийти вкладати мене спати 

а тато каже не прийдеш. 

ЛЕСЯ  

Сьогодні не можу. Ти лягай 

сьогодні з татом? А завтра я 

прийду і принесу чогось 

солоденького. 

Теодор  

Тато не знає казок про звірів і 

він пахне димом, бо постійно 

ходить курити а мені ставить 

мультики. 

ЛЕСЯ  

Ну тато знає казки про всіляку 

військову техніку. Він казав тобі 

сподобалось як по нашій вулиці 

їхали танки. 

Теодор  

Спочатку я думав це парад. Але там 

вийшли люди і були такі постріли 

«бах-бах» і хтось сильно кричав. І 

тато мене забрав від вікна. А 

ввечері щось бухкало і скло 

трусилося. І тьотя Катя сильно 

плакала за стіною… Мамо, мені без 

тебе страшно, давай ти прийдеш.  

ЛЕСЯ  

Я не можу, мій котику. Ти ж знаєш 

у мами важлива робота. Ти просто 

обійми свого Хагі-Вагі поміцніше, 

а я татові переповім казку про 

зайчика і він тобі розкаже. 

Леся плаче але намагається не показувати цього 

голосом. 

Теодор  

Ти наче далеко, наче як тоді, як у 

відрядження поїхала і мій Хагі 

Вагі теж розстроївся. 

ЛЕСЯ  
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Ти намагайся його заспокоїти. 

Давай вже лягати спати. Мама 

спішить тут є ще справи. Тата 

цілуй. Пока. 

Вона кладе слухавку до не може більше не плакати. 

Ридає вголос. Гасне світло. 

ЛЕСЯ  

Боже за що? За що? 

Світло запалюється в іншій частині сцени. 

4.Інший кабінет на атомній станції – спальна МЛ.  Ніч. Настина 

застеляє ліжко для МЛ. Сам Микола сидить за столом зі стаканом 

трав’яного чаю. В пів-голосу розмовляє по телефону з бувшою 

супругою Антоніною. 

МИКОЛА 

Собака не винна в тому що ми так з 

тобою поступили. 

АНТОНІНА 

Що значить «ми». Це тобі вожжа під 

хвіст попала і ти з дому чкурнув а 

тепер я повинна іти серед ночі і 

війни годувати твого собаку? 

МИКОЛА 

Ну не міг я вже твої серіали 

дивитися. Ну там одне й те саме, а 

я наче відчувати став як життя 

спливає. 

АНТОНІНА 

А з твоїми філософіями і книжками 

життя не спливає? 

МИКОЛА 

Так вони якраз про це. Про душу і 

про нескінченність. 

АНТОНІНА 

А що ж ти такий душевний мені ні 

одного комплімента за рік не 

зробив? Квіти нещасні лише на 8ме 

березня і все. От я серіали про це 

і дивлюся. Там моя душа і 

нескінченність. 
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МИКОЛА 

Пробач, я не можу довго говорити, 

але заклинаю тебе – піди покорми і 

вигуляй Лотту. Просто на 10 хвилин 

біля під’їзду. 

АНТОНІНА 

Ладно спробую. 

МИКОЛА 

Дякую тобі дуже. З мене квіти. 

АНТОНІНА 

Не починай. 

МИКОЛА 

Давай-давай. До побачення. 

Кладе слухавку. 

НАСТИНА 

Все, тут самий нормальний диван. 

Ваше завдання добре виспатися і не 

нервувати. Ви чого не п’єте чай? 

Це ж з гльоду – вмить вам тиск 

нормалізує. 

МИКОЛА 

Та я вже півтори таблетки випив. 

Чаю на ніч боюся – вони казали 

після десятої не виходити з 

кабінетів. 

НАСТИНА 

От і подумайте. Ви мені заборонили 

чіпати безпекові протоколи і зараз 

цей недоумок, який видно 

недовчився на філології тримає нас 

за горло. Йому треба показати 

варіант, коли почнеться відлік 

часу і тоді побачимо, як він 

заспіває. 

МИКОЛА 

Не думаю, що він недоумок. Але що 

на тому умі не зрозуміло. Я ж його 

не чіпав. Добре Настина, дякую. 

Вам уже пора. 
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НАСТИНА 

Добре. Спокійної вам. 

Настина іде до дверей. На порозі її спиняє голос 

МЛ. 

МИКОЛА 

Настин. Ви пробачте мене будь 

ласка.  

НАСТИНА 

За що? 

МИКОЛА 

За все оце. Я вже пожив, а ви такі 

молоді… А я справді у інтернеті 

про радянські часи розповідав і 

якось тепер здається винен. 

НАСТИНА 

Ну що ви? Ви тут ні до чого. 

Вона бачить що МЛ у розпачі. Повертається до 

нього і по рідному обіймає його. 

НАСТИНА 

Спокійно. Не слухайте його. Не ми 

тут загарбники. Все-все. 

МИКОЛА 

Я і подумати не міг. Я ж любив їх 

як… як братів. 

НАСТИНА 

Ніхто не міг подумати. Ми ж по 

собі міряли. 

Гасне світло. Зявлюється в іншій частині сцени. 

5.Кабінет директора атомної станції – спальна Ш.  Ніч. . На 

столі залишки їжі, пляшки, тарілки. Шехеров в одязі лежить на 

великому шкіряному дивані. Його голова на колінах у Галини. Він 

пяний і майже несвідомий. 

ГАЛИНА 

Ви зря так майор. Я вам кажу… 

ШЕХЕРОВ 

Мамо не треба так. Не сперечайся з 
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ним – він тебе вбє. Не сперечайся, 

будь ласка, він тебе вбє, я знаю. 

Знаю. Це неминуче. Так холодно. 

Земля така холодна. 

Він заспокоюється.  

ГАЛИНА 

Тихо-тихо…Ви зря так майор. Те шо 

вони люди непогані це я вам 

отвичаю. І ше я хочу сказать, про 

шо я тут поняла і даже з батюшкою 

єто обсуждала. Атом єтот – це 

демон добутий з під-землі. З пекла 

можна сказати. І приборкати цього 

демона дуже важко, а якщо не 

приборкати то «Пламя вырвется из 

его пасти. Дым выйдет из ноздрей, 

как из горящего котла. А сердце 

его твердо будет как точильній 

камень. И самые храбрые убоятся, и 

ужас их отпугнет!» Ви подумайте 

про це. Це страх Господень. 

Шехеров прихропує і повертається на інший бік. 

Галина встає. Трохи прибирає і з посудом 

виходить. Гасне світло. 

6.Операційна зала атомної станції.  

Усі оператори крім Іпполіта на місцях. За їх спинами Галина миє 

підлогу. 

МИКОЛА  

Я закінчую вранішню профілактику – 

другий блок мені знов не 

подобається. 

НАСТИНА  

От я і пропоную на ньому зробити… 

інтервенцію. Йому буде на користь 

трохи розігнатися. 

ЛЕСЯ  

Я проти. Нам треба зачекати 

закінчення реакції. 

НАСТИНА  

Тобто доля Іполіта тебе не хвилює. 
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А вас Микола Васильович? 

ГАЛИНА  

Да шо вони йому зроблять. Він 

мабуть просто ще спить. 

Настина дивиться на МВ 

МИКОЛА  

Я думаю що можливо треба 

спробувати. 

НАСТИНА  

Так треба, чи можливо? 

МИКОЛА  

Добре, я зараз почну протокол. 

Він щось починає вводити на пульті. Леся 

підходить до Настини. Дивиться то на неї то на 

Галину, розуміє, що при ній не може говорити. Але 

вона висловлює німе обурення. В цей час 

розкриваються двері. Шехеров і Солдат2 заводять 

Іполіта. Він зіщулений. На щоці подряпина і 

синець. 

ШЕХЕРОВ 

Принимайте вашего радиолога. Готов 

к труду и обороне. 

Дівчата йдуть на зустріч хлопцеві. Намагаються 

підняти йому в обличча, щоб роздивитися побої. 

Хлопець відвертається. 

НАСТИНА  

Що ви з ним зробили? 

ГАЛИНА  

Ви зачем так мальчика… 

ЛЕСЯ  

Вони били тебе? 

ШЕХЕРОВ 

Да поговорили с ним просто по 

человечески. Ничего – шрамы 

украшают мужика. Работать готов? 

Не слышу? 
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ІПОЛІТ 

Готов.  

ШЕХЕРОВ 

Громче! 

ІПОЛІТ 

Готов.  

Ш забирає його від дівчат і по панібратьски 

обіймає його за плече. 

ШЕХЕРОВ 

Он позрослел просто, понял кой-

какие правила и понятия? Правда?  

ІПОЛІТ 

Так. Тобто «Да». 

ШЕХЕРОВ 

Ану расскажи. Смелее. 

Ипполит через силу випалює 

ІПОЛІТ 

Непобедимая русская армия 

освободила меня и нас всех. 

ШЕХЕРОВ 

Вот видишь. Теперь ты свободен. 

Спокойно работай.  

Іполіт понуро іде на своє робоче місце. Усі троє 

товаришів йдуть до нього. МВ показує дівчатам 

жестами відступитися і дуже обережно підходить і 

стає поруч. 

МИКОЛА 

Як ти, друже?…(через паузу)Ти 

повинен знати, що ми з тобою… Ти 

хоч їв? 

Іполіт мотає головою, що ні. Не витримує і 

починає ридати на плечі у МВ. 

ІПОЛІТ 

Пити теж не давали. 

МИКОЛА 

Води. Настино, води. 
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Іполіт ридає і п’є. 

ШЕХЕРОВ 

Христос 40 днів не пив – йому 

тільки на користь пішло 

Настина розвертається і швидко йде до нього 

впритул. 

НАСТИНА 

Це дотепно? Ви що собі дозволяєте? 

Ви його катували?  

ШЕХЕРОВ 

Та просто виховували. Кажу ж були 

недоліки виховання. 

Солдати ржуть і Шахеров їм підморгує. Зла настина 

звертається до них усіх. 

НАСТИНА 

Попереджую, наступного разу, якщо 

собі таке дозволите, можете 

випадково в своїй кімнаті, чи в 

кармані знайти залишки 

радіоактивних речовин. Знайдете 

вже пізно. Коли станете не тільки 

моральними імпотентами, як зараз, 

а і фізіологічними! 

Солдати лякаються і перестають ржати. 

ШЕХЕРОВ 

Це погроза військовій 

адміністрації? То ти зараз можеш 

теж піти на виховання. І тобі 

хлопці там швидко докажуть які 

вони імпотенти. 

НАСТИНА 

Тепер ти і згвалтуванням 

погрожуєшь, асвабадитель. Думаєш 

злякаюсь тебе? 

ШЕХЕРОВ 

Ні Бо розумію, що хтиву жінку 

сексом не залякати! 

Солдати, до яких апелює командир, знов починають 
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ржати. Та раптом Настина дає Шахерову міцного 

ляпаса. Від цього звуку стає тихо. Шахеров 

хапається за носа – у нього йде носом кров. 

НАСТИНА 

Не смій. Якщо хтось з вас подумає 

про таке, то краще вбивайте одразу 

бо інакше і вам не жити. 

Шахеров нарешті знаходить салфетку.  

ШЕХЕРОВ 

От сука! Дурная коза. Сука просто. 

З прикладеною до носа салфеткою він іде на вихід. 

Бачить, що солдати трохи перелякано дивляться на 

нього. Розвертається і іде до Настини. 

ШЕХЕРОВ 

Знаєш хто ти? 

НАСТИНА 

Хто? 

Шахеров бє її в обличча. Настина падає, 

підхоплюється і хапається за стілець, щоб їм 

вдарити у відповідь, але Шахеров вихоплює 

пістолет і направляє його то на Іполіта то на 

Аліну. 

ШЕХЕРОВ 

Когось одного зі зміни можна і в 

расход пустить? А? Кого тобі не 

жалко, сука знахабніла. Хотів вас 

сьогодні додому відпустити, але 

все. Тут тепер будете, бандерівці. 

Блін треба полежати. Пішли. 

Шахеров  з солдатами йде. Настина ставить 

стілець. Бореться за забите місце на обличчі. Усі 

підходять до неї, лише Галина трохи осторонь. 

ІПОЛІТ 

Настино, пробач мені. 

НАСТИНА 

Та ти перестань. Іди поїж. Іди там 

ще печиво є. 

Усі ідуть до столу. Іполіт накидується печиво. 
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ІПОЛІТ 

Вони били в живіт і по почкам. Все 

отут болить. Казали що отпустять, 

якщо я ото про армію скажу. 

МИКОЛА 

Ну і сказав би. Ради бога, що тут 

такого. 

ІПОЛІТ 

Та я сказав. Ще вчора. А вони 

казали «не верим, не убедительно» 

і били-били. І води не давали. 

ГАЛИНА  

І мій борщ не передали? 

ІПОЛІТ 

Ні. Вони зі стула не дозволяли 

вставати. Я на стулі спав, а якщо 

падав – вони знов… Пробачте. 

Іпполіт намагається себе стримати. Витирає 

обличча і шмаркається. Настя повертається до 

Галини 

НАСТИНА 

Галино Семенівно, прошу ідіть 

звідси. Ідіть лижіть сраку 

пробачте на слові вашим друзям. 

ГАЛИНА  

Настя, ну вони ж хочуть повернути 

як ьуло. Мені вас жалко. Може ви 

помиритесь якось. 

НАСТИНА 

Люди у наш дім вломилися. Одному 

дуло до лоба, другого добу били по 

почкам нас згвалтувати погрожують 

а ми помиримося? Це як? Як мені 

миритися? Ноги роздвинути – очі 

заплющити? 

ГАЛИНА  

Я вже домила майже. Піду. 

Галина іде.  
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ІПОЛІТ 

Я все печиво зїв. 

МИКОЛА 

Та господи, на здоровя. Що ж тобі 

ще… А! Тут ще трохи шампанського 

залишилось. 

Знаходить заховану пляшку. Наливає йому і собі. 

Сам випиває. Іполіт вагається. 

МИКОЛА 

Пий-пий це для крові корисно. І 

трохи знеболить. 

Іполіт випиває і встає. 

ІПОЛІТ 

Ну що – працювати? Ви вже чЕкали 

температуру газів. 

ОЛЕСЯ 

Та усе ми чЕкали. Микола 

Васильович, давайте його в 

підсобку хай поспить. 

МИКОЛА 

І то правда пішли. Все там 

нормально. Дівчата відмініть 

протокол.  

ІПОЛІТ 

Який протокол?  

МИКОЛА 

Та ніякий пішли. Тут ще у пляшці 

це тобі.  

Микола зачиняє за ними двері підсобки. Настина 

видихає і сідає на місце Миколи. Вимикає якісь 

тумблери. 

ОЛЕСЯ 

Ти може смілива, але дурна. Він 

цього не пробачить. Ферзем теж 

жертвують заради мату. 

НАСТИНА 

Ти теж пропонуєш миритися після 
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всього?  

ОЛЕСЯ 

Я не знаю. Це так… Так страшно. 

Олеся починає хникати. Настина підходить і 

обіймає її.  

НАСТИНА 

Усе-все. Тихо. Тихо. Ти мені 

потрібна за пультом. Давай пішли 

спасати світ. Давай герой.  

Ідуть за пульт і працюють. 

7.Столова атомної станції.  Вечір.  

Входять Настина, Іполіт і Аліна. На столах посуд і нікого нема. 

Настина заглядає в кастрюлі.  

НАСТИНА 

Це взагалі не смішно. На обід не 

випускали і де вечеря? 

ЛЕСЯ 

Іполіта точно треба накормити – 

він за двоє діб лише печиво їв.  

НАСТИНА 

Зараз піду скандалити. 

Входить Микола.  

МИКОЛА 

Перекинулися парою слів. З 

Лаврентічем – типу щоб зміну 

здати. Так знаєте – його додому 

одпускали. На машині возили з 

конвоєм. 

ЛЕСЯ 

Як додому? Що за справи? А нас 

чому ні. 

МИКОЛА 

Він контракт підписав. Каже все 

одно папірець. Яка йому ціна. 

НАСТИНА 

Я ціну розумію. Ви – як хочете. 
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Входить Шехеров. Ставить На стіл банку тушонки і 

пів хліба.  

МИКОЛА 

А коли буде вечеря? Обіду ж не 

було. 

ШЕХЕРОВ 

Так ось. Я приніс. У нас зараз з 

пайком туго. Формування 

розтягнулось на багато кілометрів. 

Поки так. 

МИКОЛА 

Це на всіх? Ви жартуєте? 

ШЕХЕРОВ 

Який тут жарт. Складна ситуація. І 

взагалі – у вас контракт з 

укренерго. Вони вас повинні 

забезпечувати. 

ЛЕСЯ 

Ви нас додому тоді відпустіть, як 

Пеньковського. Ми там самі поїмо. 

ШЕХЕРОВ 

Не можу. 

ЛЕСЯ 

Добре, давайте я підпишу контракт. 

ШЕХЕРОВ 

Давайте. (дістає з папки) Будь 

ласка. 

НАСТИНА 

Леся, що ти робиш. 

ЛЕСЯ 

Настю не лізь. 

Леся починає підписувати 

ЛЕСЯ 

І ви мене відпустите додому? Так? 

ШЕХЕРОВ 

Підписуйте. 
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ЛЕСЯ 

Відпустите?  

Леся підписала. Протягає папірці, але тримає зі 

свого боку. Зависає пауза. 

ШЕХЕРОВ 

Якщо не підпише уся зміна – не 

відпущу. 

Леся не відпускає контракт. Той от-от порветься. 

ШЕХЕРОВ 

Якщо порвете – другого контракту 

на вас у мене немає.  

НАСТИНА 

Він бреше. 

Леся відпускає папірці. Шехеров вдоволений ховає 

їх у папку. Сідає з усіма. Відкриває банку. 

Нарізає хліб. 

ШЕХЕРОВ 

А таким наші солдати і харчуються. 

Не найгірше. Беріть-беріть. Війна 

не цукор. 

Усі не рухаються. Микола бере столовий ніж і 

похапцем, грубо маже перший бутербод. 

МИКОЛА 

Я для Іполіта. Йому треба. Бери. 

ІПОЛІТ 

Та я ще потерплю. 

МИКОЛА 

Ти хочеш прямо в операторній 

свідомість завтра втратити? Чи ви 

хочете Настино, щоб він впав? 

Беріть. 

Другий бутер протягує Насті. Настя бере, тримає, 

але не їсть. Дивиться, щоб зїв іполіт. Микола 

мастить для Лесі. Шахером тим часом змастив собі 

великий акуратний бутер. 

ШЕХЕРОВ 

Ось так, по маленьку. З чорним 
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солдатським хлібом і прийде 

розуміння, що ми тепер вже 

назавжди поруч. Як вам, Леся? 

Леся тільки вкусила свій. Вона потискує у 

відповідь плечима. 

МИКОЛА 

Просто на одному бутербродові в 

день не протягнеш. А ви знаєте, що 

в стабілізаційному озері є сьомга? 

Воно просто постійно 

підігрівається. 

ШЕХЕРОВ 

Та наші тільки зайшли – одразу 

пару гранат і всю виглушили. 

МИКОЛА 

І що, вже поїли? 

ШЕХЕРОВ 

Та рибу ніхто майже не їв і вона 

вже на сонці сдохла? 

МИКОЛА 

А нащо ж ви? 

ШЕХЕРОВ 

Так ікри уся частина лупанула. 

Навіть у штаб ящик відправили. Єх 

були б у вас тут холодильники. 

Настина кладе бутерброд, який не надкусила. 

НАСТИНА 

Дякую! Перехотілося їсти. 

Направляється на вихід. Леся теж встає. 

ЛЕСЯ 

Я теж піду. 

Шехеров підвищує голос. 

ШЕХЕРОВ 

Що ж ви кидаєте друзів на мене? 

Думаєте я їм це подарую, коли ви 

вкотре зіпсували настрій? 
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Дівчата зупиняються. 

НАСТИНА 

Вони тут до чого? Чого ви хочете 

від нас? 

ШЕХЕРОВ 

Від вас? Майже нічого. Хочу? Щоб 

ви повернулися і ми гарно провели 

вечір. 

НАСТИНА 

Що це означає? Хочете, щоб я зїла 

вашу консерву і ми весело 

посміялися разом? 

ШЕХЕРОВ 

Непоганий варіант. 

ЛЕСЯ 

Давай залишимось, поки Іполіт не 

поїв. 

З удаваним натхненням. 

НАСТИНА 

Звичайно давай. 

Дівчата сідають напроти Шехерова і Настина 

свердлить його гіпертрофвано уважним поглядом. 

НАСТИНА 

Розповідайте майор. Кого ви ще 

глушили цього тижня? 

ШЕХЕРОВ 

Нащо ви так? Ні, ні, я розумію, що 

може десь перегнув палку, але 

такий час – усі на нервах. 

НАСТИНА 

Боже, чому це ви на нервах? 

ШЕХЕРОВ 

Тому що війна, ми солдати, навколо 

смерть і так мало жінок. Так мало 

гармонії. 

НАСТИНА 
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Боже, як я вам співчуваю. 

ШЕХЕРОВ 

Хочеться повернути ті часи, коли 

було гармонійно. Жінки були… 

поважали чоловіків. 

НАСТИНА 

Тобто знали своє місце. 

ШЕХЕРОВ 

Ні-ні… Як же це. А давайте, 

давайте потанцюємо. Я вас запрошую 

на вальс, Настю. 

Шехеров починає шукати в телефоні музику. 

НАСТИНА 

Не хочу я з вами танцювати. 

ЛЕСЯ 

Я теж, пробачте. Іполіт вже доїв, 

можна ми підемо? 

ШЕХЕРОВ 

Іполит, поясни дамам что ты 

выучил. 

ІПОЛИТ 

Русская армия – наши освободители! 

 

Шехеров вже включив музику і вальсує навколо 

компанії. 

ШЕХЕРОВ 

Ось людина вже щось розуміє, але 

не вальсувати ж мені з ним. 

Останні слова були анонсовані Настині. Шехеров 

бере її руки і починає з нею потрохи танцювати. 

Настина ледве рухається. 

НАСТИНА 

Що з вами не так? 

ШЕХЕРОВ 

Це з вами що не так? Вас запросили 

на танець, а ви. Про це мріють усі 
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жінки. Наташа Ростова… 

НАСТИНА 

(перебиває) Якщо зараз буди цитата 

з Толстого – дам вам по яйцях. 

ШЕХЕРОВ 

Ти просто кайфоломниця. 

НАСТИНА 

А ти поясни в чому твій кайф? Ти 

начитався класики, ти хочеш в 

Пєтєрбург на бали з государем, 

чому ти приперся до нас?  

ШЕХЕРОВ 

Тому що ви заважали моїм мріям. 

Настина зупиняється. 

НАСТИНА 

Як я, Іполіт, Леся, Микола 

Васильович, мільйони українців, як 

ми могли це робити? Яким чином? 

ЛЕСЯ 

Ну правда, скажіть нам? 

Шахеров замислюється. Починає дуже повільно 

ШЕХЕРОВ 

Ви захотіли… 

ІПОЛИТ 

Тобто наші мрії заважали вашим. 

ШЕХЕРОВ 

Ми раніше були разом. 

ЛЕСЯ 

От ви підіть до своєї бувшої жінки 

і попросіть переспати і віддавати 

зарплатню, бо ви раніше були 

разом… 

ШЕХЕРОВ 

Так, я дивлюся, що ви всі просто 

налаштовані пропагандою проти і не 

приймете жодних аргументів. 
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МИКОЛА 

Ну ви ж знаєте, що я був «за». Але 

тепер, після всього цього, 

скажіть, як нам тепер разом? Як ви 

могли таке допустити?» 

ШЕХЕРОВ 

Знаєте, просто треба поменше 

думати і більше працювати. 

Доїдайте і по койкам.  

НАСТИНА 

І вже не будемо танцювати? 

ШЕХЕРОВ 

Завтра правда багато роботи. 

Скоріш за все відключать 

постачання – прийдеця реактор 

зупиняти. 

МИКОЛА 

Як відключать? Це ж неможливо. Там 

кілька резервів і взагалі немає 

такої кнопки. 

ШЕХЕРОВ 

А попадуть ваші в кілька опор, 

порвуть кабелі і все. 

НАСТИНА 

Тобто ви знаєте що наші завтра 

попадуть в опори і відключать самі 

себе від світла? 

ШЕХЕРОВ 

Я знаю що кажу. До завтра. 

Шехеров виходить 

МИКОЛА 

Значить самі підірвуть. 

ІПОЛІТ 

Тобто вони. перетворять станцію на 

могильник. 

НАСТИНА 

Може спробуємо протягти? Скотимось 

на мінімалки. 
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ЛЕСЯ 

Значить з завтрашнього дня у нас 

почнеться аварійний стан і піти 

звідси ми точно не зможемо. 

8.Невеликий кабінет на атомній станції.  Ніч. Вмикається світло 

в кабінеті- спальні Миколи Васильовича.  

Він розмовляє по телефону з дружиною. 

МИКОЛА 

Ну скулить і скулить – поїла 

добре? 

АНТОНІНА 

Та все виїла за секунду. 

МИКОЛА 

Значить здоровя в нормі. По 

скулить і перестане. Це якби я до 

Річі, земля йому пухом, не 

прийшов, то той би міг і з голоду 

померти, а сучка буде жити. Їй рід 

продовжувати. 

АНТОНІНА 

Ти як починаєш свої лекції, я в 

них завжди відчуваю 

двосмислености? 

МИКОЛА 

Та боронь Боже. Це я так. 

АНТОНІНА 

Може тобі щось з одежі принести? 

МИКОЛА 

Дякую Тоня, не треба. Знаєш, що 

подумав – може вам поки в село. До 

Тимошенків податися? 

АНТОНІНА 

Мені, ще й з твоєю Лоттою? З якої 

радості. 

МИКОЛА 

Тут на станції така обстановка 

складна. Кажуть будуть обстріли. 

Готують до аварії. 
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АНТОНІНА 

Вони там шо – дибіли чи самогубці? 

МИКОЛА 

Та всього потроху. Я тебе прошу – 

збирайся і їдь. І Омельяновим 

зателефонуй порадь. І Мельникам.  

АНТОНІНА 

Знаєш що. Я 40 років дружиною 

атомщика була. Я своє відбоялася. 

МИКОЛА 

Я знаю. Але це… геть інше. 

АНТОНІНА 

Невже так погано? 

МИКОЛА 

Поганенько. 

АНТОНІНА 

Добре, я усіх наших обзвоню. Хоча 

скрізь блок-пости. Та ще лотерея… 

МИКОЛА 

Дякую. 

АНТОНІНА 

Ну а ти як сам? 

МИКОЛА 

Та мені вже що. Але молодих жалко. 

Усе як зашморг затягується. 

Хтось стукає. 

МИКОЛА 

Тут прийшли, Тоню, пробач. 

АНТОНІНА 

Так? Завтра спробую принести тобі 

чисті рубашки, а ти там… тримайся. 

Микола кладе слухавку. Іде відкриває двері. На прозі Галина з 

пакетом. 

ГАЛИНА  

Я ось пиріжків принесла. Від мене 
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не візьмуть – а ви усім 

пороздавайте. Скажете Тоня 

передала. 

МИКОЛА  

Та що ви не треба.  

ГАЛИНА  

Треба. Вас не кормили. Тут з 

яблуками з картоплею. Беріть. 

Вона віддає пакет і іде. Микола сідає, виймає пиріжок. І 

обережно замотує інші. 

9.Інший кабінет на атомній станції – спальна МЛ.  Ніч. Настина 

обробляє синці Іполіта. Той закашлюється і кривиться від болю. 

НАСТИНА 

Де болить? Тут? 

ІПОЛІТ 

Ай. 

НАСТИНА 

Мабуть зламали пару ребер. Кровю 

не плюєшся? 

ІПОЛІТ 

Наче ні. 

НАСТИНА 

Ну тоді заживе. Спати тільки буде 

боляче. 

ІПОЛІТ 

Та то вже не боляче. Боляче що… Ти 

пробачиш мене за цей сором? 

НАСТИНА 

За який? 

ІПОЛІТ 

Ну за цю руську армію… що я не 

витримав. 

НАСТИНА 

Ти вів себе зухвало. Гранатомет 

вимагав. Ти для мене - герой. 
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ІПОЛІТ 

Та який герой – вони з мене 

сміються. Я не знаю як далі 

навіть… 

Він тупить очі, а Настина повертає його погляд на 

себе. 

НАСТИНА 

Ану послухай. Ти не знехтував 

життям і поступився. А тепер ти 

живий і боротьба не скінчилася. 

Жаліти себе ще встигнемо. Зараз 

треба готуватися. 

ІПОЛІТ 

До чого? 

НАСТИНА 

Ця станція – це наш клаптик 

країни. За нього і будемо 

боротися. 

ІПОЛІТ 

Сьогодні, він тебе змусив 

танцювати через мене. От якби мене 

не було… 

НАСТИНА 

То він змусив би мене по іншому. 

Не танцювала б я, то танцювала б 

Леся. Але то зовні а отут, отут 

вони нас ще не перемогли 

Настина показує на голову і на серце. Потім хапає 

Іполіта за руки. 

НАСТИНА 

А знаєш що. Давай ми з тобою 

потанцюємо. Вставай. Обійми мене. 

ІПОЛІТ 

Та нащо. Настино, я ж не по 

танцях. 

НАСТИНА 

Ти навіть не знаєш який ти. І я не 

знала. 
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ІПОЛІТ 

І музики нема. 

Настина притискається до нього і починає 

наспівувати і вони тихенько танцюють. Від якогось 

руху Іполіт зойкає. Вони сміються. 

 

10.Інший кабінет на атомній станції – спальна МЛ.  Ніч. Леся 

розмовляє по телефону. 

ВАЛІК 

В принципі поки терпимо. 

ЛЕСЯ  

Ти щось не домовляєш. Що сталося? 

ВАЛІК 

Що сталося – ми в окупації. У них 

тут свої закони 

ЛЕСЯ  

Не намагайся мене обдурити. Що з 

тобою? Я ж по голосу чую. 

ВАЛІК 

Вони приходили. Обшукали тут усе. 

В телефоні порпалися. Обігрівач 

забрали. Сказали? Що наша сімя під 

підозрою. 

ЛЕСЯ  

Під якою? 

ВАЛІК 

Що ми можливо націоналісти. Усе це 

лайно. 

ЛЕСЯ  

Боже? А як Тео? Він бачив усе? 

ВАЛІК 

Та бачив але норм.  

ЛЕСЯ  

Дай мені його. 

ВАЛІК 

Слухай, він заснув – я б не будив.  
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Леся підводиться. Відчутно нервує 

ЛЕСЯ  

Заснув так рано? Не дочекався 

мене? 

ВАЛІК 

Так вийшло. 

ЛЕСЯ  

Розкажи мені усе. Що сталося 

ВАЛІК 

Ну вдарили вони мене. Пару разів. 

Тео плакав. Довго не міг 

заспокоїтися а потім таки заснув. 

Леся починає хникати 

ЛЕСЯ  

Вони тебе сильно били? Куди? 

ВАЛІК 

Та під око. Прикладом. Тож 

виглядаю я тепер досить мужньо. 

Щока і губи коротше.  

ЛЕСЯ  

Ні. Ні. Скоти. Зараз зачекай. 

Леся прикриває телефон рукам і йде до двері. 

Відкриває – на порозі вартовий з автоматом. Вона 

звертається до нього. 

ЛЕСЯ  

Викличте негайно. Позовите срочно 

вашего Мойора. Шехерова! Будь 

ласка! Наберіть. 

Вона зачиняє двері і повертаається до розмови. 

ЛЕСЯ  

Ало. 

ВАЛІК 

Ти що там розплакалася? Та не 

треба. То дурня. 

ЛЕСЯ  

Ні, ні я вже заспокоююсь. Просто 
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дуже хочу вас побачити. І мені 

обіцяли – я ще раз попрошу. Тут 

таке взагалі коїться. Валіку. Мені 

треба вас обійняти. Все наче 

ідуть. 

По коридору чутно кроки. Далі заходить Шехеров. 

ШЕХЕРОВ 

Викликали? 

ЛЕСЯ 

Да. Тобто я кликала, тому що 

дзвонила – до моєї сім’ї. Туди 

приходили з обшуком і побили мого 

чоловіка. На очах у дитини. 

У лесі знову мокрі очі. 

ШЕХЕРОВ 

Ну в місті неспокійно – там 

партизани спалили бензовоз, 

зрозуміло, що Розгвардія посилено 

працює. 

ЛЕСЯ  

До чого тут мій Валік? Ви обіцяли, 

що усе буде як раніше і що 

захистите. 

ШЕХЕРОВ 

Захистите кого? Я міг би 

подзвонити, припинити інциденти. А 

ви ж навіть не погодилися 

працювати з нами. 

ЛЕСЯ 

Я - підписала ваш контракт. 

ШЕХЕРОВ 

Ну ви да. А інші? Я не можу 

забезпечити безпеку гарнізону. 

Міста в цілому, тому що уся 

бригада операторів неблагонадійні.  

Лесі ще більше плаче від безсилля 

ЛЕСЯ  

Я ж за всіх не відповідаю? Вони 
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насправді нічого такого, просто їх 

нічого не тримає. Васильович вже 

нікого не любить крім своєї 

собаки, Настина одинока а у 

Іполіта взагалі мухи ще в голові. 

ШЕХЕРОВ 

Да ситуація складна і я теж її 

заручник. 

ЛЕСЯ  

Ну що, що мені зробити, щоб ви 

мене відпустили до сина? Мені дуже 

треба, благаю. 

Леся ревет, Шехеров хищно приближается к ней и 

начинает сочувстенным тоном? 

ШЕХЕРОВ 

Да здесь все как будто из-под 

неволи. Ах, отчего люди не летают 

так, как птицы? Знаешь, мне иногда 

кажется, что я птица. Когда стоишь 

на горе, так тебя и тянет лететь. 

Вот так бы разбежалась, подняла 

руки и полетела. Попробовать нешто 

теперь? 

Разом з текстом цитати зявляється музика. Типу 

вальсу. Черні руки зявляються у Лесі з поза спини 

й хапають її за плечі, руки, стегна. Рук багато. 

Останнім Шехеров закриває їй рот рукою. Гасне 

світло. 

ЛЕСЯ  

Ні. Ні, Не треба. 

ШЕХЕРОВ 

Ти сама сказала 

ЛЕСЯ  

Ні! 

Світло запалюється в іншій частині сцени. 

11.Кабінет директора атомної станції – спальна Шехерова.  Ніч. . 

На столі залишки їжі, пляшки, тарілки. Шехеров за столом з 

Галиною. Він у піднесеному настрої 
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ГАЛИНА 

Добре що ви Лесю підпустили. 

ШЕХЕРОВ 

Як до нас добре так і ми отвічаєм. 

Чорт, аж язик болить від тої вашої 

мови. 

Він наливає собі алкоголь. Потроху починає 

пьяніти. 

ШЕХЕРОВ 

А правда, шо Микола Васильович 

сильно любить свою собаку. 

ГАЛИНА 

Любить-любить. З жінкою ж 

розійшовся, то так і буває. 

ШЕХЕРОВ 

Завтра она мне понадобится. 

ГАЛИНА 

Нащо. 

ШЕХЕРОВ 

Завтра решительний момент. Єх 

Галина випей со мной. Ти ж наша в 

оличие от них. 

ГАЛИНА 

Думаєте? 

ШЕХЕРОВ 

Та знаю. Знаю про тебе все. Ти ж в 

90і і рестораном керувала і на 

зоні покукувала. Клікуха 

«піаністка», так? 

ГАЛИНА 

Да. Було, гражданин начальник. 

ШЕХЕРОВ 

Вот, я ж говорю с полуслова 

понимаем друг-дружку. Давай, за 

русский порядок и мир. 

Випивают. 
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ГАЛИНА 

А шо завтра за день такой? 

ШЕХЕРОВ 

Непонятна ситуація. Ікри вони в 

своєму штабі обїлися – може 

доведеться відступати. Тільки тсс! 

Пьяно прикладає пальця до рота. 

ГАЛИНА 

Може? 

ШЕХЕРОВ 

Ну це ж війна – все може бути. Але 

тиснуть укропи. Ти не розстраюйся. 

Ми своїх не бросаем! Видам тобі 

гроші і разрешение на прописку в 

ДНР. 

Починає роздягатися і лягати спати. 

ШЕХЕРОВ 

А можешь мене так по голові 

погладити. Ти так це робиш. Так. Я 

давно так на війні не спав. 

Галина сідає поряд и гладить його голову.  

ГАЛИНА 

А зі станцією що буде? 

ШЕХЕРОВ 

(зло)Это исторически наша земля. 

Кто им разрешил так жить? Мы не 

позволим? Не отдадим ни пяди нашей 

земли. (після паузи розмовляє 

іншим, лагідним голосом) Мам, не 

кажи йому – він тебе вб’є. Не 

сперечайся, він тебе вбє, уб’є. 

(знов серйозним) Якщо будеш до них 

з пиріжками ходити, то я сам  тебе 

вб’ю.  

Галина починає наспівувати колискову. 

12.Операційна зала атомної станції.  

В залі один МВ. Він шукає де сховати невеликий пакунок. Врешті 

ховає там де ховав шампанське. Заходять Настина і Іполіт. Під 
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час бесіди усі перевіряють датчики і т.п. Одночасно працюють. 

МИКОЛА  

Доброго. Ви Лесю не бачили? 

НАСТИНА  

З добрим. Ні. А щось сталося. 

МИКОЛА  

Я коли вам вчора пиріжки приніс, 

пішов, щоб Лесі передати. А  там 

охоронець каже «її нема». Я питаю 

«де вона» «не велено отвечать» - 

мене завернули. Всю ніч не спав. 

ІПОЛІТ 

Невже її теж? 

НАСТИНА  

Думаєте на перевиховання? Вона ж 

ніби і контракт підписувала… 

МИКОЛА  

Ти ж її знаєш. Тихенька-тихенька а 

потім як… Якщо вони ії хоч 

пальцем… Я їм такого… 

Двері відчиняються і заходить Леся. Вона перевдяглася. Майже в 

чорне. Виглядає постарілою. Несе пакет з їжею до столу. 

ЛЕСЯ 

Доброго всім.  

НАСТИНА  

Привіт. А ти де? 

МИКОЛА  

Слава Богу, а то я вчора… 

ЛЕСЯ 

Я була вдома. Мене цей відпустив. 

Там теж не дуже з харчами але щось 

назбирала – пригощайтеся. 

ІПОЛІТ 

Микола Іванович тут хотів уже 

майдан учиняти. Думав тебе 

забрали. 
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ЛЕСЯ 

Пригощайтеся, беріть, тут навіть 

сир є. А що з блоком? Все норм? 

Усі розслабляються і потрохи беруть бутерброди. 

МИКОЛА  

Поки норм. І артилеріі ніякої не 

чути, хоча вночі була, чули. 

ІПОЛІТ 

Чули. Тільки я впевнений, що наші 

по станції гатити не будуть. 

НАСТИНА  

Та звісно. Просто той брехливий 

блазень хотів нас налякати. І як 

він тебе відпустив? 

ЛЕСЯ 

Я ж підписала. Відправили з 

конвоєм. Слухайте, Валік 

моніторить акихось блогерів і 

каже, що наші можуть піти у 

контрнаступ на Марїнку. 

ІПОЛІТ 

Як я і казав. Атакувати станцію не 

будуть. Оточать і усе. Гуляєм. 

Починає приспівувати і пританцьовувати. В цей час 

заходить Шехеров з солдатом. 

ШЕХЕРОВ 

Я дивлюся контракт підписала лише 

Леся а у вигоді всі. 

НАСТИНА  

Тепер і ми хочемо підписати. На 

який строк контракт у вас на день 

чи тиждень? Щось гармати вночі 

гатили. 

ШЕХЕРОВ 

Хай гатять. Ми тут на довго і 

своїх не кидаємо. Своїм у нас 

всюди відкрита дорога. Правда 

Леся. Як зїздила? 
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Він приобіймає Лесю за талію. Та відкидає його 

руку і з надмірним істеричним роздратуванням 

шипить чи кричить. 

ЛЕСЯ  

Прибери від мене руки. Геть 

ніколи, чуєш ніколи більш мене не 

торкайся! 

ШЕХЕРОВ 

Спокійно, спокійно. Не треба так 

серйозно. Настя пожартувала? Я 

пожартував. Ти зря так. Ммм такі 

смачні у вас бутерброди. І сир 

навіть? Ви за роботою хоть 

слідкуєте 

МИКОЛА 

Слідкуємо. Показники в нормІ.  

ШЕХЕРОВ 

Дивіться в обидва ока. Пильнуйте. 

Пішли. 

Він киває солдатові і вони йдуть. Усі дивляться 

на Лесю. Її продовжує трусити. Настина іде до 

неї. 

НАСТИНА 

Так, подруга, що це означає.  

МИКОЛА 

Та я ж казав, мовчить-мовчить  а 

потім мало місця. 

НАСТИНА 

Це не просто мовчить. Ану глянь на 

мене. Він щось тобі зробив? Ну? 

Леся дихає усе важче. Видно, що зараз 

розридається. Вона біжить у підсобку. Настина за 

нею. 

ІПОЛІТ 

Ох сволота. Я знаю на що вони 

здатні. 

МИКОЛА 

Тільки не Леся. За що. Що взагалі. 
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З підсобки вибігає Настя за стаканом води. Вона 

вкрай засмучена. 

МИКОЛА 

Що там? 

НАСТИНА 

Він її… Він скотина. 

Настина Виходить у підсобку. Після секундного 

шоку МВ кидається до свого сховку 

МИКОЛА 

Ну все. Мій терпець урвався. Я не 

знаю що 

Він дістає пакунок. Розриває папір. В нього 

пістолет макарова. Він іде з ним до дверей. 

Іполіт кидається переймати його. 

ІПОЛІТ 

Стійте стійте. Микола Васильович. 

МИКОЛА 

Я вб’ю цю наволоч! 

ІПОЛІТ 

Так не можна. Ви ж не дійдете 

коридорами. Там охоронці. 

МИКОЛА 

Пусти! Таке не пробачають. 

Микола вже відтісняє іполита до дверей не 

дивлячись на опір. 

ІПОЛІТ 

Будьласка схаменіться. Настино! 

Настино! 

Настина вибігає і миттєво оцінивши ситуацію 

кидається на поміч. 

НАСТИНА 

Стійте! Миколо Васильвич віддайте 

це!  

Леся з заплаканими очима теж визирає і теж 

кидається стримувати бригадира. 
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ЛЕСЯ 

Не треба, Миколо Васильович. 

Усі намагаються відібрати зброю. Усі навперебій 

прикрикують а ж раптом стається сильний вибух. За 

ним другий і табло нагорі починає світитися 

червоним. Починається регулярний звуковий сирена 

сигнал. Блимає світло. Усі атомщики без розмов 

кидаються до своїх місць і починають тиснути на 

кнопки і зосереджено перемовляються. 

МИКОЛА 

Падає експорт. Різко. Все, уже 

нуль. 

НАСТИНА 

Пішли внутрішні процеси! Турбіна 

прискорилася. 

МИКОЛА 

Переходимо на запасну магістраль. 

ЛЕСЯ 

Я переходжу. 

МИКОЛА 

Контакту нема. Експорт нуль. 

НАСТИНА 

Температура в гіперболі! Турбіна 

на максимумі. 

ІПОЛІТ 

Радіаційно небезпечно 

МИКОЛА 

Давай на озеро. 

ЛЕСЯ 

Я перерозподіляю на озеро. 

ІПОЛІТ 

Видно підірвали обидві ЛЕП. 

МИКОЛА 

Тоді озера надовго не вистачить. 

Мені потрібен зв'язок з 

енергетиками.  
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Він пробує набрати внутрішній зв'язок, але 

безуспішно. 

ІПОЛІТ 

Радіація вже на рівні С! 

Микола Васильович вмикає кнопку и тепер говорить 

в гучний зв'язок по станції. 

МИКОЛА 

«Увага увага. Нештатна ситуація – 

повне падіння експорту. 

Радіаційний фон блоку на рівні с. 

Усім залишити площу блоку. 

Прохання енергетиків вийти на 

зв'язок чи прибути до операційної 

зали для доповіді.» 

Вимикає гучний звязок 

Так. Давайте готувати зменшення 

стриженів! 

НАСТИНА 

Я аналізую кількість і схему 

зменьшення, на який період і який 

експорт? 

ЛЕСЯ 

Вже частково кільцюю споживання 

але це мізер. 

Микола заглядає в її монітор і резюмує. 

МИКОЛА 

Без енергетиків довго не 

протягнемо. 

В цей час  в двері заходит Шахеров з солдатом. 

МИКОЛА 

Нарешті. У нас нуль експорту нам 

потрібен звіт енергетиків скільки 

і коли вони дадуть. 

ШЕХЕРОВ 

Нескіли і ніколи. Усіх енергетиків 

я не пустив сьогодні на станцію 

Усі в шоці, МВ найбільше. 
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МИКОЛА 

Як? Ви що? Що ви коїте! 

ШЕХЕРОВ 

Давайте без істерик. Я вас 

попереджав, що таке може бути. 

Беріть і глушіть станцію. 

МИКОЛА 

Ви неймовірний бовдур. Станцію не 

можна вимкнути як праску. Навіть 

якщо у вас був такий план? Треба 

було поступово зменшувати напругу. 

Без енергетиків це вкрай 

небезпечно. 

ШЕХЕРОВ 

Мені здається все не так уже і 

страшно. 

В цей час вмикається рація на поясі Шехерова. 

рація 

Я на месте, На месте. Прийом. 

ШЕХЕРОВ 

Синяя линия включена? Как на 

схеме? 

рація 

Да все точно как на схеме. 

ШЕХЕРОВ 

Вырубай все тублера. Все! И Дуй 

сюда с собакой. 

За якісь секунди починає миготіти ще кілька 

кнопок і починає блимати світло. 

НАСТИНА 

В мене гасне турбіна. Нема 

живлення. 

ІППОЛІТ 

Живлення активного захисту нуль. 

МИКОЛА 

Господи, що ж ви робите. Леся 

запускай генератори. Живлення ж 
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нащо? 

ЛЕСЯ 

Запускаю генератори. Переходьте на 

живлення 2. Відлік 5 секунд. Пять 

МИКОЛА 

В мене є. 

ЛЕСЯ 

Чотири. Три. 

ІПОЛІТ 

Я перейшов. Чекаю. 

ЛЕСЯ 

Два, Один, Настина? Настю!!? 

НАСТИНА 

Є. 

ЛЕСЯ 

Є запуск. 

Ревуть мотори генераторів. Світло стабілізується, 

хоча червоний сигнал небезпеки горить. 

ШЕХЕРОВ 

От це було трохи страшнувато. (в 

рацію) Все сработало! Молодец. 

Приходи быстрее. 

ІППОЛІТ 

Ми стабілізовані. 

МИКОЛА 

Це хвилин на 10. Продовжуйте 

розрахунки. Що ви коїте Олексій? 

Нащо? 

ШЕХЕРОВ 

Я ж казав – через ворожі обстріли, 

ми глушимо станцію. 

НАСТИНА 

Ви ж розумієте, що це злочин. Ви 

робите радіоктивний могильник і 

залишаєте тисячі мирян без світла 

і опалення. 
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ШЕХЕРОВ 

Це не миряни а націоналісти. 8 

років Донбас обстрілювали і 

нічого. 

НАСТИНА 

Схаменіться, Шехеров, ви ж офіцер. 

Вам показували по телевізору одне 

а ми тут жили. Ніщо з того що ви 

кажете не правда, але все одно ви 

прийшли зі зброєю. Прийшли, то 

вбивайте нас, але зупинити стацію 

це вже те, що залишиться нащадкам. 

ШЕХЕРОВ 

Вашим нащадкам нічого и не повинно 

залишитися. Хто не з нами той 

проти нас, так що починайте 

протокол відключення. 

МИКОЛА 

Нічого я не почну. Дайте нам 

працювати, поки ми з вами усі не 

злетіли у повітря. 

ШЕХЕРОВ 

От так і знав, що гівно полізе. 

Нічого, зараз заспіваємо по- 

іншому. Чекаемо. 

Кілька секунд усі в очікуванні. Відкриваються 

двері. Солдат2 заносить щось у целофані. 

ШЕХЕРОВ 

Наконецто. А что это? А где? 

Солдат кидает на підлогу тіло мертвої собаки. НВ 

встає зі свого місця і клякне. 

Солдат2 

Ну собака ейная. Как вы сказали. 

ШЕХЕРОВ 

Почему мертвая? 

Солдат2 

Ну вы сказали быть с собакой, не 

говорили с живой. А она кусалась 

гадина. 
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ШЕХЕРОВ 

Ну и остолоп. Как мне теперь 

заставлять тут этих. Так Настя 

вставайте – підете зі мною.  

ІПОЛІТ 

Не треба. Вона не може іти. Тут 

рахунок на хвилини. Ви не 

встигнете навіть виїхати. Настина 

необхідна в операційному. 

ШЕХЕРОВ 

Твоя правда, студент. І правда ще 

в тому, що єдиний без кого тут 

точно можна обійтися, це ти. 

Вставай. І як тільки станцію 

заглушать я тебе відпущу. Встав - 

пішли 

МИКОЛА 

Нікуди він не піде.  

МВ підіймає пістолет? Який непоміченим лежав 

перед ним на пульті. Солдати це бачать і 

підіймають автомати. 

СОЛДАТ 1 

Стоять. Руки вверх.  

МВ повільно прикладає пістолет собі до скроні. 

МИКОЛА 

Ніхто в цій залі не знає паролю 

від мого комп’ютера. І Іполіт не 

правий – виїхати ви не вспієте. 

Залиште приміщення майор і не 

заважайте працювати. 

СОЛДАТ 1 

Бросил пистолет. Я щитаю до трех. 

МИКОЛА 

Я можу сам порахувати, Три… 

Шахеров підходить до солдата і опускає ствол його 

калашникова. 

ШЕХЕРОВ 

Блін, тільки у вас найцікавіше 
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починається а треба відїздити. 

Невже не розумієте? Щоб усе почати 

з початку, треба щось зруйнувати. 

Треба переродитися. Треба 

очищення! Але ми нікуди одне від 

одного не дінемось. Сотні років 

злої кривавої історії повінчали 

нас. Пам’ятайте це – вам буде 

легше в останню годину. Пошли 

солдат. 

Микола починає говорити і Ш призупиняється. 

МИКОЛА 

Це ви, Шахеров не можете утікти 

від своєї історії. Бо з вашого 

боку була злість а з нашого в 

основному кров. І ми вже змили тою 

кров’ю наші карми. А ви просто 

хочете утягнути побільше до пекла  

з собою. Це не мужньо. 

ШЕХЕРОВ 

Уже просто пізно. Пекло вже тут. 

Серед нас немає невинних. Ви скоро 

відчуєте. Ідем. 

Вони з солдатом виходять. Після паузи МВ повільно 

опускає пістолет. Настина кидається до нього і 

мовчки обіймає його. Міцно-міцно. А Іполіт іде і 

перевіряє – Шехеров їх закрив. 

МИКОЛА 

Так. Досить. Всі по місцях. 

Настина ще раз притискає і сідає на місце. 

ІПОЛІТ 

Ви що не розумієте, що він 

зробить? 

МИКОЛА 

Іполіт ти закінчив обчислення? 

ІПОЛІТ 

Вони закладуть вибухівку під 

генератори. Відїдуть і потім 

підірвуть і все. 



 65 

МИКОЛА 

Ми розуміємо, Іполіт. Але чим 

більше скинемо потужність, тим 

менше пекла… 

Іполіт усвідомлює кілько секунд. Підходить і теж 

обіймає МВ. 

ІПОЛІТ 

Обчислення майже все. Мені 

потрібна ще хвилина. 

МИКОЛА 

Тепер не відволікаємось ні на 

секунду. Що по стрижням? 

НАСТИНА 

Я починаю з центру. Два вже пішли. 

ОЛЕСЯ 

Я знаю як підвищити попит нашої 

котельної – стане жаркувато, але 

виграємо трохи часу. 

МИКОЛА 

Дій. 

Вмикається червоне блимаюче світло. Автоматичний 

голос робить обїяву. 

обїява 

Увага-увага! Критична ситуація в 

реакторній. Загроза руйнування 

реактора. Увага-увага! Критична 

ситуація в реакторній. Загроза 

руйнування реактора. 

МИКОЛА 

Нічого, нічого. Ми тебе 

заспокоємо, маленький. Не нервуй. 

Раптом за дверима чути крики і автоматну чергу. 

Крик солдата стихає. Двері відчиняються там 

стоїть Шехеров і тримається за горло. Він хрипить 

ШУХЕРОВ 

Мамо. Матінко! 
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 Шехеров падає на коліна. Позад нього стає видно 

Галину, що душила його удавкою. Шехеров врешті 

падає наперед і Галина входить. Права її рука в 

крові. У ній удавка. На плечі автомат солдата1. 

На животі кривава рана від кулі. 

НАСТИНА 

Галино Семенівно! Ви що?  

Галина дістає ключ у Шехерова і зачиняє за собою 

двері зсередини.  Говорить з сильною задишкою. У 

неї критичний стан. 

ГАЛИНА 

Рідненькі мої. Я оце вам ключа 

принесла. 

ІПОЛІТ 

Все – обчислення на сервері. 

НАСТИНА 

Іполіт допоможи їй. Я зараз не 

можу. 

Іполіт біжить і бере Галину під руку, веде до 

крісла і шукає чим прикривати рану. Галина весь 

цей час говорить стихаючим голосом. 

ІПОЛІТ 

Як же це ви? Що сталося? Треба 

когось викликати на допомогу. 

ГАЛИНА 

Не смій. Ти нікого не викличеш, бо 

тікають вони. Бігають по двору в 

машини сідають – значить наші 

скоро. Ім зараз не до вас і слава 

богу  

Іполіт затиснув рану і видирає з рук Галини 

автомат – кидає на підлогу. Зі здивуванням 

дивиться на удавку. Галина бачить його погляд. 

ГАЛИНА 



 67 

Цей майор знав що в мене поганяла 

була Роялістка та не знав за що. Я 

такою струною в 90х з таксистами 

заробляла. Ох не те кажу. Я 

вибачитися перед вами хотіла, 

рідненькі.  

Світло на сцені поступово згасає. У промені 

залишається лише Галина. 

МИКОЛА 

Галино Семенівно, ми зараз 

зайняті, а потім викличемо вам 

швидку. Ви тримайтеся! 

ГАЛИНА 

Майор солдатові наказав вибухівку 

нести. То так усе ясно стало? Наче 

Бог очі відкрив. Прости мене 

Боженько і ви любі простіть. Ви 

головне з демоном розберіться а ті 

падли самі себе поїдять.   

ІПОЛІТ 

Галино Семенівно дивіться на мене. 

Галино Семенівно! Галино! Друзі, 

треба щось робити! Микола Іванович 

їй зле! 

МИКОЛА 

Іполіт за пульт! Мені потрібні 

свіжі обчислення. Зараз нам треба 

спасти станцію. 

Іполіт іде до свого місця. Усі продовжують 

працювати. Перегукуються про температуру і 

кількість стрижнів. Рука Галини безбільно падає. 

Завіса. 

обїява 

Увага-увага! Рівень небезпеки 

знижено до 2го рівня. 

 

Кінець. 

 


