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“Борщ. Рецепт виживання моєї прабабці”

П'єса заснована на інтерв'ю з людьми, яким довелося жити в окупації під

Києвом у березні-квітні 2022. Села та смт Іванків, Клавдієво, Бабинці.

РЕЦЕПТ ПЕРШИЙ “КИЇВСЬКИЙ БОРЩ”

Люба - 60

Олег - її син 40

Cело. Хата. Люба готує борщ. Чутно як під'їжджає машина. Люба накриває на стіл,

наспівує якусь пісню, то забуваючи, то згадуючи слова. До хати заходить Олег, він

сполоханий.

ОЛЕГ: Ма, ви готові?

ЛЮБА: Готова, готова… Борщу наварила, сметанка свіжа… Сідай!

ОЛЕГ: Ма, я ж просив зібратись…

ЛЮБА: Йди мий руки і сідай за стіл.

ОЛЕГ: Ви взагалі розумієте, що відбувається? Це війна, ма…

ЛЮБА: Війна, війна… То, що ти тепер і маминого борщика не поїси?

ОЛЕГ: Де ваша сумка? Документи?! Ма, зберіться!

ЛЮБА: Не кричи. Ти дивись на нього… Для кого я оце наготовила? З білими

грибочками, з осені засушила… Як ти любиш.

ОЛЕГ: Добре. Я їм, а ви збираєтесь. Ма, швидко збираєтесь.

Олег миє руки і сідає за стіл. Починає їсти борщ. Люба любується як син їсть.
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ЛЮБА: Сметанку бери. Часничок… Хлібчик.

ОЛЕГ: Я не буду їсти, поки ви не почнете збиратись.

ЛЮБА: Всьо-всьо, збираюсь.

Люба знаходись якусь торбу і кидає в неї все, що трапляється під руку, якусь ковдру,

кофту… Видно що вона лише робить вигляд, що кудись збирається. Час від часу

поглядає як їсть Олег.

ЛЮБА: Скажи, смакота?

ОЛЕГ: Ма!

ЛЮБА: Так давно не був вдома… Якби не оце все, може б і не приїхав…

ОЛЕГ: Паспорт, пенсійне… Кросівки взуйте аби зручно було!

ЛЮБА: Ти оце в мене по жизні такий панікьор…

ОЛЕГ: Ма!

ЛЮБА: А де Оксанка зі Златою?

ОЛЕГ: Вдома. Нас чекають. Збираються… Невідомо наскільки це затягнеться…

ЛЮБА: Куди ж їхать, синок?

ОЛЕГ: Поки в Польщу, а там побачимо.

Люба перестає робити вигляд, що збирається і сідає навпроти Олега.

ЛЮБА: А ти? Тебе ж не випустять.

ОЛЕГ: Як не випустять, то лишуся на Західній… Оксані страшно, вона хоче виїхати.

ЛЮБА: Хай твоя Оксана валерʼянки вип’є. Хоче вона…

ОЛЕГ: Не починайте.

ЛЮБА: А я думаю, треба всім разом триматись.

ОЛЕГ: Давайте про це в машині поговоримо?

ЛЮБА: Краще ще б ви до мене приїхали. Я б Златі тут постелила, а вам з Оксанкою на

літній кухні… Там як поставити обогрєватель, то тепло буде.

ОЛЕГ: Ма, ви взагалі не розумієте, що відбувається?

ЛЮБА: От що за істерика? Якщо щось летітиме, то в погреб сховаємось. Можна там

навіть діванчик поставить…

ОЛЕГ: (іронічно) І телевізор?
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ЛЮБА: Це у Києві опасно… Як у висотку прилетить, то з під тих завалів і не

виберешся… А тут чого боятись?

ОЛЕГ: Ма, я ж казав вам  -  ми вже півроку як в Бучу переїхали.

ЛЮБА: Ну якби ви мене хоч раз в гості запросили, то я б може і запомнила.

ОЛЕГ: Тільки ж ремонт доробили…

ЛЮБА: Оце треба було стільки грошей в той дім втюхать аби зараз тікать на чужину?

ОЛЕГ: Ма, збирайтеся, я вас умоляю!

ЛЮБА: Олежка, синочок, я не поїду.

ОЛЕГ: Хоч раз у житті зробіть так, як я кажу. Хоч раз у житті!

ЛЮБА: Я не поїду.

ОЛЕГ: Ма… Нема часу.

ЛЮБА: В мене кицька от-от має розродитись. А кур я на кого лишу?

ОЛЕГ: Сусідам віддайте. І кицьку, і кур.

ЛЮБА: Кому треба та кицька?

ОЛЕГ: Беріть і хай в машині рожає!

ЛЮБА: Я сказала - я не їду.

ОЛЕГ: Їхні танки будуть тут з хвилини на хвилину… Чуєте як гримить? То вже поряд!

ЛЮБОВ: От що зі мною стане? Кому я треба?

ОЛЕГ: Мені треба, ма.

ЛЮБА: Я читала, що вони збираються тільки по військовим об'єктам стрілять…

Демі… Демілі…зація якась…

ОЛЕГ: Демілітаризація, денацифікація і інший брєд з голови абсолютно хворого діда…

Ви які це новини читаєте, ма?

ЛЮБА: Все що в інтернеті пишуть, тей читаю… Ти сам мені той планшет подарив. Я

всюди підписалась. А ще Світлана з Воронежа присилає всяке… У нас аби ти знав, по

телевізору теж не все кажуть.

ОЛЕГ: Яка ще Світлана з Воронежа?

ЛЮБА: Свекруха тьоті Галі… Шо ми її дочки Тамари на свадьбі познакомились. Не

помниш?

ОЛЕГ: Я навіть тьотю Галю ніяку не помню.

ЛЮБА: А я тобі  зараз фотографію покажу…

Люба починає шукати фотографії тьоті Галі у планшеті. Олег не витримує і забирає

в неї планшет. Помічає стрічку новин.

ОЛЕГ: Ма, от нащо ви російські новини читаєте?
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ЛЮБА: Треба ж усі сторони знать…

ОЛЕГ: Які сторони? Ні слова правди, ні слова. Пропаганда похлеще аніж у союзі

була…

ЛЮБА: Ой, оце довго ти жив в тому Союзі аби помнить яка була пропаганда?

ОЛЕГ: Трохи прийшлося.

ЛЮБА: Про союз він мені буде розказувать. Дитина… Зато люди які були - начитанні!

ОЛЕГ: Ма, я не розумію, ви це до чого? Хочете туди повернутися? То давайте я вас на

кордон з Білоруссю підвезу?

ЛЮБА: А от і підвези.

ОЛЕГ: Давно б вже пішки дійшли. Сто кілометрів…

Олег сам починає збирати речі Люби.

ОЛЕГ: Де ваш паспорт!?

ЛЮБА: Світлана пише, що була в Мінську рік тому… Там все так окуратненько,

зелено, вулиці чистесенькі…

ОЛЕГ: Звичайно чистесенькі, кому по ним ходить? Всю молодь у тюрми покидали…

ЛЮБА: (продовжує ніби не чує) І ковбаска хороша, не те що у нас одна хімія…

ОЛЕГ: Ма, я вам що хорошої ковбаси не привозив?

ЛЮБА: Привозив. Але ж ти так рідко буваєш… А Злата? Хоч би раз на все літо

приїхала.

ОЛЕГ: От і спитаєте в неї - чому вона не приїзжає.

ЛЮБА: Ти мене знаєш, як я щось рішила, то так воно і буде. Я нікуди не їду. Це мій

дім. Це хата моїх батьків. І в вже не в тому возрасті аби десь бродяжити…

ОЛЕГ: От що ви мелете? Коли ситуація нормалізується, я одразу, чуєте, одразу привезу

вас додому!

Олег кладе мамин планшет у торбу і випадково включає музику. Звучить якась

радянська попса.

ОЛЕГ: Ще цього не вистачало.

ЛЮБА: І шо? То моя молодість…

Чутно постріли і вибухи. Люба та Олег падають за диван.
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ОЛЕГ: Треба сховатися між двома несучими стінами…

ЛЮБА: Де їх взять? Може в погреб побіжим?

ОЛЕГ: Та сидіть вже.

Вибухи затихають.

Олег підходить до вікна, дивиться. Знову ховається.

ОЛЕГ: Танки…

ЛЮБА: Чиї?

ОЛЕГ: Не бачу…

ЛЮБА: Як багацько… Божечки…

ОЛЕГ: Буква Z…

ЛЮБА: А нашо це вони таке собі намалювали? Ніби фашисти якісь…

ОЛЕГ: Вам краще знати. Я російських новин не читав…

ЛЮБА: А чого це вони тут стали?

ОЛЕГ: Це окупація, ма.

Пізніше…

Люба молиться в кутку. Олег сидить на дивані і дивиться на старий чорно-білий

портрет молодого чоловіка у військовій радянській формі, що висить на стіні.

ОЛЕГ: Ма, а де ви оце придумали, що борщ з грибами?

ЛЮБА: Ще моя прабабця так готовила…

ОЛЕГ: Оксана каже, що не знає такого аби борщ був з грибами… Я коли такий захочу,

то сам готую.

ЛЮБА: А хіба твоя Оксана взагалі щось знає?

ОЛЕГ: Каже них на Полтавщині борщ варять тільки з курячого або гусячого

бульйону…

ЛЮБА: Ну там може і варять.

ОЛЕГ: Я з шампіньйонів варив, зовсім не те…

ЛЮБА: Ну заїхав би до мене, я б дала нормальних грибочків… А ти ж все работаєш,

работаєш… І жизні не бачиш.
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ОЛЕГ: Не бачу. І нащо воно все було?...

ЛЮБА: Не бійся. До Бучі вони не дійдуть. Нічого з твоїм ремонтом не буде…

ОЛЕГ: Ма, мовчіть. Не можу додзвонитися до Оксани.

ЛЮБА: Оце тобі тільки дай повод для паніки. Все буде добре. Зараз всі сядуть за стіл і

про все добалакаються.

ОЛЕГ: Чого ж ми не поїхали одразу… Чого ж ми не поїхали…

ЛЮБА: Я вже раз поїхала. У 86-му… Казали через три дні повернемось… Так і не

повернулись… І взяти з собою нічого не дали…

ОЛЕГ: Ну да, ви така, що б і у Чорнобилі лишились, якби вам хтось дозволив.

ЛЮБА: Може і лишилась. Що не кажи, гарне місто було - Припʼять… Які парки,

кафешки, кіно… Кругом молоді сім'ї… Одне до одного в гості ходили. Та й і я ще

молода була, цікава… Пам'ятаю, був у мене такий білий брючний костюм, і оце як

вийдемо з твоїм батьком, йдемо по парку, всі на мене оглядаються, а він ревнує,

страшне...  Добре там було. Я навіть дивувалась, що може бути так добре. Ніде ж у

Союзі більше так не було... І оце я тільки подумала, як же нам так пощастило, як десь

через місяць…Така катастрофа… Така біда…

ОЛЕГ: І все це через людську халатність… Скільки потім я хворів, тата рано не стало…

І до чого ця ностальгія?

ЛЮБА: А я так довго ще чекала, вірила, що колись повернемось…  Хіба ж людина

може одразу зрозуміть яке на неї горе звалилося? Так і зостався там мій брючний

костюм назавжди…

ОЛЕГ: От до чого ви це все говорите, мам?

ЛЮБА: А до того синку, що той хто вже раз поїхав - більше нікуди не поїде…

ОЛЕГ: Я вийду на двір… Треба подихати.

ЛЮБА: Олежа, не йди. Стріляли!

ОЛЕГ: Якщо отак сидіти, можна з розуму зійти. Хай вже пристрелять.

Олег виходить на вулицю.

ЛЮБА: Господи наш Всемогущий, захисти нас від ворогів наших видимих і

невидимих… І прости нам… Забула… Все забула… Господи…

Пізніше…

Повертається Олег - його руки в крові. Люба кидається до нього.
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ЛЮБА: Синку, що!?

ОЛЕГ: Обстріляли машину. За поворотом…

ЛЮБА: Ой, Божечки…Твою?!

ОЛЕГ: З людьми, ма!

ЛЮБА: Ой, Божечки… Живі?

ОЛЕГ: (хитає головою - ні). Чоловік, жінка і два хлопчики… Собака втекла…

ЛЮБА: Ой, Бо…

Олег підходить до умивальника і дивиться на свої руки які трясуться. Говорить

абсолютно беземоційно.

ОЛЕГ: Ма, помийте мені руки. Сам не зможу.

Люба миє Олегу руки.

Пізніше…

ЛЮБА: Що ж це за сімʼя була? Сусіди?

ОЛЕГ: Не знаю… Може з сусіднього села…

ЛЮБА: І що ж вони? Так і лежать в машині?

ОЛЕГ: Так і лежать…

ЛЮБА: Це може треба ж поховать, по-людьскі… Ці ж і не поховають.

ОЛЕГ: Не поховають і поховати не дадуть…

ЛЮБА: Як же так, синку?

ОЛЕГ: А отак, мамо… Отак…

Олег сідає на диван і знову дивиться на портрет.

ОЛЕГ: А знаєш мамо, коли я був по-справжньому щасливий? Вчора. Був щасливий і не

знав про це… Якби мені хтось сказав, я б може і не повірив… А тепер я знаю, був. На

все тепер по-іншому дивлюся.
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ЛЮБА: Хто ж знав, синку. Казали ж наче ніякої війни не буде. Що то просто залякують.

Я б коли знала, то депозит би зняла… А так знов всі гроші пропадуть, як тоді на

книжках…

(*після розвалу СРСР люди втратили всі фінансові заощадження, що були на так

званих “ощадних книжках”)

Олег продовжує дивиться на стару фотографію чоловіка у військовій формі.

ОЛЕГ: Сьогодні якось по-іншому поглянув на портрет діда Андрія… Знаєш, він мені

завжди здавався таким загадковим. Пам'ятаю, намагався кілька разів розпитати його

про війну. Мені було цікаво чи він вбивав когось. Якщо вбивав, то скільки, як, де…

Хотілося почути про якісь відважні подвиги. Щось таке героїчне… Всі казали, що він

герой… А він - нічого… Ніколи… Мовчав.

ЛЮБА: Ой, він не любив про війну балакать… Навіть на Парад ніколи не їздив… А

його даже в Москву звали.

ОЛЕГ: От і прийшла тобі Москва з парадом…

ЛЮБА: Вибач. Це я по звичці…

ОЛЕГ: Пам'ятаєш, як я взяв гратися його медалі і погубив в лісі? Ти мене так сварила…

Так боялася йому сказати… А коли я зізнався, то він поглянув на мене взагалі без

осуду, підморгнув так і сказав “Ну і хуй з ними”... Я тоді ще здивувався, думав, може це

він мене любить аж так, жаліє. А сьогодні подивився на його фотографію зовсім

по-іншому… І зрозумів… Він справді так думав - “хуй з ними”...

Хуй з усіма війнами на світі…

Олег дістає лопату.

Підігрій борщу мамо, сьогодні буде неспокійна ніч…

РЕЦЕПТ ДРУГИЙ “БОРЩ ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ”

Ілля Леонідович - 30

Лера - 17
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Сарай. Ілля майструє саморобну бомбу. Чує, що хтось відкриває двері сараю, злякано

прикриває всі матеріали старою тряпкою і ховається. В сарай заходить Лера,

озирається щось шукаючи. Знаходить старий табурет і ставить його посеред сараю,

дістає з рюкзака мотузку, встає на табурет і намагається її зав'язати. Ілля обережно

виходить зі своєї схованки.

ІЛЛЯ: Лера?

Лера злякавшись зістрибує з табуретки і намагається втекти, але Ілля її зупиняє.

ІЛЛЯ: Це я, це я… Тихо.

ЛЕРА: Ілля Леонідович, ви чого тут?

ІЛЛЯ: Тихо, кажу…Що ти робиш?

ЛЕРА: Не ваше діло.

Лера намагається сховати мотузку.

ІЛЛЯ: Безголова. А про бабусю подумала?

ЛЕРА: Я не хочу ні про кого думати. Я устала!

ІЛЛЯ: Це не назавжди, розумієш? Наші вже близько…

ЛЕРА: Мені похеру де наші! Нас кинули, нас всі тупо кинули!

ІЛЛЯ: Ще трохи. Треба почекати.

ЛЕРА. Ну і чекайте, моліться в куточку! А я здохнути хочу! І шоб більше нічого…

ІЛЛЯ: Лера, я теж перші дні відчував безнадію…

ЛЕРА. Це не безнадія, це піздєц! Я ставлю велику жирну точку на цій планеті! І оті всі

свої книжки з історії спаліть нахрін… Всі вчили, шо війна то страшно, шо то зло, а

нікому воно блять не помогло… Цей мір повна хєрня і люди в ньому моральні уроди!

ІЛЛЯ: Прошу, тихіше…

ЛЕРА: Ми не в школі. Якби я знала, що так все скінчиться - взагалі б ніколи в неї не

ходила… Йобана школа…

ІЛЛЯ: Щось хороше в ній теж було…

ЛЕРА: Не знаю.

ІЛЛЯ: Я бачив як ваш клас репетирував концерт до випускного…
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ЛЕРА: Угу… Так ждали той довбаний випускний… Я навіть плаття купила… Красіве

таке. Їздила двадцятого числа в Київ, в ТЦ скидки були… Так, чекала, щоб вдіти. І шо

тепер? Хіба шо поховають в ньому…

ІЛЛЯ: Якого кольору?

ЛЕРА: Ізумруд.

ІЛЛЯ: Хороший колір.

ЛЕРА: Да, в мене взагалі вкус хороший. Хочете фотки покажу?

ІЛЛЯ: Покажи. А в тебе, ще що телефон працює?

ЛЕРА: А мені цей Льоха дав підзарядити…

ІЛЛЯ: Який ще Льоха?

ЛЕРА: Ну хто він там у них… Командір…

ІЛЛЯ: Їх командир?

ЛЕРА: Довго розказувать.

Показує фото на телефоні.

ІЛЛЯ: Гарне…

ЛЕРА: Знаю… Ви б зі мною танцювали, якби я вас пригласіла?

ІЛЛЯ: Ну чого б це ти мене запрошувала? В тебе однокласники є, з ними б і танцювала.

ЛЕРА: А Ви, шо дуже правільний, да?

ІЛЛЯ: Який є…

ЛЕРА: Значить не красіве плаття?

ІЛЛЯ: Найкраще плаття, що я бачив за сім років, які працюю в школі…

ЛЕРА: Я з дівчатами спорила, шо запрошу вас танцювати і ви підете…

ІЛЛЯ: Почекай випускного і дізнаємось.

ЛЕРА: Школу разбомбили.

ІЛЛЯ: Сама бачила?

ЛЕРА: Баба бачила коли на ту сторону ходила… Я стараюсь не шастать… І ви не

ходіть… Вони мужчин в погребі закривають… А когось в ліс вивозять і всьо. Хоча ви

такий хлюпік, шо вас може і не замітять…

ІЛЛЯ: Ну дякую.

ЛЕРА: Нема за шо.

ІЛЛЯ: Так, а що зі школою?

ЛЕРА: Зі сторони спортзалу прилетіло… Дискотеки точно не буде.

ІЛЛЯ: На вулиці проведем.
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ЛЕРА: Там буряти спочатку жили. В кабінетах ночували… А потім коли пішли далі, то

на парти насрали…

ІЛЛЯ: Тобто?

ЛЕРА: Ну отак… По приколу. А ще в нашому класі всі вікна вибило. П'ять років на них

збирали, а їх в один момент взяло і вибило.

ІЛЛЯ: Все відремонтуємо… Аби тільки люди не вмирали.

ЛЕРА: А вони вмирають. Бачила як одна сім'я намагалась машиною виїхать, то їх з

їхнього села ще якось випустили, а у нашому розстріляли… Так і стояла на дорозі

машина з трупами… Потім ночю хтось з наших трупи витяг і десь на городах

поховав… А ви кажете - аби всі живі були… Не будуть. Вб'ють і мене, і вас… І вашу

собаку і мою бабу. Хотілося аби не больно і не знущались… А вони будуть… Вони

вже… А я просто не витримаю ще. Ще раз не витримаю! Не хочу! Не можу!

ІЛЛЯ: Вони щось зробили? Щось з тобою зробили?

ЛЕРА: А як ви думали?!

ІЛЛЯ: Чіпали!?

ЛЕРА: Так, блять! Так! Чіпали!

ІЛЛЯ: Лера… Мені шкода…

ЛЕРА: Йдіть в жопу зі своєю жалістю.

ІЛЛЯ: Слухай, тобі  може до лікарки треба!? Аби оглянула…

ЛЕРА: Докторши нема, вони її в інше село вивезли комусь з їхніх допомогти… Досі не

верталась. Воно не так вже й болить, це мені ще повезло… Це був цей їх… Льоха…

Вони бухали і на мене дивились. Я закрилась у комнаті, а він двері виламав. Там ще

двоє було. Але він після себе їх не пустив…Сказав, що я поки тільки з ним буду. Казав,

що після “победи” забере мене у Сибір… Фотки показував… Я лежу, труси в крові,

болить все, а він мені фотки Сибіру показує… Озера якісь… Сльози течуть, а він каже

“Нэ ну ты б сказала, что у тебя еще никого не было.. Хули не сказала?…”... Наче це

щось би змінило. А ті двоє, потім пішли до Лізи, що через хату живе…

ІЛЛЯ: Ти її потім бачила?

ЛЕРА: Нє.. Не виходила. Зараз взагалі лучче не виходити… Вчора ввечері якийсь їх

довбойоб просто почав стріляти на всі сторони…  Отак тупо крутився і стріляв… У нас

забор тепер в дірках. А два дні тому, вони бігали з автоматами і тіпа гралися у

войнушку одне з одним… Такі тіпа робили вигляд шо стріляють одне по одному…

З магазу все бухло винесли… Не просихають. Кажу цьому Льохе “Шо ви тут

забыли?”... Каже “Мы с миром прийшли, успокойся”... Кажу,  з яким нахуй міром коли
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ви вже стільки простих людей перебили… З них може половина російською балакала…

Та хіба це шось для вас значить?

ІЛЛЯ: А він що?

ЛЕРА: А шо він скаже? Мовчить мудак. Питаю, ну шо знайшов фашистів?! Сміється…

Знає сука, що ніяких тут фашистів нема і не було, знає… Не можу більше бачити ці

рожі, не хочу з ними тут жити…

ІЛЛЯ: Це ж не назавжди.

ЛЕРА: Назавжди. Те, що зі мною сталося - назавжди.  Я це  забути не зможу і жити з

цим не хочу. Вже не кажу про те, шо як нас ніхто не звільнить… Це шо прийдеться

російською екзамени здавати? А вас взагалі розстріляють. Кому буде треба вчитель з

історії України… Або заставлять розповідать шо Україну придумав Лєнін… Зможете!?

ІЛЛЯ: Не зможу.

ЛЕРА:  От і я не зможу.

ІЛЛЯ: Давай може до Ірини Петрівни сходимо?

ЛЕРА: Вже біжу. Шкільна психічка остання до кого б я пішла ще до цього адіща… А

зараз тим більш…

ІЛЛЯ: Вона ніби не погана.

ЛЕРА: Надто правильна. З такими не хочеться чимось ділитись. Ти ше нічого не

спросила, а вже бачиш, шо тебе не зрозуміють. Я дуже прошу…Можете просто мене

тут лишить?

ІЛЛЯ: Взагалі-то, я тут ховаюся. Це моє місце.

ЛЕРА: Ну я тоді, я інший сарай знайду.

ІЛЛЯ: Знайди…

ЛЕРА. Який ви мудак. А ще прикидуєтесь хорошим. Нашо?

ІЛЛЯ: Ну певно, бо такий мудак.

ЛЕРА: Ну певно ж.

Лера підіймає свою мотузку і йде до виходу.

ІЛЛЯ: Лера! А знаєш що? В мене віскі є…. Ну те що ви з класом мені на Новий рік

подарували.

ЛЕРА: Я так і знала, шо воно у вас стоятиме сто років…

ІЛЛЯ: Ну от знадобилося… Сьогодні відкрив.

ЛЕРА: І?
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ІЛЛЯ: Просто подумав, може тобі налити для хоробрості?

ЛЕРА: Ха… Оце чув би хтось, шо сам Ілля Леонідович предлогає мені прибухнуть.

ІЛЛЯ: Життя повне сюрпризів.

ЛЕРА: Та з мене вже якось хватить.

ІЛЛЯ: Ну я мав запропонувати.

ЛЕРА: А я шо відмовилась? Наливайте шо є…

наливає

ІЛЛЯ: За що п'ємо?

ЛЕРА: Можна мовчки?

випивають

ІЛЛЯ: Це ж треба. Нащо на парти було срати? Не розумію.

ЛЕРА: Шо ви там нам у п'ятому класі розповідали про Людей? Хомо сапіенс? Людина

розумна? А оці хто приперся на чужу землю вбивать і грабить? Це яка людина? Це теж

“сапіенс”?! Чи шо там було до?

ІЛЛЯ: Хомо еректус… Людина прямоходяча…

ЛЕРА: Ця прямоходяча людина шось вміла крім прямоходити?

ІЛЛЯ: Розпалювати вогнище і робити камінь гострим…

ЛЕРА: Ну, оце воно і є… Смажать вже тиждень шашлики у нас в дворі… Уроди.

Розпалювать вогонь єдине, шо їх зв'язує зі словом людина…

Лера сама бере пляшку з віскі і п’є ще. Ілля її зупиняє і забирає пляшку.

ІЛЛЯ: Ей-ей… Досить!

ЛЕРА: Не жлобіться, це я його придумала вам подарувать.

ІЛЛЯ: Таке зараз економити треба… (ховає пляшку)

ЛЕРА: А тепер кушать захотілось….

ІЛЛЯ: О, а це добре.

ЛЕРА: А є шось?

ІЛЛЯ: Є борщ…

ЛЕРА: Борщ? Тут?
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ІЛЛЯ: У термосі… Будеш?

Ілля дістає термос.

ЛЕРА: Борщ з віскі? Оце тільки з вами можна на таке попасти…

ІЛЛЯ: Вегетаріанський…

ЛЕРА: Вегатаріанський… Ще краще…

ІЛЛЯ: Чого смієшся? Дуже смачний.

ЛЕРА: Ну давайте вже свій борщ… Попробую.

Ілля дістає з схованки термос. Лера відкриває і починає пити.

ЛЕРА: А наш термос ці гомо еректус забрали… Ще покривала забрали, ножі…

Телефони хотіли віджати, але я не віддавала свій… Знаєте як довго я на нього збирала?

Так оцей Льоха сказав, що я можу свій оставить… Я ще подумала, чого це він такий

добренькій до мене? А потім поняла…

ІЛЛЯ: Тобі не можна повертатися. Ти б тут могла перебути… Я тобі їжу буду носити.

Бабі скажу, що з тобою все добре.

ЛЕРА: Спасіба, але в мене інші плани. Кстаті смачний… Навіть не скажеш, шо він з

нічого…

ІЛЛЯ: У вегетаріанський борщ обов'язково треба додати болгарського перцю і

квасолі… І дати день настоятися.

ЛЕРА: Дякую, але шо-шо, а рецепт борща мені вже точно не знадобиться.

(чутно шорох)

Тихо, хтось йде…

(затаїлися)

Ілля починає ховати свої інструменти і набої ще далі. Лера обережно виглядає.

ЛЕРА: Спокійно. Це кішка тьоті Люби. Беременна… Бідні котята… Який хєровий час

аби приходити на світ.

Лера помічає, що Ілля ховає саморобну бомбу.

ЛЕРА: Ви шо партізан?
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ІЛЛЯ: Ні.

ЛЕРА: А це тоді шо?

ІЛЛЯ: Трохи допомагаю.

ЛЕРА: Значит партізан.

ІЛЛЯ: Лера, заткнися. Будь ласка.

ЛЕРА: Я знаю де вони боєприпаси никають і де техніка сама серйозна стоїть… Там

було б добре підірвать.

ІЛЛЯ: Покажеш?

ЛЕРА: В мене наче інші плани.

ІЛЛЯ: Чи страшно?

ЛЕРА: Мені вже нічого не страшно.

ІЛЛЯ: То покажеш?

ЛЕРА: А покажу! А ви думаєте ця ваша штука шось нормально підірве?

ІЛЛЯ: Має спрацювати.

ЛЕРА: Де це ви навчились?

ІЛЛЯ: На ютубі дивився. Зараз все можна знайти. Я готувався, ну так суто

інформаційно. Що вони доїдуть аж до нас, то і подумати не міг.

ЛЕРА: І шо ви оце зовсім сам це все?..

ІЛЛЯ: Ще Олег є…Він з нами піде.

ЛЕРА: А це хто?

ІЛЛЯ: Син Люби… Приїхав аби евакувати її і разом тут застряли. А сім'я його в Бучі…

ЛЕРА: А там як зараз?

ІЛЛЯ: До дружини вже два тижні дозвонитися не може. Спеціально виходили вночі на

поле де зв'язок трохи ловить, ледь його звідти забрав.

ЛЕРА: Як думаєте, може русня вже в Києві?

ІЛЛЯ: Ні. Не в Києві… В мене радіо хороше є. Добре ловить. Раз на день слухаю

новини…

ЛЕРА: То шо, думаєте нас не кинули?

ІЛЛЯ: Не кинули.

ЛЕРА: Я тепер така зла. Не знала, шо я можу аж так ненавидіти.

ІЛЛЯ: Ніхто не знав…

ЛЕРА: А можна останню просьбу?

ІЛЛЯ: До мене? Ніби це я тебе вішати буду.

ЛЕРА: Пожалуйста…
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ІЛЛЯ: Ну.

ЛЕРА: Давайте потанцюємо? Тіпа ми на Випускному…

ІЛЛЯ: Я б не танцював з тобою на Випускному.

ЛЕРА: Не танцював би, бо не нравлюсь чи тому шо вчитель?

ІЛЛЯ: От нащо ти так викручуєш?

ЛЕРА: Кажіть!

ІЛЛЯ: Тому що вчитель.

ЛЕРА: Значить нравлюсь?

ІЛЛЯ: Я цього не казав.

ЛЕРА: То скажіть!

ІЛЛЯ: Лера, я не розумію… Що ти хочеш!?

ЛЕРА: Я що хочу!? Нормальний випускний, хочу! Напитися хочу,  цілуватися, ригати в

туалеті, йти додому і співати якусь попсу, верещати на всю, плакати, писати дурнуваті

повідомлення… Нормальний випускний! А не оце все!

ІЛЛЯ: (урочисто) Почесну грамоту по завершенню одинадцятого класу отримує

випускниця 11-Б класу - Валерія Овдієнко… Вперед у світле майбутнє! Валерія,

вітаємо! Оплески!

ЛЕРА: В мене тут на телефоні ще трохи зарядки лишилось… Я включу музику?

ІЛЛЯ: Почують.

ЛЕРА: Та пішли вони нахєр. Я тихо.

ІЛЛЯ: Добре.

ЛЕРА: Танцюєте?

ІЛЛЯ: Танцюю…

Танцюють повільний танець.

ЛЕРА: Про що ви думаєте?

ІЛЛЯ: Не знаю… Ні про що…

ЛЕРА: Ну скажіть.

ІЛЛЯ: Може це я вперше ні про що не думаю…

ЛЕРА: А спитайте мене… Спитайте, про шо я думаю?

ІЛЛЯ: Про що ти думаєш, Лера?

ЛЕРА: Про те, шо я люблю танцювати…
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РЕЦЕПТ ТРЕТІЙ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ БОРЩ”

Надія Юхимівна - 85 років

Тяпа - її собака

Початок березня

Пес Тяпа спить на коврику біля дверей. До хати заходить Надія Юхимівна, йде до

столу і виймає з торби мертвого індика - якого поступово починає обдирати. Тяпа

прокидається і уважно слідкує за цим процесом, інколи намагається допомогти,

але стара його відганяє.

НАДІЯ: Оце думаю, добре що мій Степан Якович не дожив… Він ще ту війну

помнив… Часто снилось йому як з табору тікає, тікає і ніяк не втече… Як добре, що не

дожив… Мій бідний Степан Якович… Щоб оце він зараз їм всім сказав? І не

представляю… Не вмів промовчать. Застрелили б зразу… Оце і ти не гавкай, Тяпа. На

колінах тебе вимолила… Треба ж таке на старості років? За якогось пса так просить…

Шоб ти здох, Тяпа…

Надія Юхимівна говорить з Тяпою. А Тяпа завжди говорить з глядацьким залом.

ТЯПА:  Степан Якович звав мене Геркулесом. Розумний був дід, в бібліотеці працював,

книжки читав, кросворди розгадував. Надія Юхимівна, його дружина, вона простіша.

Але з характером. І дрова сама наколе, і дах покрасить, і порося заріже…  Після смерті

Яковича не заморочується і зве мене Тяпою. Я спочатку не озивався і гарчав, тоді вона

бризкала на мене водою. Так і звик до Тяпи. Тяпа так Тяпа… До того звала мене просто

Собацюрою… Тяпа, хоч яке, але імя. Не подумайте про неї погано. Вона мене любить.

Коли війна почалась, я в цьому точно переконався.

НАДІЯ: Оце тобі пощастило сьогодні, Тяпка. Хороший індик. Три години чекала, поки

здохне. Пощастило так пощастило.

ТЯПА: Нам і дійсно пощастило. Недалеко від нас є індича ферма. Корма на всіх індиків

не вистачає… Дохнуть з голоду. Тож біля ферми стоять односельці і чекають поки

якийсь індик здохне… Коли впаде, віддають тому, хто перший у черзі… Самі люди

дохлих індиків поки що не їдять. Це лише для нас - собак…
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НАДІЯ: Оце я поки для тебе індика вижидала, то сусіди і мені мяса купили… І

молоком поділились. Хороші люди у нас в селі. Я думала, як горе прийде, то одне

одного поз’їдають, а вони виявились хороші. Йду селом і всі питають чи треба щось…

Відмовляюсь. Зараз всім треба. Добре хоч індики ще є…

ТЯПА: Так, поки що є.

НАДІЯ: Батько мій розповідав, що в ту війну ми вижили, бо він кротів ловив… Оце

кротів і їли. То як індики закінчаться, то будеш і ти Тяпа кротів ловити, і мені, і собі.

ТЯПА: Краще б не дожить…

НАДІЯ: Ото скоріш би вже справжня весна прийшла. Аби розцвіло все. Може і легше

буде. В Голодомор мама моя казала, що їли і кульбабу, і реп’яхи, і проліски, і кропиву, і

липу, і акацію, щавель, льон, лободу… Все що можна було жувати… Збирали,

молотили і коржики робили… Або у ховрашків в норках забирали зернятка і з них

щось готували. Коли такий голод, то на всяке підеш… А то все “Вождь народов” нам

таке влаштував. Сталін… І чим ми йому не вгодили? Як казав мій покійний Степан

Якович: українці - народ такий, що за будь-яких умов виживають… Як нас тільки не

знищували… Але ж скільки можна? Скільки можна?

ТЯПА: Не хочу їсти акацію.

НАДІЯ: За гуманітаркою кажуть краще не ходити… Хто ходив - не вернувся.

ТЯПА: Я чужих відчув здалеку… За кілька днів відчув. Не знаю, як пояснити. Земля

гуділа… В мене вперше в житті зник апетит. Не міг нормально спати. Здається не пив

навіть води. Я хотів аби Надія Юхимівна зрозуміла, що чужі близько. Хоча, я думаю,

що люди і самі все добре відчувають, просто не вміють довіряти собі у цих відчуттях…

От деякі розуміли, що треба їхати… Наші сусіди, родина Бажанів, що на машині,

кликали Юхимівну поїхати з ними… Було одне місце. Вона відмовилась…

НАДІЯ: Оце тепер думай чим тебе кормить… Треба було з Бажанами їхати. А я

відмовилась. Ти може і не чув, а я так і сказали їм - в мене ж Тяпа. На кого його лишу?

Собака велика, грязна, намордника нема… А Саша Бажан каже - випустіть з двору, не

пропаде - хтось може і покормить. Кажу “Не можу, Саша… Покійний Степан Якович

так цього собацюру любив, він би ніколи його не кинув”... Ну а шо Саша? Розвів

руками і поїхав… Часу вмовляти не було. А я б все одно не погодилась.

ТЯПА. І лишилась тут зі мною, в окупації… Не знаю чи правда, що через мене чи

просто боялась кудись їхати. В такому віці страх перед невідомістю більший за інші

страхи… Куди їхати? Чи надовго? А тут хоч все бачиш, знаєш…
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НАДІЯ: А потім вже ці приперлися… Шоб вони всралися… На своїх танках

обдристаних… Заїхали в село і кружляли тут, поки два танка в болоті не потопили… У

них карти - ще советскі… А в нас дороги нові. Вони може і не знали, що в селах дороги

є… І кружляли, кружляли… В кого з людей не питали - ніхто їм дорогу на Київ не

показав - такі у нас люди. Ще й указателі усі познімали…

ТЯПА: Потім окупанти почали обходити хати, шукати чоловіків, зброю… А я якраз був

відвязаний. Надія Юхимівна частенько мене відвязує аби я побігав у дворі. Зайшли і…

Що я мав робити? От чого вони прийшли? Юхимівна їх не запрошувала… І я почав

гарчати аби уматували звідси.

НАДІЯ: Я Тяпку такого злого, ще не бачила! Правду Дід казав, що цей собака коли

треба - захистить. Він хотів схопить одного за ногу, але той його відкинув… І вже

автомата навів аби пристрелити. І пристрелив би…

ТЯПА: Юхимівна закрила мене собою і почала плакати… Просила пожаліти, не

вбивати… А той, якого я намагався вкусити, то вже і її пристрелити хотів. Командир

просто патронів пожалів і вони пішли… Нас не вбили. Чомусь. А от Джека, що по

іншій вулиці живе і його хазяїна пристрелили одразу. Тільки у двір зайшли і

пристрелили. Може він гавкав голосніше, а може хазяїн не так на них подивився. Не

знаю…

НАДІЯ: Оце думаю Тяпа, це треба було таке, що ракета на ту сторону хати прилетіла, а

уяви, якби на цю… То нас би вже не було. А літню кухню, то може колись і відстроємо.

Бачиш, не зря молюся щодня.

ТЯПА: Хороша жінка Надія Юхимівна. Дякує Богу, що лишилась жива. Ніби то Бог

уберіг, що лише літню кухню розбомбили… А зробити так аби вона не бачила війни на

старості років ваш Бог не міг? Хай вірить у що хоче, коли їй так легше… А в мене

багато питань до вашого Бога.

НАДІЯ: І за тебе я молюся, Тяпа. Бачиш - поки живий.

ТЯПА: Чи знаєте ви ще людей які моляться за своїх собак? Так от…

НАДІЯ: Тяпа, що вони там? Бахкають чи нє? Ти як не гавкаєш, то я й не пойму…

ТЯПА: Гав-гав.

НАДІЯ: Притихли… Обідають певно. Бачиш які їм сухпайки дали? Я тебе і то краще

годую. За кого вони воюють - не ясно…

ТЯПА: Ми отак порозумілися: один “гав” - так. Два - “ні”. А “три” це значить їсти хочу.

Зараз вже намагаюсь часто не просити. Якось незручно.
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НАДІЯ: Ти мені скажи, як будуть стріляти, то я на тебе хоч хустку вдіну… Щоб не

страшно було.

ТЯПА: Юхимівна і так недочувала, тепер майже зовсім оглохла. Може воно й добре…

Хоч спить спокійно.

НАДІЯ: Всьо Тяпа, треба свічки тушить аби нам чого тут знов не прилетіло…

ТЯПА: Електроенергія зникла на третій день. Ввечері ми ще запалюємо свічки, але

ненадовго… Не можна аби у вікнах було світло. А то, ще щось прилетить…

Тяпа тушить свічки.

Кінець березня

Надія та Тяпа грають у карти. Чутно постріли вдалині.

НАДІЯ: Добре, що мій Степан Якович не дожив… Він ще ту війну помнив… Йому

часто снилось, як його батька в нього на очах вбивали… Як добре, що не дожив… Мій

бідний Степан Якович…

ТЯПА: Щойно так бахнуло, що я аж обпісявся.

НАДІЯ: Десь поряд впало. Я глуха і то почула.

ТЯПА: Знов в сад прилетіло. Це вже четверта ракета… Теж мені стратегічний об'єкт...

Денацифікували літній душ, нізащо ні про що…

НАДІЯ: Хай він собі ту ракету в сраку запхає. Маразматік плешивий… Коли ж він вже

здохне!?

ТЯПА: Хороше питання. Оце інколи людина добра, справи хороші робить, собак

любить, а раз.. і якесь нещастя забрало. А буває таке гімно і нічо його не бере…

Обідно.

НАДІЯ: Тяпа, давай я тобі хустку вдіну?

ТЯПА: Господи Ба, відчіпіться ви зі своєю хусткою.

НАДІЯ: Марія свому Дунаю вдіває коли стріляють аби не так страшно було…

ТЯПА: Я радий, що Баба Марія знаходить як себе розважити.

Надія підходить до Тяпи аби завязати йому на голову платок.

НАДІЯ: Що, не вдінєш?

ТЯПА: Гав-гав!
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НАДІЯ: Ох і собацюра…

ТЯПА: І вам дякую…

НАДІЯ: Зустріла оце Любу, вона каже наче якісь “зелені коридори будуть”, можна буде

евакуюватись… Я сказала, що нам не треба. Ну куди нам з тобою їхать?

ТЯПА: Нема нам куди їхати. Їхня донька померла від раку у років сорок… Лишився

внук. Але він рідко приїжджає. Живе в Канаді. Коли передостанній раз приїжджав

років сім тому, то дід ще живий був. Вони поїхали в місто і привезли багато матеріалу

щоб дах полагодити і сарай відновити… А потім разом зробили мені будку, таку міцну,

красиву, простору. Хороша будка була. Моя…

НАДІЯ: А знаєш, що ці паскуди до нас через Чорнобиль лізли? В Рудому лісі ночували.

Це їм певно ніхто і не сказав шо то за такий рудий ліс… Скільки там радіоактивних

відходів зарито…  Хіба людина з мозком буде там щось рити, ще й в тій землі спати? То

вони до нас вже мерцями прийшли…

ТЯПА: Я вже нічому не дивуюся.

НАДІЯ: Сусід Ілля, в якого радіо є, казав, що станцію чорнобильську захопили… Така

катастрофа на увесь світ.. І їм оце дозволили впертися на станцію і не ясно що  там

чудити... Скільки років живу, а й не знала, що світ такий немічний.

ТЯПА: Я ще це в пандемію зрозумів.

НАДІЯ: Оце я все понять не можу… І  на шо їм була твоя будка? Вони її шо на Росію

повезуть чи Беларусь? Ну ладно ще стіральну машину тарабанить, то іще цінна вещь…

А будку нашо? Чужий собака туди і не полізе, вона ж тобою пахне…

ТЯПА: Мною пахне… Моя будка. В моєму дворі стояла. Жив собі, нікого не чіпав, міг

гавкнуть, як хтось на веліку проїде і то, це так - для забави. Прийшли, не було чого

брать, так вони будку забрали… Обідно, якось, знаєте. Отак якось по-дитячому, обідно.

Чи буде їм щось за це? Їх накажуть? Ба, їх же накажуть?

НАДІЯ: Ну чого ти на мене дивишся ніби я тебе бити збираюсь? Бачиш, навіть в хату

забрала… Серуна такого.

ТЯПА: Ну дякую.

НАДІЯ: А воно може і веселіше оце тут з тобою. Хоч побалакать є з ким.

ТЯПА: Спочатку на літній кухні спав. А за хвилин десять відчув, що зараз прилетить…

Бабу став на двір тянуть. Тільки вийшли… Свист… І воно як бахне… Кухню вщент.

Шкода… Але не так, як будку.
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Тепер в одній кімнаті живемо… Юхимівні і правда веселіше. Раніше вона з телевізором

розмовляла, а тепер телевізор не працює, так хоч я є… Але вона ще та оптимістка,

тримається…

НАДІЯ: Ну оце ж треба аби таке гамно по світу ходило і нічо йому за те не було?

ТЯПА: Прекрасна моя Надія Юхимівна, мені б так хотілося вірити у якусь вищу

справедливість, закон бумеранга чи щось таке… Але я навіть не знаю, що вам сказати.

НАДІЯ: Хустку вдінеш?

ТЯПА: Я вас умоляю…

НАДІЯ: Степан Якович казав, що в його житті були два щасливих дні - другий - це той,

коли ми вперше зустрілись… А перший - коли Сталін помер. Я казала йому - брехло ти

старе, як ти міг радіти смерті Сталіна, коли люди плакали, не розуміли, думали як далі

жити... Ніхто ж не знав ще скільки він горя наробив. А він мені - каже, що в

Чернігівській області, звідки він родом, завжди знали скільки горя було від Сталіна і

інших комуняк… Тож, чекали… Молилися. Каже, що їх поштар біг по селу і в кожну

хату з цією новиною забігав, йому наливали, обіймали і плакали від радості. Ніколи в

Чернігівській області не боялися і не поважали комуняк, ніколи… Отак казав мій

Степан Якович… І це навіть Юрій Довгорукий, що заснував Москву народився у

Чернігівській області… Тож хай там не варнякають про свою “велікасть”... І наших

князів собі не привласнюють… Скільки сторінок з історії не вирви, а земля все

помнить, все знає… І хто не по правді живе, той своє отримає.

ТЯПА: Степана Яковича, взагалі, інколи як прослухати, то спочатку Бог створив

Чернігівську область, а вже потім весь інший світ…

НАДІЯ: Оце якби нам з тобою дожить коли і це Хуйло здохне? Ото б і ми пораділи. Я

вже думала, що пожила, що вже і до Степана Яковича можна… А тепер думаю, що не

хочеться вмерти і не побачити як їх всіх накажуть… Не діждуться…  Ти ще на їх

рашистські могили насциш… Якби то нам тільки дожить…А, Тяпа?

Хтось стукає у вікно. Чутно пʼяний голос.

ГОЛОС: (російською) Бабаня, а ну тащи свой самогон…

ТЯПА: Гав… Гав!

Тяпа починає гавкати все голосніше
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НАДІЯ: Хто там? Хтось прийшов?

Надія виглядає з вікна

ГОЛОС: Шустрее, бабань! Или глухая, блять? Так счас услышишь…

Солдат починає стріляти у повітря.

НАДІЯ: Чого воно приперлося? Тяпа, а?

ГОЛОС: Следующий будет прямо в ухо.

Тяпа починає гавкати і вискакує на вулицю. Чутно крики.

НАДІЯ: Тяпа, фу! Тяпа!

Надія закриває очі руками.

Повертається окривалений Тяпа. Надія дивиться на нього.

Тяпа мовчить. Бере хустку і одягає її сам собі на голову.

Надія тушить свічки.

Початок квітня

Надія Юхимівна варить борщ, додає інгредієнти у кастрюлю. Тяпа нарізає моркву.

ТЯПА: Добре, що наш Степан Якович не дожив… Він ще ту війну помнив… Часто

снилось йому як село горить, і все ніяк він не може його потушити… Як добре, що не

дожив… Наш бідний Степан Якович…

НАДІЯ: Тяпа, не скули… Бачиш, того гада, що ти пригриз ніхто і не шукав… Баба

добре закопала. Знов твою шкуру рятую. А їм видно вже і не до того. Наші близенько...

Відчувають гади, сруть під себе.

ТЯПА:  Взагалі, я з тих псів, що люблять людей. Я з тих псів, що довіряють людям…

Якщо я колись і гарчав на п’яних, то лише тому що мені було їх шкода, дурних людей

завжди шкода… Я був готовий, що якщо влізе злодій, то кусатиму за ноги, гарчатиму…

А от що одно дня мене доведуть до того, що я комусь горло перегризу… Я цього

подумати не міг. Але ж, хто б її тут ще захистив?
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НАДІЯ: От зваримо борщика, велику кастрюлю… Для наших хлопців. Снилося

сьогодні, що наш Степан Якович вліз на дах і величезний такий жовто-блакитний

прапор повісив… Аж на все село видно було. Люди з хат повиходили, плакали,

обнімались… Наші близько… Тому ці паскуди сьогодні так і стріляють, ніяк не

вгамуються… Це в них агонія.

ТЯПА: Тридцять п'ять днів в окупації… Або тридцять шість… Здається це все один

нескінченний день… Надія Юхимівна з розуму сходить. Воно й не дивно. Всі запаси у

цей Борщ кинула… Всі… Дурна баба…

НАДІЯ: Це у нас буде Чернігівський борщ. За рецептом Степана Яковича… В нього

кладуть кисле яблочко та кабачки, ну і фасоль звичайно… Він такий насичений

виходить. Густий.

ТЯПА: Сьогодні на фермі скінчилися всі індики… Але сусіди дали трохи доброго мяса

для неї. Каже, що поділиться. А от що відбувається в селах де нема таких ферм?

Страшно уявити.

НАДІЯ: Взагалі є різні рецепти… На Херсонщині з риби готують… І в Одеській - з

бичків. Правда-правда. А от ми з індички, чого б ні?

ТЯПА: Чого б ні…

НАДІЯ: Варимо бульон. Цідемо… Смажемо цибульку, з петрушкою і морквою. Варимо

квасольку. У бульйон кидаємо картопельку і варимо до готовності. Потім додаємо

капустку і обсмажені кабачки.

ТЯПА: Як кабачки різати?

НАДІЯ: Кубіками, отак от… Потім яблучка, квасольку, тушкований буряк…

ТЯПА: В рецепті ще написано свіжі помідори…

НАДІЯ: Свіжі помідори… Де я їх тобі візьму? І так добре, що оце стільки всього в

погребі лишилось…

ТЯПА: Я б якщо чесно, трохи б приберіг запаси.

НАДІЯ: Я вже змучилась одну картоплю їсти… Всьо… Дайте вже дожить, як людині…

чутно гуркіт.

ТЯПА: Знов починається…

Тяпа одягає свою хустку, сам.

Надія дивиться у вікно…
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НАДІЯ: Тяпа, танки їдуть… Дивися Тяпа…Чиї-то танки? Дивися, бо я не бачу… Тож

наші!? Наші танки!?

ТЯПА: Гав…

НАДІЯ: Наші, рідненькі?!

ТЯПА: Наші…

КІНЕЦЬ

Серпень 2022
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