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Мої п’єси використовувати тільки за моєї згоди 

 

 

Браковані  

трагікомедія на одну дію 

 

 

Сцена перша 

 

Зима. Спальня. МІЛА (25) сидить на ліжку, в красивому платті, з мейком та 

укладкою. В кутку кімнати стоїть прикрашена ялинка, сяють гірлянди. За спиною 

Міли – вікно, за вікном – сніг, страшні тіні дерев, наче не гілля, а руки тягнуться до 

Міли.  

 

МІЛА: Хтось мріє про дім біля моря, про шоколадного лабрадора, про машину, 

відпустку в Турції з «усе включено». А я… я мрію, щоб він мене вдарив. А він, сука, не 

б’є. Ніколи навіть кулаків не стискає. Максимум - йде, грюкнувши дверима. Через 

півгодини, завжди рівно через пів, повертається і просить вибачення. Я мовчу, а він 

благає забути й почати все спочатку. І декілька тижнів ми так і живемо – спочатку. Та 

надовго мене не вистачає – його спокійний голос, застібнута на всі ґудзики сорочка, 

правильні слова і посмішка на всі тридцять (два зуби мудрості вирвав півроку тому, 

став хоч трохи менш ідеальним)… Бляха, як мене він бісить. І я ж все роблю, щоб він 

мене вдарив. Це буде легальна причина піти від нього. Поки причин нема. От гадство!  

 

На сцену виходить АНДРІЙ (28), руки тримає за спиною. З кожним його кроком гілля-

руки за вікном відсуваються далі й далі, поки не зникають зовсім. За вікном 

з’являється сонце. Міла кидає погляд на настінний годинник, зітхає, мов: знову рівно 

півгодини. Андрій стає перед Мілою на одне коліно, тепер видно, що у нього за спиною 

квіти. Андрій кладе квіти Мілі на коліна. 
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МІЛА: Я не пам’ятник, прибери.  

АНДРІЙ: Перестань, це ж твої улюблені.   

МІЛА: Я. Не. Пам’ятник. 

АНДРІЙ: Я всього лише спитав, куди ти така гарна? Нічого такого і не мав на увазі. 

МІЛА: Андрій, ти контролюєш мене! Кожен мій крок, кожен мій вдих. Я задихаюся!  

АНДРІЙ: Добре, постав квіти у вазу і йди, куди збиралася. 

МІЛА: І ти так легко мене відпустиш? Скажи чесно, якби я йшла до коханця, ти би 

навіть зрадів, так? 

АНДРІЙ: Міла, з якого переляку мені радіти? 

МІЛА: Бо це як дозвіл тобі теж завести коханку. 

АНДРІЙ (сміється): В тому й проблема - мені не потрібна коханка. Мені потрібна ти. 

МІЛА: Навіть зараз не можеш бути… не знаю… людиною, а не роботом. Чого 

всміхаєшся? Чого так дивишся? Мені реально страшно.  

 

Андрій бере квіти, встає і ставить у вазу. Міла спостерігає за кожним його рухом. 

 

МІЛА (після паузи): Ти ж не можеш бути справді таким хорошим…  

АНДРІЙ: Я не хороший. І не поганий. Я – це я. 

МІЛА: Якби мені сказали, що ти інопланетянин, я б навіть не здивувалася, це б багато 

що пояснило.  

АНДРІЙ: Будь ласка, просто йди, куди ти там йшла, і повертайся в хорошому настрої.  

МІЛА: А в поганому я тобі не потрібна? 

АНДРІЙ: Як я втомився, Міла… 

МІЛА: Це ти втомився? Це я ледь вигрібаю!  

АНДРІЙ: Гарного вечора, якщо що – дзвони, я не спатиму. 

 

Андрій виходить і гілля-руки за вікном знову вертаються, тягнуться до шиї Міли. От-

от дотягнуться, однак не встигають – Міла різко встає і йде. 

 

Сцена друга 

 

Столик у кафешці. За столиком сидять Міла та її подруги – МАША (25) та НАСТЯ 

(25). П’ють шампанське з високих бокалів. Міла в тому самому красивому платті, 

мейк поправила, але очі все одно заплакані. Подруги зі співчуттям дивляться на неї. 
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МАША: Це називається психологічне насилля. І це гірше, ніж фізичне. Бо з фізичним 

все зрозуміло – є факт, є причина відчувати біль. А психологічне насилля не 

пощупаєш, не поясниш, звинувачень не пред’явиш.  

НАСТЯ: Кароче, не нравиться – йди від нього. З грошима ми поможем. 

МІЛА: Настя, та хіба в грошах справа? 

МАША: А в чому справа? Що тебе з ним тримає? 

НАСТЯ: Пити давайте, дєвкі, там і триндіти проще буде.  

 

Настя простягає подругам свій бокал, чокаються.  

 

НАСТЯ: Давайте за мир, бо зараз в новостях таке говорять, аж страшно, росіяни 

війська під наші границі стягують, тіпа учєнія. А моя женська інтуіція підказує, що це 

ніфіга не учєнія… 

МАША: Ні-ні, не хочу про війну, якщо пити, то за Новий рік, а ще краще – за любов. 

МІЛА: Та яка там любов?! 

МАША: Бракована, судячи з усього. 

НАСТЯ: Машка сьогодні в ударі, нармальна говорить можеш?  

МАША: Я на Карпачова підписалася. Толковий психолог, все по поличках розкладає. І 

красивий. От би мені такого. 

НАСТЯ: Де ти – касірша в АТБ, - а де той Карпачов? 

 

Настя і Маша сміються, лише Міла навіть не всміхається.  

 

МІЛА (не голосно): Бракована любов… 

НАСТЯ: Шо?  

МІЛА: Якщо подумати, то у мене все життя браковане. І я - бракована. Наче все є, ні 

до чого прикопатися, а головного нема.  

МАША: А головне для тебе що? 

НАСТЯ: Мир, канєшно. Бо якщо війна, не дай Бог, то нікому нічо не треба буде… 

МАША: Та не буде війни, не нагнітай. І зав’язуй тєлік дивитися. А для тебе, Мілка, що 

головне?  

МІЛА: Щастя, мабуть. 

МАША: Ок, а щастя – це що? 
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НАСТЯ (зітхає і доливає собі в бокал шампанське): Начінається.  

МІЛА: Щастя – це свобода. 

МАША: А свобода? Що для тебе свобода? 

 

Міла задумливо дивиться на Машу. 

 

Сцена третя 

 

Спальня. На ліжку біля вікна спить Андрій. На сцену виходить Міла – п’яна, 

хитається, ледь доходить до ліжка і сідає поруч з Андрієм, п’яно цілує його в лоба. 

Андрій не прокидається, лише зітхає уві сні і перевертається на інший бік.  

 

МІЛА: Не дочекався навіть… І не подзвонив… А раптом мене зґвалтували, чи 

бензовоз на смерть збив… Чи спочатку зґвалтували, а потім бензовоз… Ну, могло ж 

таке бути? Могло. А ти… а тобі… та пофіг.  

 

Міла сповзає з ліжка, лягає на підлогу, дивиться на стелю.   

 

МІЛА (після паузи): Я взагалі заміж не хотіла… Та й знайомі мало були… І мені лише 

20… Куди там заміж? Це по типу я так думала, а в голос сказала: «Так, звичайно, так». 

Злякалася, хотіла було виправитися: «Але не зараз… колись там, потім… може, 

наступною осінню?» Але ти такий щасливий був, так стрибав навколо мене, на руки 

схопив, кружив, бухнулися у траву, сміялися… А потім твої батьки до моїх на це 

сватання, чи як там то називається? І всі такі серйозні, з хлібом-сіллю… Ладно батьку 

було начхати – у нас багатодітна родина, я третя, і до мене, і після дітей вистачає. І 

клопоту також. Але ж мама… чому мама не взяла мене за руку, не відвела в сторону і 

не сказала: куди ти прешся? Себе спочатку знайди, а потім з чоловіком щось там 

будувати починай. Мамі, мабуть, було страшно, що такого крутого женіха я більше 

днем з вогнем не знайду. Ну, я теж цього боялася. Раптом ти мій перший і останній 

шанс? І почала фантазувати. Що у тебе бабуся померла і весілля доводиться відкласти, 

не відмінити, ні, просто відкласти на рік, бо це ж траур, так не годиться. Потім уявляла, 

що я ламаю ногу, серйозно так, у стегні, як колись Настя. Ще думала, що твоїм батькам 

мої не сподобаються, та як на зло сподобалися і дуже. А так хотілося час потягти, хоч 

трошки. Не вийшло. Настав день весілля. Весілля і вінчання. Це батько наполіг: тільки 
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вінчатися, щоб нє в грєхє. Вінчання лякало мене найбільше. Бо потім батько кістьми 

ляже, а розлучитися не дасть. Тому пішла, як то кажуть, з козирів – ранком перед 

вінчанням сказала, що у мене, упс, почалися місячні. Хітро? В церкву з місячними не 

можна, і ніхто в тому не винен, особливо – я. Але в ЗАГС можна. І розписатися 

довелося. Перед людьми поклялася, що буду любити тебе до гроба. Але перед людьми 

– то таке, їм і збрехати можна. З Богом все складніше. Але Богу я й не брехала… 

АНДРІЙ (сонним голосом, з ліжка): Міла, навіщо ти все це мені розказуєш? 

 

Міла здригається від несподіванки, сідає на підлозі, здивовано дивиться на Андрія. 

 

АНДРІЙ: Багато випила? 

МІЛА: Ну, так, трохи. 

АНДРІЙ: Лягай вже спати. 

МІЛА: Не ображаєшся? 

АНДРІЙ: За те, що пила? Та ладно, повнолітня, можна. 

МІЛА: За те, що заміж не хотіла? Не ображаєшся? 

АНДРІЙ: Наче я не знав. 

МІЛА: Знав? І все одно одружився зі мною? 

АНДРІЙ: Прикинь, Міла, так буває. 

МІЛА: Але… чекай, чому? 

АНДРІЙ: Бо я тебе люблю.  

 

Повисає пауза. 

 

АНДРІЙ (після паузи): У таких ситуаціях зазвичай відповідають: я тебе теж.  

 

Міла мовчить. 

 

АНДРІЙ (після паузи): Іди до мене. 

 

Міла лягає поряд з Андрієм, він обіймає її.  

 

Сцена четверта 
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Кухня. Міла готує вечерю – кладе спагеті у каструлю. Дістає пакет з кам’яною сіллю, 

видовбує сіль виделкою і сипле у каструлю трохи солі, потім задумується і додає 

більше, ще більше і ще, поки не висипає з пакету всю сіль. На сцену виходить Андрій у 

діловому костюмі, з ноутбуком у сумці – тільки з роботи. Андрій підходить до Міли, 

чмокає її у щічку. 

 

АНДРІЙ: Привіт! Пахне смачно, що це? (заглядає у каструлю) Паста? Вау, у нас 

сьогодні італійський вечір?  

МІЛА: Щось по типу того. 

АНДРІЙ: Слухай, я тут подумав, все-таки варто підготуватися – скласти тривожну 

валізу, документи зібрати… 

МІЛА: Угу. 

АНДРІЙ: Бак повним тримати буду, може, не знаю, ще пару каністр куплю, бенз 

заллю… 

МІЛА: Ага. 

АНДРІЙ: Ти сумна чи мені здається? Із-за новин переживаєш? Не хвилюйся, я думаю, 

що нічого не буде, не можуть же росіяни бути аж настільки конченими… 

МІЛА: Все ок, Андрій, просто сідай. 

 

Андрій кладе сумку з ноутбуком, знімає піджак і сідає. Міла накладає у дві тарілки 

спагеті, поливає соусом і ставить тарілки на стіл. Андрій починає їсти, Міла не їсть, 

спостерігає. Андрій охайний, рухи витонченні, але тільки бере у рота першу порцію 

спагеті – завмирає. Міла напружено дивиться на нього. Андрій прожовує спагеті, 

ковтає і всміхається.   

 

АНДРІЙ: Смачно, і соус цікавий, що ти туди додала?  

МІЛА: Ненависть. 

 

Андрій відставляє тарілку, в очікуванні дивиться на Мілу. 

 

АНДРІЙ: Якийсь черговий прикол? 

МІЛА: От чому просто не сказати: фу, гидота, пересолено! Чому ти знову вдаєш? Чому 

не можеш вести себе як нормальна людина? 

АНДРІЙ: А що має зробити нормальна людина? Виблювати спагеті прямо на тарілку?  



 7 

МІЛА: Якби ти виблював, я б поважала тебе більше.  

АНДРІЙ: Серйозно? Так я можу це влаштувати прямо зараз! 

 

Андрій скидає тарілку зі спагеті на підлогу. Міла встає, відходить від столу.   

 

МІЛА: І все? Це все, на що ти здатний?  

АНДРІЙ: А ти? На що здатна ти? Всі тільки й говорять про повномасштабний наступ 

росії, про ядерну зброю, про те, що русня може піти на нас будь-якої миті, а ти 

пересолюєш спагеті, щоби що? Ну, поясни? Я готовий почути, навіть зрозуміти 

готовий.  

 

Андрій підходить до Міли, вона відступає назад, поки не впирається у стіну.  

  

МІЛА: Я хочу справжньості. Невже це так важко? 

АНДРІЙ: То поясни мені, що це таке – ця довбана справжність? Пересолити спагеті і 

чекати, що я за це тебе вдарю? 

МІЛА (з надією): А ти хочеш мене вдарити? 

АНДРІЙ: Міла, ти хвора на всю голову. 

МІЛА: А ти придурок, якому сміливості не вистачає навіть дружину на місце 

поставити. 

 

Андрій заносить над Мілою кулак. Міла всміхається. 

 

МІЛА: Давай, ну, давай! 

 

Андрій розбиває кулаком стіну.  

 

Сцена п’ята 

 

Кухня. На стіні, в тому місці, куди Андрій бив, висить картина. Біля картини стоять 

Настя та Маша. Міла крутиться навколо столу – наливає чай, кладе в корзинку 

печиво, мандарини.  

 

МАША: Ця картина нова чи я раніше не помічала? 
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МІЛА: Нова. 

НАСТЯ: А шо це? (схиляє голову то на один бік, то на інший) Дупа, чи що? 

МАША: Та яка дупа? Настя! Це абстрактне серце! Так, Мілка, серце? 

МІЛА: Ага, це батьки Андрія на весілля подарували, на шафі валялася, я й думаю: от 

повішу символ любові, може, й любові більше стане.  

МАША: Мабуть, дорога.  

НАСТЯ: Я б таку мазню і бєсплатно не взяла. 

МАША: А намалював хто? Ой, «написав», художники кажуть «написав». Має бути 

підписано… 

 

Маша намагається зняти картину зі стіни (щоб подивитися автора на звороті). Міла 

поривається до Маші і стає між нею та картиною. 

 

МІЛА: Чай стигне, пити давайте. 

МАША (киває на картину): Слухай, реально прикольна картина. Будеш викидати – 

мені віддай.  

НАСТЯ (сміється, Маші): Ти з психологією всьо? Канєц? Тепер по картінам? 

МАША: З психологією я ніколи не всьо!  

 

Маша кидає останній погляд на картину і обертається до столу. Сідають. 

 

НАСТЯ: Ви виступлєніє Байдена вчора дивились? Капець, да? 

МАША (Мілі): Андрій не проти, що ми до тебе завалился? 

МІЛА: У нього важливий мітинг, буде пізно. 

НАСТЯ: Не знаю, як ви, дєвкі, а мені на душе не спокойно – Байден мужик серйозний, 

просто так ляпать не буде. 

МАША: Насть, не набридло? Живи сьогоднішнім днем і буде тобі щастя. 

НАСТЯ: А якщо завтра війна, то яке сьогодні щастя? 

МАША: От і будемо вирішувати проблеми по мірі поступленія. Може, в кіно сьогодні? 

Там «Матриця третя» ще іде, Кіану Рівз, ууу, моя таємна еротична фантазія. 

НАСТЯ: Не така уж і таємна. 

МІЛА: І не така вже фантазія – старий пень, в прадіди тобі годиться. 

НАСТЯ: А психолог твій не заревнує? Шо ти на когось другого дрочиш?! 

МАША: Фу, Настя, дівчата не дрочать, а мастурбують.  
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НАСТЯ: А разніца какая?   

МАША: Господи, ти зараз про це хочеш поговорити?  

МІЛА (серйозно, задумливо): От як у вас так виходить? 

НАСТЯ: Дрочити? 

МАША: Настя! 

МІЛА: Бути живими. Жартувати про секс, сміятися, сваритися і миритися. Як? 

МАША: Хіба ти всього цього не вмієш? 

МІЛА: Я? А здається, що вмію? 

МАША: Ну, зараз у тебе складний період, у всіх складний – хочеш не хочеш, а в 

компанії знайдеться людина, яка тільки про війну і говорить (з докором дивиться на 

Настю). А загалом ти така сама, як і ми, і все у тебе буде добре. 

МІЛА: Я б все віддала, щоб бути такою. Такою простою, без всієї цієї хєрні у голові. 

НАСТЯ: Думаєш, у Машки хєрні в голові нема? Та пално!  

 

Настя сміється, Маша штовхає її у бік. Настя проливає на руку чай. 

 

НАСТЯ: Дура, чай гарячій!  

МАША: То твоя карма тебе наздогнала. 

НАСТЯ: Щас твоя тебе наздожене. 

МІЛА: От бачите – ви справжні. 

НАСТЯ: Ага, і чуть придурковаті (дмухає на руку).  

МАША (Мілі): Схоже, у тебе депресія.  

НАСТЯ: У голові вавка, а не депресія.  

МАША: Ой, мовчи вже, спеціаліст по чужим головам. 

НАСТЯ: Я ваще не верю в депресію. 

МАША: А депресія не вірить в тебе! 

МІЛА: Я раніше, знаєте, думала, що причина в Андрієві, а сьогодні подумала… може, 

це не він надто ідеальний, а я надто… як ти там казала, бракована? 

МАША: Вчепилася за це слово, перестань! Якщо в тебе депресія, то це лікується. 

НАСТЯ: Карпачов в юбці, помовч, ага? Мілі не лечіться нада, а піти від цього мудака. 

Якби він був такий хороший, ти б і не мучалася.  

МАША: Настя, ти себе чуєш? 

МІЛА: Вона права… я мучаю Андрія. 

НАСТЯ: Ваще-то я не так сказала… 
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МІЛА: І піду від нього… тепер маю причину. Ніхто не скаже, що я не права, і батьки 

не будуть лізти в душу з питаннями… Просто покажу їм це.  

 

Міла встає, підходить до картини, знімає її зі стіни. Маша та Настя аж 

привстають – дивляться на дірку в стіні. 

 

МАША: Це він? 

НАСТЯ: Так, всьо, хватіт! Собірай вещі і до нас в общагу! На мою кровать ляжеш, я – 

на підлозі!   

 

Заходить Андрій, у діловому костюмі, на ходу розв’язує галстук. Дивується, 

побачивши Настю та Машу. 

 

АНДРІЙ: О, привіт, не знав, що у нас гості… 

 

Настя та Маша затуляють спинами Мілу. 

 

МАША: Не підходь до неї. 

АНДРІЙ: Ви чого? 

 

Настя хапає зі столу ніж, виставляє вперед. 

 

НАСТЯ: Толька попробуй!  

 

Сцена шоста 

 

Спальня. Міла та Андрій сидять на різних кінцях ліжка. У Андрія перебинтована рука, 

через бинт проступає кров. Мовчать. За вікном тіні голих дерев, гілля тягнеться 

ближче й ближче до ший Міли та Андрія.  

 

МІЛА: Я не думала, що Настя справді на тебе кинеться… 

АНДРІЙ: Ти батькам те саме про мене розказуєш? Що я чудовисько, яке тебе б’є? 

МІЛА: Я з батьками мало говорю. Ти ж знаєш. 

АНДРІЙ: Як виявилося, я про тебе взагалі нічого не знаю.  
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МІЛА: Як і я про тебе. 

АНДРІЙ: Не починай, якби хотіла – знала б про мене все. А ти… 

МІЛА: Що я? От що? 

АНДРІЙ: Чесно скажи: ти реально така прибацана, чи це гра якась? Щоб цікавіше було 

жити, чи, не знаю, ти якийсь уявний фільм про себе знімаєш? Що це все означає?  

МІЛА: Просто мені погано. 

АНДРІЙ: Як погано? Що погано? Ну, поясни врешті?!  

МІЛА: Я наче в клітці, все життя в клітці. Раніше з батьками, з братами і сестрами, 

коли ти – наче ти, але собі не належиш. Тепер з тобою. Нова клітка, але суть та сама. 

АНДРІЙ: Але ж це не правда – я ні в чому тебе не обмежую. 

МІЛА: Знаю, але сам факт шлюбу… це ж зобов’язання, ціла купа зобов’язань, які я не 

можу виконати. А раптом справа в цьому? Раптом я не створена для сім’ї? І це не 

депресія, а просто нормальна реакція на рабство? 

АНДРІЙ: Рабство? Та що такого особливого я від тебе вимагаю? Хочеш на роботу – 

іди. Хочеш з подругами тусуватися – будь ласка. Я навіть на Настю не серджуся 

(потирає перебинтовану руку). 

МІЛА: Не в тому суть.  

АНДРІЙ: А в чому? Знову почнеш про мою ідеальність? Ок, якщо тобі так пече, то я 

буду розкидати шкарпетки по квартирі, приходити п’яний, курити почну, що ще? 

Оголоси весь список і я прям по ньому й піду.  

МІЛА: Ти не зможеш. І я не зможу. 

 

Міла встає, дістає з шафи валізу і починає закидати туди свої речі. 

 

МІЛА: Справа не в тобі. 

АНДРІЙ: Не роби цього. 

МІЛА: І не в твоїй ідеальності. 

АНДРІЙ: Міла, не треба. 

МІЛА: Так буде краще.  

АНДРІЙ: Якщо переступиш поріг квартири… 

МІЛА: Андрій, я не повернуся.  

 

Міла закриває валізу, з болем дивиться на Андрія, який так і сидить на ліжку. Тіні з 

вікна наповзають на шиї Міли та Андрія. Все поглинає темрява. 
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Сцена сьома 

 

Супермаркет. Дві каси, на касах, спиною одна до одної, сидять Міла та Маша. 

«Пропікують» товари уявних покупців і неголосно розмовляють. 

 

МАША: А він що?  

МІЛА: Зробив вигляд, що мене не знає. 

МАША: А вона? 

МІЛА: Теж. 

МАША: Триндець. Андрій – ладно, мужики всі такі (поглядає на уявних покупців, далі 

говорить тихше). Але Настя, наша Настя, хто б міг подумати?!  

МІЛА: Вона казала, що подзвонить Андрію по типу вибачитися за руку. І, напевне, так 

навибачалася, що… (уявному покупцю) Яблука які? Чемпіон? Як не знаєте? А коли 

набирали, то знали? Ящик зліва? Думаєте, я ці ящики на пам’ять знаю? 

МАША: Ти чого завелася? 

МІЛА: Господи, як я все це ненавиджу. 

МАША: От така вона свобода, Мілка, от така… (уявному покупцю, з усмішкою) 

Доброго дня. Наша картка є? Пакет? Великий, середній?  

 

Сцена восьма 

 

Кімната у гуртожитку. Міла розвішує попрані речі на нитку, натягнуту над ліжком. 

В іншому кінці кімнати стоїть ще одне ліжко.  

 

МІЛА: Річ не в тому, як я зараз живу. Не в цій халупі, не в копієшній зарплаті, навіть 

не в тупій роботі на касі. Я не порівнюю з квартирою Андрія, з можливістю спати 

скільки хочу, купляти все, що бачу, а не підраховувати – на скільки мені вистачить 

палки ковбаси і пакету гречки. Бляха, а гречка дорога, як золото. Це подорожчала, чи 

завжди так було? Але кажу ж: не в тому річ. Я не жаліюся. Я і без гречки можу жити. 

Трабл в тому, що все змінилося і не змінилося нічого. Навколо все інакше, а тут 

(показує на серце) те саме. Суча клітка всередині мене нікуди не зникла. Я, як той 

Колобок, втекла від батьків до Андрія, від Андрія – на касу в АТБ. Але від себе ніхєра 

не втекла. І не втечу… 
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Двері відчиняються, заходить Настя – красива, новий лук, нова зачіска, дорога 

сумочка через плече. Міла здивовано дивиться на неї. 

 

МІЛА: Опа, які люди. Що забула у нашому клоповнику?  

НАСТЯ: Привіт. 

МІЛА: І тобі не хворіти. 

НАСТЯ: Міла, перестань. 

МІЛА: Та я ще нічого й не починала. 

 

Настя відкриває тумбочку, що біля ліжка Міли, риється у ній. 

 

НАСТЯ: Тут папка з доками була, ти не бачила?  

МІЛА: Я все викинула. 

НАСТЯ: Больна на голову? 

МІЛА: А що? Ти ж віддала мені своє ліжко, а я тобі – свого чоловіка. Нормально 

помінялися? 

НАСТЯ: Прічьом тут ето? Там мій паспорт, код! 

 

Настя вивалює з тумбочки всі речі на підлогу, Міла намагається її спинити. 

 

МІЛА: Що ти робиш? На місце поклади!  

НАСТЯ: Де папка? 

МІЛА: Ти тупа, з першого разу не розумієш? Викинула!   

НАСТЯ: Мені паспорт нада! 

МІЛА: Ти що, в ЗАГС зібралася?!  

 

Міла сміється, але бачить, що Настя серйозна й задумлива. 

 

МІЛА: Чекай, реально в ЗАГС? Він же тільки-тільки свідоцтво про розлучення 

отримав… чи ти не за Андрія? 

НАСТЯ: Гониш, Міла, ти ж його сама кінула.  

МІЛА: А якщо я передумала? 

НАСТЯ: А якщо мені плювать?  
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Міла кидається на Настю, зав’язується бійка. 

 

МІЛА: Я вб’ю тебе, сука!  

НАСТЯ: Ти сама… ти всьо сама!  

 

В кімнату, почувши з коридору крики, забігає Маша, розбороняє подруг.  

 

МАША: Міла, Настя! Та годі! Перестаньте! Блін, дєвкі!  

 

Маша врешті відтаскує Мілу від Насті, всі важко дихають.  

 

МІЛА: Я… я… вб’ю… 

НАСТЯ: Себя, об стіну. 

МАША: Дурні ви, жоден мужик того не вартує. 

НАСТЯ: Він хароший. Не те, що ти про нього брехала. Хароший, умний, ласковий.  

МІЛА: Заткнися! 

НАСТЯ: Він на руках мене носить і з батьками познакомив. 

МАША: Настя, будь ласка… 

НАСТЯ: Він кофе в пастель, запомнив мої любімі квіти, питає, шо я думаю, прикиньте: 

йому не пофігу, шо я думаю?!  

 

По щокам Міли течуть сльози, Маша притискає подругу до себе, гладить по волоссю. 

 

МАША: Яка ж ти стерва, Настя… 

НАСТЯ: Я і не думала, шо так може буть. Шо мужик такий буває, шо я з ним как якась 

тіпа квітка в саду, а він поливає, поливає. Я ж всю жизнь борюся, а тут не треба 

боротися, просто живи і буть щасліва.  

МАША: І ти щаслива? 

НАСТЯ: Я не украла Андрія, у нас началось, коли ви вже розлучилися, всьо чєсно.  

МІЛА: Ха, чесно, ну да, чесніше не буває.   

 

Настя шукає свою сумочку. Міла витирає сльози, уважно дивиться на Настю. Настя 

знаходить сумочку, перекидає її через плече, прямує до виходу. 
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МІЛА (ядовито): Совєт да любовь…  

НАСТЯ: Я в тероборону записуватися йду, тому паспорт нада, а у тебе в голові тіки 

ЗАГСи… 

МАША: В тероробону? Не жартуєш? 

НАСТЯ: Та пофігу, і без паспорта візьмуть. Андрій вже записався. 

МІЛА: Андрій? Він програміст, яка йому тероборона? 

НАСТЯ: Война на носі, беруть зараз всіх… 

МАША: Слухай не Байдена, а Зеленського, він сказав, що війни не буде – значить, не 

буде.  

НАСТЯ: А Андрій сказав, шо буде. 

МІЛА: Ага, великий спеціаліст. 

НАСТЯ: Карочє, найдеш паспорт – віддай. Ні, то ні. 

 

Настя прямує до виходу з кімнати. 

 

МІЛА: Чекай! 

 

Настя зупиняється, дивиться на Мілу.  

 

МІЛА: Якщо війна почнеться, таких бракованих як ви вб’ють у перший же день.  

НАСТЯ: Це ти так за нас нєрвнічаєш чи смерті желаєш, шось я не пойму?!  

 

Настя с ласкавою усмішкою дивиться на Мілу, Міла сумнівається – хоче обійняти 

Настю, втім не наважується. Настя розвертається і йде.  

 

Сцена дев’ята 

 

Весна. Кладовище – навколо ліс, а тут могили, дуже багато свіжих могил, над якими 

майорять блакитно-жовтні прапори. Дві могили зовсім поряд одна до одної, на одній 

могилі фото Насті у камуфляжній формі, на іншій – фото Андрія. Між могил – 

молоденька яблунька, розцвіла білим квітом. Біля могил стоять Міла та Маша, 

заплакані, змучені.  
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МАША: Досі не віриться. 

МІЛА: І мені… (після паузи) Ти ж не думаєш, що я тоді бажала їм смерті? Я сердилася, 

але не настільки…  

МАША: Я знаю. 

МІЛА: А Настя? Як думаєш, вона знала?  

МАША: Міла, Настю та Андрія вбили росіяни… 

МІЛА: Так, але… ті мої слова… якби я не сказала, що було б? Може, їх блок-пост не 

розстріляли б, може… не знаю…  

МАША: Ти не винна, що вони пішли в тероборону, що почалася війна, не винна в 

тому, що наробили кляті орки… Не бери на себе надто багато, ти звичайна людина. 

МІЛА: Ні, не звичайна. Я – бракована. А вони… (вказує на могили) вони були 

звичайними людьми. Справжніми людьми. Ідеальними… Таких як я, бракованих, 

бісять ідеальні. Бісять ті, хто вміє проявляти свої почуття, хто любить, незважаючи на 

те, що ти не вартий їх любові, хто готовий приймати тебе такою, якою ти є. Але ти… 

ти не готова приймати і постійно шукаєш якийсь подвох, долбиш, провокуєш, виносиш 

мозок. І в кінці-кінців ідеальні беруть до рук зброю і йдуть захищати тебе, твою землю, 

твою свободу. А ти все одно не віриш, все не так просто - у них якийсь план, вони 

щось знають, чого не знаєш ти, не можуть же люди от так взяти і ризикувати життям 

заради інших. І ідеальні помирають, а ти, бракована, лишаєшся… І, виявляється, нема 

подвоху, нема ніякого плану, подвійного дна, просто є люди, а є ти, яка так і не встигла 

сказати, що любила цих людей…  

 

Кінець. 

Лютий-вересень 2022 року, Ірпінь, Україна 


