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Мої п’єси використовувати тільки за моєї згоди 

 

ДЕСЯТЬ КІЛОМЕТРІВ 

п’єса на одну дію 

Кілометр перший 

Маріуполь, весна 2022 року. Хлопчик (12 років, худий, змучений, куртка рвана, зимова 

шапка сповзла на бік) тягне вздовж моря санчата. На санчатах лежить щось важке, 

закутане в строкату ковдру, що саме – розгледіти поки неможливо. Санчата 

буксують в мокрому піску, але хлопчик не здається, вперто тягне санчата вперед.  

ХЛОПЧИК: Тато любив календарі. От такі великі календарі, які на стіну вішаються. 

Він викреслював дні, перегортав сторінки, коли місяць закінчувався. Мама казала, що 

це у нього з дитинства – у його бабусі був бзик - вся кухня календарями завішана. Тато 

на тій кухні був щасливим. І хотів те щастя повторити у нас вдома. Але у нас завжди 

був лише один календар, на самому помітному місці. Мама називавала це: компроміс. 

Цього року на календарі білі тигри. Викреслені всі дні січня і майже всі дні лютого. До 

24 лютого. 24 вже ніхто нічого не викреслював. Хоча Марік не одразу почали бомбити, 

спершу навіть здавалося, що нічого страшного не буде. Тато казав, що росіяни 

цивільних не чіпатимуть, а ми найцивільніші з усіх цивільних – він сантехнік, мама 

парикмахерка, а я в школі. Айда - наша німецька вівчарка, - мабуть, єдина з усієї сім’ї, 

яку хоч порода пов’язує з військовими. Це так тато жартував. І це були останні його 

жарти. 1 березня в нашу квартиру від росіян прилетіла «градіна». Прямо нам в кухню. 

Вціліла тільки стіна, на якій висів календар з тигром. Татова бабуся щось та знала про 

щастя.  

Кілометр другий 
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Хлопчик зупиняється перевести подих, сідає на мокрий пісок, хоча на санчатах є 

місце, міг би сісти на них, але ні… не наважується наблизитися до дорогоцінного 

вантажу. 

 

ХЛОПЧИК: Це була мамина ідея – купити Айду. У неї колись була німецька вівчарка. 

Але прожила вона мало – лише три роки. Собаку вкусив кліщ, її паралізувало, пару 

місяців мучилася і померла. Мама тоді в школі вчилася, в п’ятому класі, але добре 

запам’ятала, як це круто, коли у тебе є найкраща подруга. Її батьки більше не хотіли 

ніяких тварин. Мама теж не хотіла. А потім захотіла, коли вже тата знайшла і мене 

народила. І навіть квартиру купили і «спригнули», як казала мама, зі зйомних 

клоповників. Чом би й мрію не здійснити? Але тато був проти: у нього ніколи не було 

ні котів, ні собак. І була така наче установка, що тварини тільки в будинку. Куди їм 

мучитися в однушці? Та мама у мене така, що якщо чогось захоче, то не відступає – 

цілий рік говорила про собаку, довбала тата. Я аж дивувався: це наче я маю про таке 

говорити, а батьки мені мають відмовляти. Але у нас було навпаки: собаку хотіла 

мама, тато не хотів, а я сумнівався. Та коли тато на минулий Новий рік вранці 

покликав нас з мамою подивитися під ялинку, я зрозумів, що зараз буде диво. У тата 

світилися очі. І, якщо чесно, ще навіть не зайшовши в кухню, де у нас стояла ялинка, я 

знав, що побачу. Собаку. Маленьку, коричнево-чорну вівчарочку, дівчинку, як і хотіла 

мама. Айда – це я придумав ім’я. Мама дозволила мені придумати, бо, сказала, це 

важливо – знати, що ти комусь дав ім’я. Я тоді цього ще не розумів, зрозумів потім, 

коли Айда росла і ставала для мене все важливішою і важливішою. Цього Нового року 

ми святкували рік з Айдою, я дивився на неї – велику таку, серйозну собаку, не 

порівняти з пискотливим цуценям під ялинкою, - і думав, що Айда найкращий 

подарунок у моєму житті. Тато не зізнавався, але він думав так само. І коли в кухню 

влетіла та «градіна», ми з мамою були у кімнаті, а тато з Айдою в кухні. Ми заповзли в 

кухню і побачили, що тато накрив Айду своїм тілом.  

Кілометр третій 

Хлопчик йде по берегу, хвилі б’ють по чоботах, роблять їх ще важчими. Кожен крок 

дається з зусиллям, але хлопчик стискає зуби, стискає мотузку в своїх руках і тягне 

санчата далі.   
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ХЛОПЧИК: Я, мама та Айда жили у підвалі нашого будинку, з нами жили сусіди і 

якісь люди, яких я ніколи не бачив. Наче разом, але й окремо – кожен сам за себе. 

Росіяни бомбили Маріуполь вдень, вночі, іноді здавалося, що кожної хвилини. Айду 

контузило, коли вона та мама виходили на пошуки їжі, а я чекав у підвалі. Біля них був 

«приліт». Айда з того дня перестала чути, а у мами була зламана рука. Айді було навіть 

добре, бо до цього вона дуже боялася вибухів, а мамі було погано – рука почала гнити, 

лікувати було нічим і нікому. Мама не пускала мене самого ходити по вулицям, а їжі і 

води не було, останній шматочок хліба ми поділили на трьох. Мама свій шматок не 

з’їла, заховала і поділила між мною та Айдою наступного дня. Коли мама спала, я все-

таки вибрався з підвалу, лишив Айду охороняти. Це я перший раз вийшов за два тижні. 

І було дивно – наш Центральний район став іншим, не таким, який снився мені у 

підвалі. Руїни, дим, тіла, всюди тіла, деяких я пізнавав, на деяких боявся дивитися. В 

той день я знайшов мало: цвілий хліб, воду з брудної калюжі, діряве покривало, і 

звідкись, як диво, пакет безлактозного молока в розграбованому магазині. Повернувся 

ввечері, радий, бо безлактозне молоко як раз для мами – у неї непереносимість лактози. 

А мама… мама так і лежала, так само, як і вранці, біля неї мовчки плакала Айда…  

Кілометр четвертий 

ХЛОПЧИК: Мені казали, що Айда пахне псіною, багатьом у підвалі це не подобалося, 

хоча я б не сказав, що інші запахи були кращі. Мені Айда пахла домом, я обіймав її і 

засинав. Найчастіше мені снилася наша квартира і наша сім’я, як ми останній Новий 

рік святкували, мені мобільний подарували, а я батькам картину намалював. Я ж як раз 

у грудні почав ходити у художню школу, у мене гарно виходило, навіть вчителька 

хвалила. Вдома так і лишилася недомальована картина – портрет Айди, - хотів у школу 

на конкурс принести. Іноді однокласники теж снилися, друзі, Оксанка, з якою я в 

цьому році сидів за однією партою, шалено радів – вона відмінниця! Хороше те життя 

було, дуже хороше, шкода, що його вже ніколи не буде. Я навіть не знаю, чи жива 

Оксанка і всі інші…  

Хлопчик різко зупиняється, прислухається – свист. Спочатку тихий, ледь помітний, а 

потім все голосніший і ближчий. Хлопчик кидається на пісок, замружує очі, затуляє 

голову руками. Трохи далі від берега – в місті, - лунає вибух. Все окутує густий дим, 

свист не зникає – розриває вуха зсередини. 
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Кілометр п’ятий 

Хлопчик черпає воду з моря, вмивається, підносить долоню до рота - п’є і у ту ж 

мить з огидою випльовує солену воду. Вертається до санчат, дивиться на зранені від 

мотузки руки, зітхає, але бере мотузку і тягне санчата далі. 

ХЛОПЧИК: Прокинувся якось і почув бурчання, що я і собака – зайві рти. Я не 

сердився, я все розумів – ми давно в облозі, люди голодні, злі. Але одна бабуся сказала: 

«Ми не один на одного маємо сердитися, а на клятих кацапів! Це вони зігнали нас, мов 

тих щурів, у підвали. Вони забрали все, що ми мали, і назвали це, тварюки, 

визволенням. Засуньте собі це визволення знаєте куди?» «Вони нас все одно не 

почують», - відповів їй хтось. «Почують», - якось аж надто впевнено сказала бабуся і 

всі від нас з Айдою відчепилися. А наступного ранку бабуся не прокинулася – її серце 

зупинилося. Я та ще двоє чоловіків поховали бабусю у дворі, метрів за п’ять від 

під’їзду. Важко було, бо земля ніяк не копалася – чи ми слабі, чи земля мерзла. Інші 

допомогти не захотіли – ризиковано надто, бо нас продовжували обстрілювати. Айда, 

як ні в чому не бувало, сиділа поруч. Я подумав, що і сам би хотів бути глухим – 

набридло чути все це. Вибухи, стогони, сльози, голоси всі якісь безнадійні. Одного дня 

я приніс багато води – злив у відро з бойлерів у будинку поряд, який більш-менш 

вцілів. Не сам придумав – на вулиці від мужиків з іншого підвалу почув. В нашому 

мене похвалили і більше про зайві рти не казали. Свою порцію води я завжди ділив з 

Айдою, спочатку я, потім вона допивала. Допивала і одразу лягала у куток, у неї 

якийсь економ-режим включився, вона навіть більше не гавкала. У мене теж щось 

подібне – мінімум рухів, мінімум думок. Якщо з кимось з сусідів ми виходили на 

«промисел» - ми так називали пошук води й їжі, - то всі йшли повільно, наче зомбі, і 

якісь такі сутулі, похилені. Зі сторони все це було схоже на якийсь фільм про 

Апокаліпсис, тато любив такі фільми. Чорні вулиці, чорні люди. В один з таких 

«промислів» я знайшов в розбитому магазині ось ці санчата, новенькі, налаковані. Все 

в магазині вже давно розібрали, а санчата лишилися мені. Я сів на них і з’їхав з гірки 

по останньому снігу.   

Кілометр шостий 

Хлопчик тягне санчата вздовж моря.  
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ХЛОПЧИК: Вперше за довгий час я прокинувся не від вибухів, а від криків. Це сусіди 

в підвалі сварилися, я не одразу розчув про що, як розчув – вскочив і все побачив. 

Мужик, який до цього був самим тихим, тримав мою Айду за ошийник, а біля її горла - 

ніж. Він збожеволів від голоду і хотів зарізати Айду, з’їсти. Інші не давали йому це 

зробити, але й ніж забрати не могли – мужик розмахував ним і міг когось поранити. А 

Айда мовчала і дивилася прямо на мене. Наче прощалася. Я кинувся до мужика і 

сказав, щоб він зарізав мене, щоб з’їв мене, але не чіпав мою Айду. Я плакав, я стояв 

навколішках, я був готовий на все. І мужик кинув ніж, кинув Айду і пішов з підвалу. І 

більше не повернувся.  

Кілометр сьомий 

Хлопчик стоїть на хвилерізі, задумливо дивиться на море. Санчата позаду – на березі, 

вітер куйовдить строкату ковдру, майже відкриває те, що під нею, майже, але ні.  

ХЛОПЧИК: Босі і мокрі бігаємо між фонтанами в Театральному сквері, я і мама, тато 

стоїть в стороні, сміється. З нас самих, як з тих фонтанів, вода хлеще, але нам все одно 

– спека така, що це навіть в радість. Мама кличе тата, та він такий серйозний – ні, не 

сьогодні, настрою нема. Але ми й без настрою затягуємо його у фонтан, регочемо. Що 

тепер з тим фонтаном? А Драмтеатр… В підвалі тільки й розмов було, що про Драму. 

Там було дуже багато людей, там міг бути і я. У нас казали, що там з усіх сторін на 

землі був напис «ДІТИ», а російському літаку начхати – він кинув бомбу, зайшов на 

друге коло і кинув другу. Згадую слова тата про цивільних, що цивільних бомбити не 

будуть. Тепер я знаю, що росіяни як раз цивільних і бомблять. Вулиці всіяні тілами, у 

нашому дворі вже місця не лишалося, де хоронити. А росіяни не зупинялися… Хтось в 

підвалі постійно казав, що вони не зупиняться, поки всіх нас не знищать. Це геноцид. 

Ми в школі як раз вчили про геноцид, недавно, осінню, я тоді ще подумав: добре, що 

таке вже ніколи не повториться… Повторилося.  

Кілометр восьмий 

ХЛОПЧИК: В одну з вилазок я почув, що з Маріуполя можна виїхати на Бердянськ. 

Ну, комусь виїхати, а мені пішки десять кілометрів вздовж моря, потім через 

Комсомольський пляж і на трасу на Білосарайську косу. Плану чіткого не було, лише 

напрямок – прямо і прямо, і прямо. І трохи варіантів, що робити, якщо зустріну росіян. 
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Що Айда почне кидатися і гавкати я вже не боявся, вона стала такою худою і такою 

змученою, що навіть якби захотіла – ні на кого б не кинулася. Ми йшли під обстрілами, 

під градами, які розсікали небо прямо перед нами. Але у нас була мета і ми не 

здавалися. Було чітке відчуття: якщо не зараз, то ніколи. Я знав, що там попереду 

будуть російські блокпости і треба буде пройти якусь фільтрацію. Що це взагалі таке 

«фільтрація»? Як можна фільтрувати людей? Але то потім, зараз – дійти. Пляж, траса, 

Бердянськ. Зруйнований Марік вже не дивував, і трупи – теж. Страшно, що і до такого 

можна звикнути. І єдине, чого я тоді хотів – йти вперед. Не озиратися назад. А Айда, 

навпаки, пленталася все повільніше позаду і…  

Хлопчик не встигає договорити – санчата врізаються в камінь і перевертаються на 

бік. З санчат випадає закутаний у строкату ковдру вантаж і тепер видно, що цей 

вантаж – тіло німецької вівчарки.  

Кілометр дев’ятий 

Двір, оточений зруйнованими чорними багатоповерхівками. У дворі багато хрестів з 

табличками і без. Біля двох могил з саморобними табличками і нерівними написами 

«МАМА» і «ТАТО», хлопчик копає третю могилу іржавою лопатою. Санчата з тілом 

німецької вівчарки стоять поряд. Хлопчик закінчує копати і підсовує санчата ближче 

до ями, обережно скидає тіло собаки в яму, довго дивиться вниз, накриває тіло в ямі 

строкатою ковдрою і починає закопувати. 

ХЛОПЧИК: До Комсомольского пляжу було рукою подати. І далі на трасу. Ми 

майже… майже змогли. Але… я навіть толком не зрозумів, як це сталося – вибух і 

мене відкинуло, наче хто вдарив в спину. Здається, я навіть втратив свідомість, але не 

впевнений, бо було дивно, дико, холодно, страшно, все разом. Не знаю… ніколи не 

відчував нічого подібного. Потім прояснилося, на ноги став і побачив тебе… Айду… 

Ти підірвалася на міні. Вся в крові була, ще дихала і дивилася на мене… Я пішов, це 

якихось п’ять чи шість кроків, але здалося, що я йду цілу вічність, боявся, що не 

встигну – Айда помре раніше, ніж я дійду. Але встиг, обійняв, ще теплу, ще мою. 

Цілував криваву морду і повторював, що все буде добре, шептав у вухо, що ти моя 

найкраща собака, перша і єдина, що мама тебе любила і навіть тато тебе любив, і… і 

все, твоє серце перестало битися. Серце моєї Айди, як і серця всіх кого я так любив… 

Пробач… Пробачте… 
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Хлопчик кидає у яму останню грудку землі. 

Кілометр десятий 

Хлопчик йде берегом моря, тягне за собою пусті санчата. Йде повільно, ще 

повільніше, іще, наче з кожним кроком йдуть від нього останні сили.  

ХЛОПЧИК: Коли тебе щось тримає – ти тримаєшся. З усіх сил тримаєшся. Хоч за 

маленьку, крихітну надію, але тобі є заради кого і ти повторюєш собі: я зможу, зможу 

все. А коли у тебе забирають останнє, то… за що триматися тепер? Хіба що за мрію, 

що Бог, чи хто там дивиться на весь цей жах зверху, дасть тобі ще один шанс… будь 

ласка, останній шанс…  

За спиною хлопчика чується пискотливий гавкін, хлопчик обертається і в ту ж мить 

всміхається, присідає, простягає руки вперед і начебто бачить маленьке цуценя (на 

сцені цуценя не показуємо, але по реакціям хлопчика розуміємо – воно маленьке, мокре, 

худе) 

 

ХЛОПЧИК: Звідки ти таке взялося? (начебто гладить цуценя, яке крутиться біля його 

ніг) Худе, тремтиш, дурненьке мале. (сміється, наче цуценя облизує його руки, 

грається) І що з тобою робити, а?  

Чується жалібне скавчання невидимого цуценяти. Хлопчик хвильку розглядає цуценя, а 

потім буцімто ховає його під куртку, встає і йде далі.   

Липень-вересень 2022, Краків-Ірпінь.  


