
Двадцять чотири 
Дія перша 

Двадцять четверте лютого. Київ. Вечір. Будинок. Другий поверх. Батько клеїть  

вікна скотчем; син допомагає, тримаючи ящик інструментів. 

Вдалині лунають вибухи.  

Син:  

Тато… 

Батько: 

 Га?  

Син:  

 А чому вибухи настільки гучні?  

Батько:  

…бо снаряд переносить багато вибухової речовини… 

Син:  

А вибухова речовина – це… 

Батько:  

…спеціальні сполуки, поєднання яких утворює велику кількість напруги, що викликає  

стрімке вивільнення накопиченої енергії, тобто “вибух!”.  

Син:  

Дуже схоже на людей.  

Падіння снаряда. 

Батько:  

Виключи ліхтар. 

Син:  

А звідки утворюється енергія?  

Батько:  

Під тиском умов середовища і простору… 

Син:  

А чому після вибуху все палає червоним вогнем?  

Батько:  

Через фізико – хімічні процеси…  

Син:  

Що за процеси? 

Батько: 

Процеси, які ми бачимо і процеси, які відбуваються поза областю сприйняття. Коли 

торкаєшся запаленого сірника неодмінно обпікаєш палець – ми бачимо полум’я, натомість 

виділення тепла можемо лише відчувати, або фіксувати завдяки градуснику. Також 

існують процеси, котрі люди не здатні бачити, відчувати, чи усвідомлювати, хоча прояви 

подібних явищ часто втручаються у наші життя… 

Син:  

Наприклад, злі люди?  

Батько:  

Не тільки… 

Син:  

Літо тепліше, ніж зима, то чому літом засмагають, а не згорають?  

Батько:  

Минулого літа ти згорів і стільки ґвалту влаштував: “рятуйте, пече, пече, пече”… 

Син:  

Тату, я серйозно… бо… бо розкажу мамі, де зник кактус… 

Батько:  

 Хто тебе навчив шантажувати? 



Син: 

Ти! 

Батько:  

Я? Доведеться із твоїм батьком серйозно поговорити!.. (син сміється). Тихіше. Повітря і 

сірник абсолютно різні об’єкти дослідження, але і без сірника, і без повітря полум’я не 

буде. Однаково, сірник літом горить краще, ніж зимою… 

Син:  

Холодна температура погіршує горіння?  

Батько:  

Так… низька температура… 

Син:  

Я тобі не вірю. Занадто багато розумних слів. Як закінчимо, я подивлюся в інтернеті… 

Батько:  

Правильно. Вірити потрібно лише собі та лише в себе…  

Перший поверх. Кухня. Мати й Дочка пакують тривожні рюкзаки. 

Мати:  

Стало гучніше, правда?  

Дочка:  

Напевно.  

Мати:  

Що ти встигла покласти?  

Дочка:  

Паспорт, свідоцтво про народження, гроші, повербанк, зарядку, серветки, пасту, щітку, 

аспірин, ношпу, вугілля, йод, бинт, печиво, шоколад…  

Мати:  

Копії документів?  

Дочка:  

…майже у кожному рюкзаку. 

Мати:  

Майже? 

Дочка: 

Тато сам пакував свій рюкзак! 

Мати: 

Можливо взяти одяг? Це, напевно, буде надовго… Більше їжі, води? Снікерси?  

Дочка: 

Що саме?  

Мати:  

Візьми ніж!  

Дочка:  

Ніж? Я не збираюся нікого різати… 

Мати:  

Ніж завжди знадобиться, адже зброя – найкращий засіб розв’язання екзистенційних 

проблем, особливо коли представники сусідньої держави прийшли тебе вбити… Ніж – 

єдине, що у нас є… 

Дочка(йде до шафи):  

Я візьму прокладки.  

Мати:  

Можливо таблеток більше варто покласти? Як думаєш? Краплі… Ти взяла краплі для 

очей?  

Дочка(кладе прокладки):  

Тримай(дає краплі та інгалятор).  

Мати:  



Візьми ніж… 

Дочка:  

Мам… 

Мати:  

Заради бога, візьми… 

Дочка:  

Добре, добре… покладу… ніж, звичайно, корисніший за прокладки…  

Мати:  

Про що ми забули? Що ще потрібно? Чому ми раніше не приготували рюкзаки?  

Дочка:  

Мам, ми підготувалися заздалегідь, більше нічого брати. Досить пакувати речі – весь дім 

взяти неможливо…  

Мати:  

Я боюся їхати… 

Дочка:  

Хочеш залишитися в Києві?  

Мати:  

Вдома… тут… все… все, що ми створили… Я люблю наш дім – занадто багато сил 

вкладено, виходить тепер, даремно? А квіти? Хто пригляне?   

Дочка:  

Мам… 

Мати:  

Не треба. Я все розумію. Риторичне питання.  

Другий поверх. Батько віддає сину ліхтар. Вікно легенько здригається від вибухів.  

Син:  

А чому почалась війна?  

Батько:  

Хтось повірив у право вирішувати за інших…  

Син:  

А чому ніхто не почне вирішувати за себе? Чому ніхто не зробить правильно? Чому 

ніхто не візьме права закінчити?..  

Батько:  

Подай ножиці.  

Син(дає ножиці): 

А можна покласти Людину – Павука у тривожний рюкзачок? Я вже все впакував і навіть 

лишилось трохи місця. Можна?  

Батько:  

Побачимо. Посвіти ближче.  

Син:  

Тату.. 

Батько:  

Га?  

Син:  

А чому Господь дав одним все, а іншим нічого?  

Лунає вибух.  

Батько:  

Звідки подібні думки? 

Син:  

Ну… просто… Війни розпочинають… а закінчувати не наважуються…  

Батько:  

Господь наділив всіх людей однаковими привілеями, просто хтось вирішив, що має 

право на більше… 



Син:  

Так все тоді залежить, від права, яке людина бере? 

Батько:  

Все залежить, від того, що людина собі дозволяє. Ти можеш взяти Людину – Павука, 

Капітана Америку та Чорну Вдову, але чи піднімеш рюкзак? Чи буде зручно бігти? Чи не 

викинеш, коли втомишся? Часто люди зазіхають на більше, ніж можуть подолати… 

беруть занадто багато.  

Син:  

Ок, значить візьму Людину – Мураху… Тат, а коли буде кінець війни?  

Батько:  

Якнайшвидше закінчення буде кращим для всіх… Дай скотч… Як твої друзі?  

Син:  

Нормально. У Саші та Любчика родичі закордоном, тому поїхали… я забув країну. 

Поліну забрала мама ще три дні тому, але казала, що не хотіла виїжджати. Надіслала фото 

з Варшави, далі за планом, Вільнюс та Верона – “красиві міста” – каже. Людмила 

Аркадіївна залишилася, хоча закликала інших покидати свої домівки. “Буде важко” – 

говорила мамі… 

Батько:  

А мама?  

Син:  

Не знаю… мама послухала, потім відповіла, та я вже складав речі. А коли ми поїдемо?  

Пролунав дуже гучний вибух. Дім затрясло. Надворі зникло світло. 

Батько:  

Ти пам’ятаєш наші розмови на випадок надзвичайних ситуацій?  

Син:  

 Так.  

Батько:  

Біжи вниз…  

Син:  

Я хочу найти людину… 

Батько:  

Швидко… 

Пролунав черговий вибух. 

Мати:  

Сильно…  

Дочка:  

Думаєш…?  

Мати:  

Я не впевнена, однак ми готові. Візьми сумки… 

Син: 

Почалось, почалось, почалось… 

Дочка:  

Знову?  

Мати:  

Втретє.  

Батько:  

У кожного власне “почалось”… залиш речі й бігом до комори. Ти теж.  

Вибух.  

Мати:  

В групі пишуть? Йдуть до нас?   

Батько(закриваючи за дітьми двері комори):  

І не вилазьте, поки не скажемо.  



Вибух.  

Батько(вводячи пальцем по – екрану): 

Ракета влучила у школу – надіємось все обійдеться… 

Мати:  

Що обійдеться?.. Твій син завжди мріяв, щоб школу розбомбили.  

Син(за дверима комори): 

Підірвали! 

Мати:  

Яка різниця?  

Батько:  

Припинили.  

Мати:  

Добре… що робити?  

Стало чути звуки далеких пострілів. За вікнами піднялися стовпи червоного вогню. 

Батько і мати сіли під сходами, обійнявшись.  

Батько:  

Я тебе люблю… ти мене чуєш?  

Мама:  

Я тебе теж… 

Батько:  

Відкрий рот.  

Мама:  

Що?  

Батько:  

Відкрий рот! 

Мама:  

Зараз невдалий час для поцілунків… 

Батько:  

Це врятує від баротравм. 

Вибух. Вибух. Вибух.  

Тріск дерева. Ударна хвиля. Падіння шафи.  

Розбите скло, посуд, техніка. 

Мати:  

Ти вікна позаклеював?  

Батько:  

Так. 

Мати:  

Всі вазони підлив?  

Батько:  

Так. 

Мати:  

А вода? Воду перекрив?  

Батько:  

Так.  

Мати:  

Боже мій, я забула про корм для кота…  

Батько:  

Альфред зник три дні тому… 

Мати:  

А коли повернеться, то буде голодувати?  

Батько(виходить):  

Чуєш? Бомбити перестали! 



Мати:  

Безпечно?  

Батько(оглядаючи кухню): 

Поки так, але стій… 

Стук у двері.  

Тиша.  

Мати:  

Хто це?   

Син(визирнувши голову): 

Може кіт? Тат, а коли ми… 

Батько(зачинивши двері комори):  

Всі сидіть на місцях… 

Легенький стук. Дзвінок. Батько прислухався, подивився у вічко і відчинив двері 

будинку.  

Сусід:  

О, ви ще тут… 

Сусідка:  

Доброго вечора… 

Сусід:  

У нашому будинку зникло світло… 

Сусідка:  

Дуже перепрошуємо… 

Сусід:  

…тому звертаємось до небайдужих… 

Сусідка:  

…але, видно, виїхали… 

Мати:  

Ми теж скоро будемо. 

Батько:  

Обстріл завадив. А ви? 

Сусід:  

О, ні, ні, ні, ні… 

Сусідка:  

…ні, ні, ні… Син постійно переконує: “їдьте, буде погано”. Він у нас військовий… 

Сусід:  

…щось знає, та ми не хочемо… 

Сусідка:  

Будемо до останнього… 

Сусід:  

…російського солдата… Місяць, два і все… а далі відбудова, суд над варварами, 

відновлення історії… потрібна буде допомога, а кататись?… навіщо? даремно бензин 

витрачати?… 

Сусідка:  

…бензин людям придасться… 

Сусід:  

 …ми віримо, що все буде Україна… Власне, чого турбуємо…  

Сусідка:  

…не подумайте, що ми шпигуни чи диверсанти… 

Сусід: 

О, ні, ні, ні… 

Сусідка:  

…ні, ні, ні… 



Сусід:  

На телефоні мало зарядки… 

Сусідка:  

…а в нас світло зникло… 

Сусід:  

Люба, ми вже казали… 

Мати:  

Ми скоро будемо їхати… 

Батько:  

Заходьте… ще годину точно побудемо… 

Сусідка:  

Правда?  

Сусід:  

Ми швидко. Нікуди не їдьте.  

Батько вийшов на двір, озирнувся і зачинив двері.  

Мати(махаючи ножем):  

Що ти робиш?  

Батько:  

І кого зібралась різати?  

Мати:  

Я… 

Батько:  

Навіщо тобі ніж?  

Мати:  

…для безпеки…  

Батько:  

У росіян пістолети, автомати, артилерія, танки, ракети, а ти хотіла їх налякати ножем? 

Будь ласка, поклади… 

Мати:  

Ні! Ти не знаєш, хто наші сусіди насправді… “син військовий”… “світла немає”… ти їм 

віриш? Зараз апокаліпсис, а вони спокійні, як Свідки Єгови… 

Батько:  

Так, дезінформації багато… нас обманюють… ми стаємо критичніше мислити, 

припиняємо вірити, шукаємо зрадників, а слова лише додаткова насмішка тих, хто 

безжалісно скидає бомби, мінує землю, вбиває людей… тепер правду спокійно заміняє 

брехня, простягнуту долоню – камінь, а серце – граната… хоча є важливіша річ – 

залишитись людиною… не стати грубою копією ворога… зберегти себе… свою 

людяність, тому прошу - поклади ножа. 

Мати:  

Не покладу. Навіщо ти дозволив зайти?  

Син(вийшовши з комори):  

Кому зайти?  

Батько:  

Сусідам. З дев’ятого будинку. Якщо маємо змогу, то треба допомогти… 

Мати:  

Боже мій, що із моєю кухнею… 

Стук у двері… 

Батько:  

Збирайтесь… І поклади ніж… 

Батько відчинив двері.   

Сусідка: 

Ми взяли каструлю і вирішили, поки будуть заряджатись телефони… 



Сусід:  

…я ще взяв повербанк… 

Батько:  

Розумно… 

Сусідка(йдучи до кухні):  

…зваримо для всіх макаронів… вам, певно, перед дорогою треба поїсти… Боже мій, що 

із вашою кухнею?  

Мати(збираючи розбитий посуд): 

 …кляті обстріли… 

Син:  

Тат, а коли ми будемо робити коктейлі Молотова?  

Батько:  

Йди на гору й візьми людину – павука… 

Сусідка(поставивши каструлю на плиту):  

Давайте, я вам допоможу… 

Сусід:  

Хороший малий… 

Батько:  

Де телефони?… 

Мати:  

Дякую… ми воду вже перекрили… 

Батько(поставивши телефони):  

Нічого… секундна справа…  

Сусідка:  

О, біжить… все… вельми вдячна… 

Сусід(сівши за стіл):  

І куди плануєте їхати?  

Мати:  

На захід… 

Батько(сівши навпроти Сусіда):  

У мене колега в Івано – Франківську… прихистить на трохи… а далі будемо бачити… 

Взагалі, плануємо місяць перечекати, а тоді повернутись… може вам дати номер?  

Сусід:  

О, ні, ні, ні… 

Сусідка:  

…ні, ні, ні… 

Сусід:  

Ми в Києві народились, в Києві помремо… 

Сусідка:  

Наш дім – це там де, ми є… 

Батько(простягаючи візитівку):  

Ось номер… зателефонуйте… Ваш син правий – скоро будуть великі проблеми.  

Сусід(ховаючи у внутрішню кишеню халата):  

Дякую… але, думаю, все обійдеться… 

Сусідка(перемішуючи макарони): 

Так… ще п’ять хвилин… Ой, я зовсім забула, зовсім забула… де у вас находиться сіль?  

Мати:  

Зверху, ліворуч… 

Сусідка:  

Знайшла… скільки насипати? 

Мати:  

Ой, дякую, дякую… ми не будемо… 



Сусідка:  

Чому?  

Мати:  

Ми не вживаємо білі макарони.  

Сусід:  

А які?  

Батько:  

Ми готуємо страви лише із цільнозернового борошна.  

Сусід і Сусідка:  

Як це?  

Батько:  

Малий алергік і, як наслідок, вилазять виразки на тілі, тому відмовились від м’яса, 

молока, картоплі, звичайної солі, приправ та жирної, чи смаженої їжі.  

Сусід:  

Вегетаріанці! 

Сусідка:  

Ой… так… а як ви живете?... що їсте? І це я варила… 

Батько:  

Нічого… вам буде більше…  

Мати:  

Зроби нам чаю… 

Батько:  

А вам?  

Сусід:  

Ой, ні, ні, ні… 

Сусідка: 

…ні, ні, ні… 

Сусід:  

Макаронів вистачить… 

Мати:  

Ви не ображайтесь! Ми вже повечеряли… Можемо Вам нагріти… Спробуєте. Так, 

постав у мікрохвильову… 

Сусід:  

Ой, ні, ні, ні… 

Сусідка:  

…ні, ні, ні… ми все розуміємо – Європа. Це ми досі живемо у минулому… 

Сусід:  

Ех, зате у якому… 

Син(у навушниках, спустившись на кухню, говорить по відеозв’язку із Поліною): 

Так, все добре… Ні, ти не переживай. Так, трохи… шумно було, але я навіть не плакав. 

Ти краще розкажи, як ти? Як Італія? Ой, точно… А коли приїдеш? О, почекай, секунду… 

я прийшов за макаронами… 

Батько:  

Візьми снікерс в шафі, поклич сестру та йдіть до комори… заодно позаносьте тривожні 

рюкзаки… Ми скоро будемо їхати! 

Син:  

 Вона там дивиться “Пітьму”, а я не можу знайти людину – павука… 

Батько:  

Пізніше… 

Син:  

Але… 

Батько: 



Дорослим треба поговорити!  

Син:  

Почекай, будь ласка… мене загрузили новими завданнями…  

Коли шафа була спустошена і двері комори зачинились, Батько поставив на стіл 

дві тарілки макаронів й дві чашки зеленого чаю. Згодом додав ще дві тарілки чорних 

макаронів, які повільно охолоджувалися.  

Сусід:  

Правильно говорять: “темні часи настали”. 

Сусідка:  

Ой, не можу я їсти – в горло нічого не лізе… 

Сусід:  

Все буде добре… не переживай… 

Сусідка:  

Син в Маріуполі служить. З чотирнадцятого… спочатку на революції відстоював 

гідність народу, а потім захищати Донецьк вирішив, коли забрали Крим. Ми за вісім років 

бачились п’ять разів… 

Сусід:  

Два з яких у травматолога.  

Сусідка:  

 Боюся, страшно… Тривога почалася до війни – серце коле третій день вже… спати не 

можу… їсти не можу… дихати не можу… оце як починають бахкати, так відразу у вікно 

дивлюсь, думаю: “як там синочок мій? Живий? Здоровий?” Можливо треба медикаменти, 

рації, броніжилєт? У військових ангел – охоронець – це хороший автомат. А як влучить 

кудись, так плакати починаю… поки не побачу в повідомленні від нього: “4.5.0.” – то все 

добре значить по – їхньому…  

Сусід:  

За вісім років весь сленг вивчили! 

Сусідка:  

…серце відляже ненадовго… до наступного пострілу і знову…  

Батько:  

Часто дає про себе знати?  

Сусід:  

 Нервові зриви частіше… Служба. Державні таємниці. Не дозволено. Як тільки почули 

перші вибухи о четвертій ранку, син подзвонив: “Почалося, – кричить у трубку, – 

“Виїжджайте… Російські потвори повністю повторять попередні сценарії Чечні, Сирії, 

Донецьку”… 

Сусідка: 

“Синок, синок, синок, зачекай… Як ти? Що з тобою? Здоровий, цілий?” 

Сусід: 

“Так! Росіяни гатять, як дурні… навіть своїх людей не шкодують… В будинки, парки, 

майданчики, школи – всюди небезпечно… Біжіть”…  

Сусідка:  

“Стривай… Війська вже у Києві?”… 

Сусід: 

“Війська всюди… всюди…  вседозволеність, грабіж, депортація… Всі гріхи минулого 

перенесено на сьогодення… Воювати легше, коли мирне населення евакуйовано, їдьте”…   

Сусідка:  

“А ти, синок? … Ти ж там синок”… 

Сусід:   

“Дійте швидко, я прошу”… 

Сусідка:  

“Ми тут, а ти там”… 



Сусід: 

“І не телефонуйте”…  

Сусідка:  

“Ми тут, а ти там”… 

Сусід: 

“Тепер все прослуховується: нашими, їхніми, чужими… Захистіть себе, щоб допомогти 

іншим, прошу”, – останнє, що ми почули… 

Сусідка:  

“Ми тут, а ти там” – останнє, що ми сказали… Ми не змогли поїхати… Вирішили 

допомагати в Києві…  

Сусід:  

Росіян швидко виженуть…  

Сусідка: 

…хоча буде багато жертв… як у всіх війнах… але наші потерпілі матимуть нас… 

Сусід: 

 Ми знаємо все, що буде, бо ми все бачили раніше… Кожна війна починається інакше, 

проте кінець вічно однаковий: глум, мародерство, каліцтва, трупи… Але найстрашніше – 

існування купленого права… У Росіян багато грошей і вдосталь шпигунів… Достатньо 

щоб повністю заполонити Європу золотими унітазами, хоча половина вже точно перевіряє 

якість російського виробництва… Велика кишеня вдало компенсує маленький мозок 

Путіна, внаслідок поступки, розбурханий апетит, подальший шантаж… Вовк спочатку 

куштує лапку щоби дізнатися загальний смак кроленя… Крим віддали, Схід віддали, 

тепер Україну віддають… всю… “Війна – це завжди трагедія, але рідко завада бізнесу”… 

не мине й місяця, як почнуть благати здатися… Всі люди – цифри на папері, а особи, 

рішення яких керують світом, ширше банкнот не дивляться та не живуть… цінність 

акціонера визначається капіталом: Путін головний фінансист Європи, відповідно Європа 

дозволяє Путіну все… псих з гранатою… а питання: “як?” – нікого не хвилює… 

Сусідка:  

Ну перестань… у світі досить негативу… всі налякані, всі плачуть, всі тікають… треба 

братися за розум …  

Сусід:  

Я і кажу… повикидати всіх із Європи, всіх із Росії й можна спокійно жити…  

Сусідка:  

Перестань! 

Тиша. Вибух. 

Сусід: 

Смачні макарони… 

Батько:  

Що у вас із будинком?  

Сусід:  

Завтра дізнаємось… треба службу викликати: води, світла немає… Ситуація, загалом, 

кепська… прямо, як на війні…  

Сусідка: 

Дома сиди… рветься “на старість років, кров розігнати, Рембо”…  

Сусід:  

І для чого? Нове покоління не цікавиться старими фільмами…  

Батько:  

Ми бачили… 

Мати: 

Бачили…  

Сусід:  

Чесно?  



Сусідка:  

Набрид вже… Цілий день торочить…  

Сусід:  

Снайпером можу бути… 

Сусідка:  

Як тільки почув: “війна…”. 

Сусід: 

…або розвідником… легко… я ж в армії служив… ой… а де туалет?  

Батько:  

Перші двері, біля комода… 

Сусід, елегантно поправивши домашній халат, виразною ходою попрямував у 

сторону вбиральні. 

Сусідка(пошепки): 

Енурез… 

Батько і Мати: 

Ааааа… 

Тиша. Скрегіт виделки. Сьорбання. Вибух.  

Мати:   

А якщо ми залишимо ключі, ви приглянете за будинком?  

Сусідка:  

Що?  

Мати:  

Я за квіти переживаю. Пов’януть… Розумію, що дрібниці… що життя людей важливіші, 

втім не можу я покинути… не можу… люблю сильно… Всього два рази на тиждень 

підливати… а кактус, взагалі не треба… бо перший зіпсували, тому другий важливо 

зберегти…  

Сусідка:  

Ну я не знаю… 

Мати:  

А як Альфред вернеться – це наш кіт – то корміть, будь ласка… мені так буде легше…  

Сусідка:  

…я… 

Мати(вручаючи ключі): 

Світло, вода, тепло – все є… просто дотримуйтесь правил маскування… Захочете 

поїхати – без проблем… А поки залишаєтесь… прошу вас…  

Сусідка:  

…маю поспілкуватися із чоловіком, обговорити, вирішити… чужий дім – мені трохи 

некомфортно… А як ви вважаєте?  

Батько: 

Ми будемо дуже вдячні…  

Звук зливного бачка. Сусід зазирає до комори. Діти за телефонами.  

Сусід:  

Як ви?  

Син:  

Нормально.  

Сусід:  

Боїшся?  

Син:  

Ні. А варто?  

Сусід:  

Лише коли страшно. 

Син:  



Коли приходить страх, я його лякаю… 

Стук у двері.  

Сусідка:  

Ви когось чекаєте?  

Батько:  

Ні. 

Мати:  

Хто це?  

Син(радісно):  

Альфред прийшов. 

Сусід направляється до дверей. Далекі звуки стрільби. Черговий стук. 

Сусід:  

Я відкрию.  

Батько(встаючи зі столу):  

Ні.  

Мати: 

Не треба.  

Сусідка:  

Стій.  

Сусід зупиняється, простягає руку, відчиняє двері. В дім влучає снаряд.  

 

Дія друга 
Двадцять п’яте лютого. Ніч. Російські війська перед Сусідом. 

Росіянин(направивши дуло на сусіда):  

Зброю вниз, руки вгору!   

Кадирівець:  

Оглух? Давай, пішов… 

Військові зайшли у будинок. Бурят відправився оглядати туалет, комору, 

гардеробну. Білорус й Осетин піднялись перевіряти другий поверх. Росіянин завів 

Сусіда на кухню, де Батько, Мати та Сусідка приходили до тями після ударної хвилі.  

Росіянин:  

Свічки! Доволі гарно… Боїтеся нас? Припиніть, не треба – ми теж люди, хоча, певно 

після пропаганди важко змінити враження про Росію. Власне, росіянин – це хто? Звір, 

наволоч, нелюд?  Людина! Однак за нав’язаною ворожнечею, ненавистю та злістю ви 

бачите одне зло… Ні… Америка надто довго проводила експерименти на Україні! Ми 

добрі…  ми не можемо покинути братів, коли стукає біда… ми не можемо ігнорувати 

геноцид народу… Довгі, страшні вісім років, які забирають життя людей… Зеленський 

продав західні землі Польщі, роздав злочинцям зброю і втік, як останній виродок… 

Європа вас кинула! Україна опинилася у складній ситуації, проте не варто переживати, 

Росія допоможе відновити велич держави й поверне щастя та мир, давно зниклий через 

брехню, жадобу і популізм. Домовленості за закритими дверима утвердили долю ваших 

життів – теперішній хаос чергове підтвердження розчарування сподівань жителів чудової 

країни меркантильною владою. Не бійтеся, ми не вороги! Ми прибули із гуманітарною 

місією для підтримки населення! Вам щось потрібно? Одяг, їжа, вода?  

Сусід:  

Лише щоб Росіяни забрались із України!  

Росіянин:  

Я розумію ваш гнів! Чесно… І ваші слова… однак зміст – це ідеї американців, вбиті у 

голови спочатку руками Порошенка, потім Зеленського… Ідеї, монотонно повторювані 

вісім років, налаштували Вас проти Священного Народу і коли нацистський режим 

рухнув, психіка затребувала певний час для реорганізації сприйняття нової  реальності… 

Не противтесь, дозвольте змінам відбутися… Зміни невідворотні – минуле завжди 



лишається позаду… Сон закінчився… Подивіться…(вказує на снаряд в стіні)… Влада 

винищує власних жителів…Скажіть, це нормально? А якби снаряд вибухнув? А всі інші 

снаряди протягом восьми років? Хто відплатить за смерті громадян на Донбасі? Хто винен 

за кожну випущену кулю, гранату, ракету? За кожен сантиметр замінованої землі? За 

кожну смерть? Київ! Нацистський режим! Влада купки бандитів! Ми прибули, виключно, 

захистити мирних мешканців стражденної України! Ми не дозволимо вас образити, ми 

зможемо вас врятувати… Хтось, окрім вас, перебуває у домі?  

Бурят(визираючи із комори):  

Діти!  

Росіянин:  

Приведи! 

Бурят(побачивши снаряд): 

Бля... їбать коня… можна йобнуться…  

Росіянин(стверджувально кивнувши): 

Досі маленькі, тендітні, крихкі… Ви бережіть себе… На Донбасі нацисти знущаються, 

катують, мучать дітей… Можуть відрізати пальчик, можуть відрізати вушко, можуть 

виколоти очко… У нацизму немає меж… Якщо раніше проводили антигуманні досліди 

заради науки, то тепер всім керує тваринне задоволення… Будьте біля батьків…  

Діти підбігли до Матері. 

Бурят:  

Прикиньте, туалет… знову… Виходить у кожному будинку є унітаз… Піздєц… 

Натуральний піздєц… А хто вам дозволив так добре жити, а?  

Осетин:  

Що?  

Бурят:  

Я раніше бачив унітази тільки в ресторанах… 

Осетин:  

Що? 

Бурят: 

Ну… ми срати ходимо на двір… срака мерзне постійно… 

Росіянин:  

А перевірити в інтернеті, як нормальні люди живуть? Не варіант? 

Бурят:  

Щоби наркотики продали? Я знаю: американці всіх підсадять, згодом голову повертаєш і 

грошей немає… все… день народження просрано на холоді сусіднього двора… а твій 

подарунок: промерзла дупа і геморой… Я знаю… та я все зроблю, щоб на день 

народження нормально посрати в ресторані…  

Росіянин:  

Ти можеш піти в туалет деяких ресторанів без замовлення страв!  

Бурят:  

Серйозно? Що я тоді роблю в Україні?  

Сусід:  

Можливо, прийшов безплатно посрати? Думаю, батьки забули розповісти… але у 

сучасному світі потрібно платити навіть за висране лайно! Ви не маєте права вдертися на 

територію чужої країни, навалити величезну кучу і безкарно звалити… Ми не збираємося 

мати справу із вашими екскрементами!  

Білорус(спускаючись):  

Периметр чистий, зброя відсутня…   

Росіянин: 

Добре… тобто погано… Загалом, ситуація доволі складна – лінія фронту розширилася, 

ворогів стало більше… США і колективний захід намагаються знищити Україну… Зараз 

доволі непередбачуваний час і потрібно зберігати спокій та допомагати воїнам… Скажіть, 



чи ви чули про зв’язки місцевих із ветеранами АТО, ООС? Розмови, плітки, домисли? Не 

обов’язково про учасників… можливо, родичі, друзі, працівники? Подібні люди 

становлять особливу небезпеку, адже є агентами іноземного впливу і працюють на 

загарбницьку Європу… Здебільшого мають чудове алібі через батьків – агентів, що осіли 

століттями назад… Друге… виходячи на вулицю, необхідно одягати на руку білу пов’язку 

– це життєво важливо!.. Спецоперація потребує великих затрат і… 

Сусід:  

В сраці був, гівно видів? 

Росіянин: 

Що? 

Сусід:  

Спецоперація? Масове бомбардування мирного населення, обстріли житлових будинків, 

крадіжка бойлерів, плазм, унітазів – це спецоперація? Ні. Вбивство людей за те, що вони 

інші – це війна! Вбивство людей за те, що працьовитість дозволяє жити краще – це війна! 

Вбивство людей за те, що туалети находяться в домі, а не надворі – це що, взагалі, таке? 

Невже вартість людського життя визначається загальною ціною речей в домі? Невже 

міжнародні закони людяності можна перекреслити за допомогою дула автомата? Невже 

наявність унітаза – обов’язкова умова бути людиною? 

Кадирівець:  

Як ти смієш? На коліна! Всі!  

Кадирівець стріляє в стелю. Батько, Мати, Син, Дочка, Сусід, Сусідка стають на 

коліна.  

Кадирівець:  

Американські агенти. Європейські провокатори. Натівські виродки. Телефони здати! 

Білорус(почавши забирати телефони):  

Відразу розблокуйте! І ті, що на зарядці!  

Осетин(почавши роздягати Батька):  

Тату, нацистська символіка, екстремістські групи – все це підтвердження співпраці із 

нацистом Зеленським… значить співучасть у довготривалому знущанні з людей 

Донбасу… 

Сусід:  

Не існує жодного Донбасу… Це Донецьк і Луганськ! 

Осетин:  

…у наших новинах існує… 

Сусідка:  

Не торкайся!  

Сусід відпихає Осетина, затим отримує прикладом від Кадирівця.  

Сусід:  

…і почули голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховалися 

Адам і Єва від Господа Бога серед дерев раю… 

Кадирівець(б’є):  

Досить, досить, досить… 

Бурят хапає Кадирівця, відводить, кричить… 

Росіянин:  

Заспокойтесь… (кидає ганчірку). Витріть лице… Навіщо дешеві провокації? Індикатор 

національності – не кров, а вчинки та віра… Я бачу, ви фанатик… не просто… не 

просто… Скажіть… що хорошого зробила ваша влада за останні роки? Побудувала 

демократію? Ліквідувала корупцію? Дала щасливе майбутнє?   

Сусід:  

Головна заслуга влади у тому, що не було зроблено… не ліквідовано 

конкурентоспроможність… не віддано всю повноту влади ідіоту… не підпорядковано 

силові структури… двічі витримали ваші втручання… скинули зрадника… Ми знаємо про 



плани захопити Україну від початку Незалежності… і боремося… ми досі можемо вільно 

поливати брудом політиків, протестувати, вимагати прозорості… вимагати більше 

результатів, засуджувати, ображати… міняти людей на посадах… іноді під впливом 

олігархів, іноді під впливом емоцій… але ми вільні… ми ростемо… ми живемо, а не 

очікуємо, поки старий дід нарешті здохне… 

Свист, вибух… За вікном червоне полотно застеляє небо. 

Бурят:  

Ой, бля… нацикі вертоліт збили… піздєц… 

Сусід(всміхаючись): 

…а коли хто згрішить: почує голос прокляття, і був свідком, або бачив, або знав, але не 

виявив, то понесе свою провину… Нарешті прийшов час асвабадіть Москву! 

Білорус підходить до Росіянина, показує телефон, шепче. Росіянин перечитує, 

секунду дивиться на Сусіда й киває – Кадирівець стріляє… 

Сусідка: 

Ні, ні, ні… 

Росіянин:  

Син – боєць Азова? 

Сусідка(плаче над тілом чоловіка): 

Виродок… я тобі нічого не скажу… Ось, результат вашого спасіння… рятуєте, 

розстрілюючи людей! Рятуєте життя смертю… Виродки… Прийде час, і ви всі здохнете, і 

діти ваші, і правнуки, і рід ваш весь здохне…  

Кадирівець(б’ючи):  

Замовкни суко! Твій син вбиває моїх братів і ви його народили…  

Сусідка:  

Ви знищуєте нас ціле століття…  

Кадирівець:  

Мало німці, блять, палили вас, підарасів… 

Росіянин:  

Досить. Пам’ятай про завдання: розлютити – її місія, ми повинні бути розумніші…  

Кадирівець:  

Ти правий…(До білоруса). Діставай!  

Білорус опустив рюкзак, обережно взяв камеру, прикріпив мікрофон і дав Буряту 

та Осетину по – лампі.  

Кадирівець(за камерою):  

Зараз буде зйомка… бабку приберіть… станьте сюди, ближче… добре… Ви подякуєте 

Російському керівництву, Дону та Аллаху за порятунок, їжу і воду… на території безліч 

терористів, Зеленський втік і спасіння принесе “руский мир”. (До Батька) Будеш 

говорити, всі інші – посміхаються!  

Син:  

І махають?  

Кадирівець:  

І махають!.. Що? Ні! Навіщо? 

Дочка:  

Ви багато пропустили… Американці підготовили нас до знімання пропаганди, навчили 

невербальному спілкуванню і махання рукою – значить, що інформація – перевірена і 

правдива!   

Кадирівець:  

Ладно, махайте… Правдиво… Щоб Аллах повірив!  

Син:  

Гандон повірить точно!  

Кадирівець:  

Що?  



Дочка:  

Дон повірить точно!  

Кадирівець:  

Репетиція треба?  

Батько:  

Ні, сльози підкреслять радість та щастя!  

Кадирівець:  

Розумно! За командою. Камера, мотор, почали!  

Батько:  

Шановний російський народе, Путін, Аллах! Звертаюся до вас від щирого серця та 

особистого, зовсім без стороннього примусу, волевиявлення, вмотивованого бажанням 

розповісти правду про Україну і заручитись підтримкою, наразі конче необхідною. 

Знайте, ми все бачимо і все запам’ятаємо: кожен вчинок, кожне слово, кожну думку… За 

кожний вчинок, кожне слово, кожну думку, буде заплачено відповідну винагороду. Не 

хвилюйтеся – повернемо все… повернемо до останньої каплі крові, пролитої вами заради 

допомоги… допомоги нам…Спостерігаючи злочинства ганебної влади я хочу подякувати 

великому російському народу, особисто Путіну та Дону Аллаху за мужність, силу, 

сміливість піти на хиткий, проте необхідний превентивний крок… за спробу запобігти 

катастрофі… за відібрані життя, загублені долі, страчені серця… за зруйновані будинки, 

підірвані театри, спалені церкви… за народжених і ненароджених… за минулих, 

теперішніх і майбутніх… за страждання синів, передані турботливим матерям… матерям, 

що подолали страхи й погодилися відправити синів на допомогу Україні… на землю 

ворогів, нацистів, шпигунів, знаючи… усвідомлюючи можливе неповернення, кончину, 

суд… за правду, віру, чесність… Я дякую… дякую вам за відчайдушну наснагу, віру та 

жертви, принесені заради щасливого Українського майбутнього… Дякую, що врятували 

мене, мою дружину, моїх дітей і дітей їх дітей… Дякую, що врятували наш дім… Дякую, 

що врятували Україну… 

Сусідка втратила свідомість і впала.  

Кадирівець:  

Я просив прибрати з кадру… Ну, блять… Хто проїбав? Білорус!  

Білорус:  

Я хіба мав?  

Кадирівець:  

А хто мав? У кого був шанс? Ладно, похуй… Виріжемо… Прекрасний дубль… 

прекрасний… Прямо заплакати хочеться… Стражденні, подерті, я ще зміг зняти йобнутий 

снаряд… Ахуєть… Краще відео… краще… 

Росіянин:  

Приведіть стару до ладу.  

Кадирівець вистрілив у голову.  

Кадирівець(плюючи): 

Нєхуй кадр псувати, суко…  

Росіянин:  

Що ти зробив?  

Кадирівець:  

Врятував загублену душу… привів до ладу… вибирай, що милозвучніше… мені вже 

набридло сюсюкатися зі шмаркачами…  

Росіянин:  

Мені чхати на твої почуття… Наказ був інакшим… 

Дочка(тримаючись за плече):  

Мама, у мене кров… 

Мати: 

О, боже… 



Батько(обійнявши дочку):  

Тобі боляче? 

Росіянин:  

Прекрасно, підстрелив мале дитя!.. 

Кадирівець: 

А чого відразу підстрелив? Чого відразу скидаєш на мене провину? Це все бабка стара!  

Дочка: 

Ні.  

Батько:  

Так.. добре… уявляєш? Все навіть добре… так… продовжуй глибоко дихати… 

Мати: 

Що робити?  

Росіянин:  

Бабка? Ти знущаєшся? Я віддав чіткий наказ: “привести до тями!” Що не зрозумілого? В 

чому проблема? Навіщо стріляти?  

Кадирівець: 

Бабка мене заставила… 

Росіянин: 

Як? Приставила дуло до голови? 

Кадирівець: 

Ти, взагалі, чув розмову? Слова потрібно підбирати! Що мені залишалося? 

Зателефонувати сину: “Ой, вибачте, що перебиваю від вбивств побратимів, але я зараз в 

Києві веду розмову із вашою Матір’ю і на мою скромну думку – у неї спостерігаються всі 

ознаки психічнохворої людини… Чи не були б Ви такі ласкаві помістити Матір у 

психоневрологічний диспансер, який згодом ми підірвемо. Дякую”… 

Батько: 

Куля пролетіла наскрізь – ми перев’яжемо руку, однак залишиться шрам…  

Росіянин:  

Звідки слова? 

Кадирівець:  

Що?  

Росіянин: 

Ти ніколи не говорив подібні речі! Це чужа риторика! Де ти почув… 

Кадирівець:  

Це мої слова! 

Росіянин:  

Це не твої слова!  

Батько:  

Можна бинт… 

Кадирівець 

Це мої слова! 

Росіянин: 

Це не твої слова  

Батько: 

Можна бинт… 

Кадирівець: 

Ладно, ладно… У фільмі одному побачив… 

Батько(кричить):   

Дочка стікає кров’ю! Мені треба бинт! 

Кадирівець:  

Що ти кричиш? До смерті ще далеко! 

Росіянин:  



Дайте бинт… 

Кадирівець:  

Що?  

Росіянин:  

Бинт! 

Кадирівець: 

У мене немає! 

Росіянин:  

Що?  

Осетин:  

Я попросив поділитися, коли натер ногу… у мене взуття закоротке! 

Росіянин:  

Піздєц! 

Кадирівець:  

А ти що командир? Теж без бинта? 

Бурят:   

А вам справді видавали?  

Батько:  

У коморі тривожні рюкзаки – принесіть!  

Бурят відправився до комори. Переніс всі рюкзаки. Відкриває перший і починає 

викладати документи, одяг, їжу… 

Осетин:  

Хороший ноутбук!  

Батько:  

Давай пакет!  

Батько висипає ліки та обробляє рану.  

Осетин: 

Я заберу ноутбук, добре? Однаково, вам не знадобиться, а я дітям відправлю – 

подарунок зроблю… 

Бурят: 

Пістолет… 

Кадирівець:  

Блять! Білорус… знову наїбав… 

Білорус:  

За мною закріплений другий поверх!  

Росіянин:  

Звідки пістолет? 

Батько:  

Купив перед війною!  

Осетин:  

Щоб нас вбивати, так?  

Кадирівець:  

Бандерівець. Нацик, блять, йобнутий… всі на коліна… 

Кадирівець кожному почав зв’язувати руки та ноги. 

Син: 

Мама… 

Мама:  

Га?  

Син: 

Пам’ятаєш, ми минулого року відпочивали та зіпсували кактус?  

Росіянин:  

Що значить кактус? Це код для спецслужб? 



Білорус: 

Дім прослуховують?  

Кадирівець:  

Кактус – це зброя… точно! 

Батько: 

Кактус – це кактус! Малий засранець…. 

Син: 

Насправді, тато викинув кактус, бо випадково вколовся… 

Мати:  

Що?  

Батько: 

Я був емоційним… 

Син: 

Правда… викинув і дав шоколад, щоб я сказав… 

Росіянин: 

Найти кактус… Та не зараз… Як покінчимо… 

Мати:  

Як ти міг?  

Батько: 

Вибач.  

Мати: 

 Паскуда… ти знаєш, як я переживала? Наволоч… я думала: занадто багато води… 

втопила…  картала себе за смерть рослинки…  

Білорус: 

Можливо втрутимось? 

Росіянин: 

 Нехай вбиває… менше роботи буде… 

Батько: 

Вибач… я поранився і стало боляче… але я тобі подарував новий… 

Мати:  

Кактус – хороший подарунок на річницю!  

Батько: 

Шкарпетки кращі! 

Мати: 

Я ніколи не дарувала тобі шкарпетки! 

Батько: 

…але кожного року погрожуєш! У мене стрес… 

Росіянин: 

Досить! 

Батько: 

Послухайте! Я не вірю в політику, я не вірю в популізм, я не вірю… Я звичайний 

громадянин, який зацікавлений тільки в безпеці власної сім’ї. Мені чхати на ваші 

геополітичні ігри. Прошу, ми хочемо лише поїхати звідси… і про вас забудемо – я обіцяю. 

Забирайте будинок, забирайте речі… відпустіть нас. Пістолет для самозахисту. У нас 

небезпечна країна… Ви самі кажете: “купа нацистів”… Це захист… 

Росіянин:  

Захист? Занадто довго ваші життя морочили вигадки! Ви не розумієте фундаментальної 

істини… коли громадянин морально занепадає – нація гасне, а твої слова наповнені 

брехнею… Ви втратили відчуття відповідальності й відплати за наслідки… для вас слова 

– повітря, обіцянки – пісок, дії – хвилі, рух яких залежить від забаганок природи… у 

нашому випадку Америки! Як вам довіряти? Як із вами вести перемови? Як про щось 



домовлятися? Я вам не вірю, бо ви не вірите собі… Вам кажуть – ви робите… Я 

розумію… я все розумію… натомість зрозуміти доведеться і вам…  

Росіянин підходить до Матері, проводить рукою по – обличчі, торкається губ і різко 

нагинає вниз.  

Росіянин: 

Тримайте їх… 

Батько починає вириватися, Росіянин задирає спідницю, входить. Дочка починає 

кричати, Син плакати… 

Росіянин: 

Це ваша відповідальність, суки… Ви маєте знати, що так буде з кожним і кожною. 

Виродки… Вбити нас хотів, блять… Нацист, їбаний… Дивися… дивися… 

Виходить, підіймає штани, одягає. 

Кадирівець:  

Тепер я!  

Росіянин:  

Ні!  

Осетин:  

Можна я?  

Кадирівець знімає штани. 

Росіянин:  

Йди!... (побачивши, як Кадирівець лягає на Сусідку) Я віддав наказ!  

Кадирівець: 

Повеління живих не розповсюджуються на мертвих! 

Осетин приспускає штани, готується, дивиться на Дочку.  

Осетин:  

Що з нею?  

Росіянин:  

Відповідай! 

Кадирівець закінчив.   

Батько:  

Шок пройшов – їй боляче! Таблетки у рюкзаку… 

Кадирівець дістає таблетки, запихає до рота Дочці, змушує ковтати. 

Дочка:  

Води!  

Кадирівець:  

Немає!   

Росіянин:  

Сумно стає, дивлячись на вас…(підходить до Батька) Сумно! А мені здалося з вами 

можна співпрацювати!(ступає черевиком на пальці) Думав: “вперше адекватні люди 

зустрілися!”…(крутить) Жаль, певно ще не з’явилися!(присідає) Я не хочу вбивати твою 

сім’ю, але доведеться!(витягує вуха) Ви не залишили вибору!(ріже). 

Кадирівець продовжив ритися в рюкзаках. Бурят і Осетин, після огляду 

холодильника, сіли за стіл. Білорус тим часом стежив за ув’язненими.  

Осетин(колупаючись виделкою в тарілці Сусіда):  

 Нарешті смачна їжа, а не хєрня… наче день народження святкую…  

Бурят: 

А чого макарони чорні?  

Осетин:   

Негри зробили напевно… Україна типу європейська держава… негрів, як в Америці… 

Бурят:  

Росія типу теж… Нє, шо-то страшно трохи… Я не здохну?..  

Осетин:  



Ну, я не здох… 

Бурят:  

…чого макарони чорні?  

Син:  

Негри зробили! Туалет, до речі, теж… 

Бурят:  

Ой, бля… а я вже туди насрав… я шо здохну від Сніду?  

Осетин:  

Та все… їж блять… не нервуй… А коли ти встиг? 

Бурят:  

Нас в школі вчили… не можна довіряти американцям, англосаксам, британцям і 

неграм… Нє, бля, краще буду їсти власне гівно… 

Бурят викидає зі столу миску, яка розбивається, дістає сухпайок, починає 

плямкати.  

Росіянин:  

Ось правда дорослого життя – все, що наварив, маєш з’їсти… 

Батько:  

Навіщо тоді примушувати їсти чужі страви?  

Росіянин: 

Щоб знищити інфантильність! Правильно виховати! Це як із дитиною: не нагодуєш – не 

виросте… Хто ти?  

Батько:  

Архітектор. 

Росіянин:  

А я садівник. 

Батько:  

Скількох встигли застрелити?  

Росіянин:  

А кого я вбив?  

Батько:  

Яке ваше завдання? Влаштувати геноцид? Знищити націю? Забрати землю? 

Росіянин:  

Денацифікація і демілітаризація! 

Батько:  

…це одне й теж… 

Росіянин:  

Наша мета – ваше спасіння! 

Батько:  

…пора міняти методи, бо смерть поганий засіб для порятунку життя.  

Росіянин:  

А ти мені подобаєшся… 

Батько:  

Це не взаємно…  

Росіянин:  

Прикро чути подібні образи від, переконаний, розумної людини… прикро… суспільство 

виродилося, розклалося, згнило… влаштовують гей – паради, курять вдень та вночі, 

забуло значення “сім’ї” та “Господа”… натомість зневага до дорослих, апатія, 

інертність… американський гедонізм розбестив дітей: якісь ігри, якісь комікси, якісь 

серіали… тепер, вважають вони, все дозволено… Нетфлікс! Ти тільки глянь про що захід 

знімає кіно! Один секс! Якими виростуть діти? Ким стануть? От, тобі – батьку – приємно 

думати, що син почне фарбувати нігті, вживати наркотики та одружиться із негром? Ми – 

православні повинні супротивитися західній навалі, яка захоплює все… Все… Європа 



розбещена, лише слов’яни здатні боротися… ми побороли у сорок п’ятому, поборемо у 

двадцять другому… історія – циклічна… це вічна боротьба… і ми вийдемо 

переможцями… бо слов’яни народжені перемагати… 

Батько:  

Слов’яни народжені бухати, вибивати сусіду зуби й нищити оточену дійсність… 

російська історія – це вкрадений досвід України… мрія, якої у вас ніколи не було… 

Припиніть обманюватися власною особливістю… Росіянин не бог, а п’яний ідіот, що б’є 

дружину, через не послух лягати в ліжко… за наказом старого маразматика з силіконовою 

мордою… 

Росіянин:  

Ти не розумієш… Ми воїни… 

Батько:  

Воїни? (киває у сторону Осетина) це підліток! Ти, взагалі, досяг повноліття?  

Росіянин:  

Ми – рятівники! Ми – геополітичний гегемон! Ми – імперія!  

Батько:  

Ґвалтування жінок та дітей – це російська воєнна доктрина? Вбивства, погрози, шантаж – 

офіційна риторика політиків? Даруєте “щастя, мир, добро”? Ви всі жертви власних 

бажань… жертви російської пропаганди… жертви Путіна… але ви не заслуговуєте на 

співчуття, лише страшну смерть, як відплату за скоєні дії…   

Росіянин:  

Смерть значить… у тебе викривлене сприйняття дійсності…  

Росіянин(до Білоруса):  

Вбий!  

Білорус мовчить. 

Росіянин:  

Вбий малих! 

Білорус мовчить. 

Росіянин:  

Вбий!  

Бурят б’є Сина, після повільно підіймає плаття дочки.  

Росіянин:  

Не чіпай… вона моя… тримай… 

Матір знудило. Росіянин відкрив холодильник, випив соку, оглянув стіл… Взяв 

ложку і підійшов до Дочки. Вдарив, скинув на підлогу, став на коліна. Засовує 

ложку. Крик. 

Росіянин:  

Подобається, так? Думав ти нас спровокуєш і ми відразу вас вб’ємо? Так? Бачиш, що ти 

наробив? Не особливі? Не боги? А?  

Батько кричить. Матір кричить. Дочка кричить. Син кричить.  

Вибух. Тиша.  

Росіянин викидає ложку, лягає на Дочку, входить… 

Росіянин: 

Дивись!  

Росіянин стріляє в голову Дочці, вдягає штани.  

Батько:  

…після цього ви проклятті… 

Білорус:  

Треба збиратися…  

Росіянин(закінчивши): 

Ще рано. Допоможіть їм. 

Кадирівець:  



Потрібно було змусити співати Російський гімн… Русофоби кляті… 

Росіянин:  

До Атовця тобі далеко…(підходить до трупа Сусіда й направляє сечу в обличчя) не 

знаю, що старигань робив у твоєму домі, але скажи… чому батько, якому вже пора у домі 

пристарілих дупу в памперсі носити, поводить себе, як володар світу?  

Батько:  

Моє зустрічне питання аналогічне… 

Починає гучно сміятися.  

Росіянин:  

А тобі властиве чудове почуття гумору! 

Батько:  

Хочеш привласнити?  

Росіянин підходить до Білоруса, шепче, Білорус махає головою. Секунду дивиться, 

затискає рукою пістолет і, направивши на Сина, стріляє.  

Росіянин:  

В ногу!… Ти ідіот?… Треба в серце… 

Батько:  

Припини!  

Росіянин:  

 Тепер муки безмежні… 

Росіянин керує рукою Білоруса, наводить, стріляє. 

Росіянин:  

Друга нога… цікавий деньок… 

Син кричить, задихається, б’ється у конвульсіях…  

Батько:  

Припини!  

Бурят:  

Що з малим? Це диявол?  

Батько:  

Приступ… Син дуже хворобливий! Допоможіть, будь ласка… 

Росіянин:  

А що людей просиш? Господа благай… молись…  

Бурят:  

Диявол заволодів тілом… грішники поблизу… визволи душу… 

Батько:  

Треба інгалятор… 

Кадирівець:  

Шайтан… бусурман…  

Бурят:  

Бійтеся… ваш супротивник – диявол – ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. 

Противтесь йому, тверді у вірі…  

Постріл. Батько підповзає до сина, обіймає, гладить обличчя… З кишені дістає 

Людину – Павука. 

Білорус:  

Віддай сюди… Твоєму сину більше не знадобиться.  

Батько:  

Бог, який забирає у людини іграшку! Мені здається, тебе придумали… 

Кадирівець:  

Що, виродки, думали кращі за нас? Хотіли жити краще? А ми вашого сина пристрелили, 

хто тепер найкращий? Ми ваших батьків пристрелили, хто тепер найкращий? Ми вас зараз 

пристрелимо, хто буде найкращим? Живий завжди краще мертвого, дон! Завжди, дон!  

Росіянин:  



Заткнись!  

Кадирівець:  

Сам приберись! Ще я не прибирав... 

Росіянин: 

Я сказав: “заткнись!”… Ось Україна… Зґвалтовані жінки, мертві сини… за що ти 

борешся? За правду? Правда коштує менше життя, менше води, менше повітря… ціна 

правди суто номінальна… Чесність? Кому потрібна? Сьогодні все відбувається 

“наполовину”… Наполовину любимо, наполовину ненавидимо, наполовину живемо… 

наполовину справедливі, наполовину брехливі, наполовину чуємо, наполовину маримо… 

наполовину жартуємо, наполовину ріжемо руки, наполовину вбиваємо… наполовину 

закон, наполовину покарання… межі розмито… тепер одні напівміри… ми складаємось із 

пустот, але в еволюції половина завжди відпадає… тому поки не станемо цілісними, 

продовжимо борсатися у трагедіях… Людські цінності вигоріли, лишились умовні 

позначки, які підтримують люди… всі ми граємо у піжмурки… всі ми лукавимо… всі ми 

не щирі… Лицемірство, криводушність, цинізм – головні трагедії душі… Ми боїмося 

правди, приховуємо правду, та правду давно знецінено, отже можна відверто чхати й жити 

умовностями світу або власними… Путін? Путін Хуйло! Не Путін зробив світ, у якому ми 

живемо… Ми створили Путіна, як і світ… Бо легше підкупляти, красти, вимагати! Боги, 

віра, міфологія, культура? Для чого це вам? Ви досі не навчилися жити, не знайшли себе! 

Ми вас навчимо! Ми маємо спосіб! Я знаю шлях! Шлях порятунку… просто довіртесь 

нам… Не змушуйте робити боляче… прийміть факт нової дійсності, нового світу… 

Допитливий погляд Батька тривалий час зосереджено на Росіянині, раптом стіна 

кухні падає – видно напис: “Zа детей”… 

Батько:  

Що визначає буття? Буття! Що визначає свідомість? Свідомість! Що визначає людину? 

Людина! Що визначає природу? Природа! І лише життя визначає смерть! Як можна себе 

знайти, якщо тебе, твій родовід, історію, майбутнє викрали? Я нічого не зроблю: не 

огризнусь, не вдарю, не вб’ю вас… Я втомлений… за годину постарів на століття 

вперед… Отримав Мудрість, якої ніколи не хотів мати… Мудрість життя та смерті… І 

якщо певні речі знецінено, то, можливо, проблема у зручності подібного вибору? 

Можливо зручно знецінювати правду, віру, добро? Зручно жити без цінностей, принципів, 

правил? Зручно жити у тотальному лицемірстві, брехні, зневажанні? Половинки ідеальні, 

бо можна легко змінити сторону… абстрактність – ідеальна форма життя, тому що момент 

формулює конкретику, відповідно, безмежний простір для творення умовностей… 

умовностей, за якими ховаються люди та їхні сльози… людям зручно – і це головна 

трагедія суспільства… Можете вдарити сотню разів, заколоти, вбити… Ви забрали сенс, 

але не знання… Ви тупі, бо піддалися пропаганді, яка працює за принципом:“спочатку 

б’ємо, потім звинувачуємо жертву”… Путін, я переконаний, тримається першочергового 

плану планомірного завоювання світу… та ви… ви всі повірили… і згубили себе… і 

лишилася одна половинка… яка поки живе, чекає смерті… допомагаючи іншим…  

Росіянин:  

Боги не читають історію, боги творять її… 

Батько:  

Стривай, мені потрібна секунда… тяжко залишатися людиною, коли кожен намагається 

зробити із тебе тварину… 

Росіянин:  

Куди спішити? Розслабся: у тебе ціле життя! Зрештою… людина мало що значить, а її 

думки ще менше… 

Батько:  

Мені здається, людство занадто образило Господа… я хочу помолитися перед смертю… 

Вибух вдалині.  

Роздалося два постріли. 



Росіянин(сівши на стілець): 

Матір вже не дихала… Я переконався напевно… завершив справу… починай… 

спробуй… 

Батько:  

 Господи, прости нам наші сльози, що падають на кров, прости біль, що ллється із черева 

нашого, прости гріхи, що чинимо ми плоттю, чи розумом, прости наші страхи та 

зволікання, що сковують думки, прости нашу самовпевненість, що біжить попереду нас, 

прости гордість, що ховає правильні рішення, прости агресію, силу, відчай, травми, 

прости недосконалість і пагубність, прости зло, смуток, образи, прости Господи за 

хвилини втрати, розгубленості, непорозуміння, байдужість, прости глухість нашу і 

мовчання наше, прости імпульсивність, прости відсутність емпатії, стійкості духу, 

терпіння, прости за поспіх та збиті руки, прости за вчинки та бездіяльність, прости душу 

нашу та звільни від злоби, звільни від хвилювання, звільни від спокуси… дай нам лиш 

нашу волю, воду й повітря, а якщо того немає, просто будь із нами на кожному кроці, 

зробленому на цій Землі… Прости нас Господи, ми тебе не гідні… як не гідні бути 

людьми… 

Росіянин стріляє, кладе пістолет на стіл, відкриває холодильник.  

Кадирівець:  

Що далі?    

Росіянин:  

Нарешті можна поїсти! 

Кадирівець:  

Що?  

Росіянин, п’ючи сік, йде до Сусіда, оглядає, виймає навушник… 

Росіянин:  

Візьми: буде краще чути голос бога… 

Кадирівець(дивлячись): 

Ти знущаєшся?(Вдягає). Пацани, анекдот: в молодості… на початку кар’єри, Путін 

вербував нациста, але в кінці виявилося, що нацист завербував Путіна… 

Осетин(спускаючись з другого поверху):  

Я знайшов кактус!(спіткнувся, вазон вилітає та розбивається. Встає, дивиться, 

плює) Гаряче стало, вам не здається?  

Бурят: 

А силіконова морда Путіна – це правда?  

Росіянин(сівши за стіл, дивиться на трупи):  

Нас не зрозуміють… Скажуть: “Нелюди!”. Смерть – найгірший вчитель для життя, хоч, 

на жаль, єдиний… Люди вимогливі істоти, будуть зневажати нас, забувши, як згубили 

моральні цінності… Так, Путіну трансформували зовнішність, коли заміняли президента 

на агента ЦРУ під керівництвом інопланетян, які після першого контакту, підтвердили 

побоювання влади, що у протилежному випадку все могло стати набагато гірше… а стало 

краще… і ніхто не зрозуміє… ніхто… 

Білорус повільно проходить кімнатою, оглядає тіла, нахиляється над Сусідкою, 

знімаючи штани… Входить…. 

Бурят:  

Путін – правда агент ЦРУ?  

Кадирівець:  

Ти що дебіл? Що ти тоді тут робиш?  

Бурят:  

Гроші заробляю… А ти?  

Кадирівець:  

Я, взагалі, не хочу… Мене заставили… А ти?  

Осетин:  



А я не знаю…  

Росіянин:  

Заткніться… Ви втомили трупів… трішки тиші для відпочинку піде на користь… А 

справді… гаряче стало… 

Снаряд із написом: “Za детей” детонує й дім вибухає.  

Муркотіння, чорний кіт повільно заходить із двору на кухню, обнюхуючи підлогу, 

знаходить обпалену візитку, людину – павука, розкиданий корм – принюхується – 

натрапляє на тіло, починає їсти…    

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 


