
ЕНЕЇДА

Ченський Віталій

ДІЙОВІ ОСОБИ:

Енеади:

Еней — батько нації, 34 роки. Міфічно вродливий високий блондин с довгим курчавим
волоссям, одягнений в давньогрецький хітон і сандалі.

Анхіз — батько Энея, 60 років. Зазвичай п'яний стариган, також в хітоні, з піддягнутими
під нього сімейними трусами, в совкових сандалях із шкарпетками..

Юл — син Енея, 15 років. Хлопець з милицею для однієї руки. Поверх хітона носить
чорну футболку з написом Rammstein. Замість сандалій - яскраві кросівки.

Ахат — сподвижник Энея, 27 років. Такоже в хитоні.
Палінур — керманич, 47 років. Віддає перевагу треникам та майці.

Безсмертні боги:

Венера — богиня кохання, дочка Юпітера, мати Енея, вічно 20 років.
Юнона — богиня шлюбу, дружина Юпітера, вічно 39 років.
Юпітер — бог усього, батько Венери, завжди 50 років.
Амур — помічник Венери.
Меркурій — посланець Юпітера.

Безсмертні, але не боги:

Facebook.
Микола Петрович, Будівник містечка, Волонтер — персонажи из телевизора.

Інші смертні:
Дідона — голова наглядової ради ТОВ «Карфаген», 34 роки.
Орест — бойфренд Венери, журналіст, активіст, небайдужий громадянин, агент змін

тощо.
Евріпілла — починаюча амазонка.
Іполита — бувала амазонка.
Поліцейський.
Офіціант.
Нікандр — охоронець ТОВ «Карфаген».
Ханаас — віщун, жрець, учасник «Битви екстрасенсів».
Левкіппа aka Levkippa — інтернет-дівчина Юла, 15 років.
Ерида Розжигайло — телевізійний репортер.
Креуса — колишня дружина Енея.
Аскольд Лютий — патріот.
Бабрій — піарник.
Одіссей.
Латин.
Амата — дружина Лаврента.
Лавінія.
Демофонт — права рука Лаврента.
Турн — учасник АнтиТроянскїОперації (АТО).
Леонід — командир спартанців.



ПРОЛОГ

Прямо скажімо, трошки збрехав Агамемнон данайцям.
Довгі роки - не години - війна з тероризмом троянським тривала.
Якось одразу воно не пішло - то тушонка армійська погниє, то з рюкзаками підстава...
В клубах нічних для ротаціїї нових гоплітів прийшлося ловити серед наркоманів  патлатих…
Сам Агамемнон, говорять, на запчастинах військових нажився…
Що тут поробиш - важко без НАТО з Пріамом підступним змагатись.
Вбив АгенОр ЕлфенОра, ПандАр перемир'я із лука порушив.
Вбив Менелай ПилемЕна, проте СарпедОн ТлеполЕма прикінчив.
Гектор Патрокла на спис насадив, тут вже Ахіл розлютився…. Коротше
Якось конем дерев’яним здолали  республіку тую троянську так звану.
Трою прокляту спалили, звичайно. Еней лиш хитрюга сховався.
Взявши з собою Анхіза (батька свого) і пубертатного хворого сина, а також
Двох посіпак прихватиши – Ахата і водія Палінура (ватника, чесно сказати,
Ну а кого ж ти серед водіїв відшукаєш?)
Рушив Анхіз для народу свого нову батьківщину шукати.
Боги йому Гесперію пообіцяли – красиву і унітарну.
Боги, але не Юнона, яка споконвічно дарданців усіх не любила.
Геополітика штука тонка, отже прийдеться Енею пропасти безславно.
Можливо.

Дія перша

На галявині Еней та Ахат.

Еней.
Димом скурилась повалена Троя Нептунська,
Плем'я безвинне Пріамове знищено було,
Де нам знайти, вірний друже, те мило душисте, що змиє
Пам’ять про те, як троянців нещасних погнало по білому світу?

Принюхується до себе.

Ахат, чим пахну, га?
Ахат (обнюхивая Энея): Чем-то горелым вроде, Еней Анхизович.
Еней: Лайно.
Анхіз (передразнюючи): «Лайно». Ха-га!
Ахат: А я?
Еней (нюхає Ахата): Та ж фігня.
Ахат: То есть, нас теперь легко вычислить, Еней Анхизович?
Еней: На жаль, так друже. Але прокляття гарью… тобто гаром відразу зійде, як тільки в

Гесперії священній ми запануєм. Если верить пророкам, конечно…  Гаразд…
Брате! Давай-но, притьмом найкращий хот-дог оберемо!
З тих, що придбали в генделику ми собі в наслоду,
В жертву богам не забувши один приплюсувати…

Анхіз (пьяний): Продукты портить не надоело, дуралей?



Еней: Без волі богів ні на що не можна покластися.
Анхіз: Да на хрен им такой придурок, как ты, сдался?! Ха-га!
Еней: Тату, ну будь ласка!
Анхіз (передразнивая): «Тату», мля. Как ты заколупал со своей ахейской!
Еней: Пап, ну мы же не на Дарданщине всё-таки.
Анхіз: Трус.
Еней: И у нас миссия.
Анхіз: Ссыкло!
Еней: Нам надо как-то ассимилироваться.
Анхіз: И забыть Дарданскую Великую Культуру нашу?!!
Еней: Па! Ну ты ж сроду книжки в руках не держал. И в драмтеатре городском ни разу не
был! Ну какая великая культура?
Анхіз: Да на хрен мне твои книжки, ботан ты презренный?! У меня всё в крови!
Еней (позіхнувши). Юле, синку! А як там у тебе з фізикою справи? Просуваються?
Анхіз: Тьху!
Юл: Кккʼакая фʼиизика, пап? Тут вʼвааайфая нет!
Еней: Да? Ну гараз... Але як буде вайфай, ти вчи. Добре?! (Починає молитися.)

Дай Аполон милосердний нам рідний притулок,
Мури знеможеним дай нам, народ дай і місто тривале,
Другий троянський Пергам збережи, що його нам лишили
Греки й жорстокий Ахілл.

Анхіз (отхлёбывая из бутылки): Идиот, мля.
Еней: Ахат, підпали, будь ласка.

Еней розчавлює жертовний хот-дог ногою. Ахат поливає зверху пальним, підпалює.

Палінур (з'являючись з кущів): Так, ну шо, язычники, дальше поехали? (Тушит окурок.)
Короче, пять минут у вас на всё про всё. И булки пиндосские свои в салон не тащите.
Накрóшите мне там ещё.

Еней: Добре, Палінур Іасович!
Анхіз (передразнивая): «Добрэ, Палинур Иасович».
Еней: Тату. Час вирушати, а ти хот-дог свій навіть не надломив.
Анхиз: А я вообще-то не понял! Шо этот рулило тут права качает?
Еней: Будь ласка, тато, давай не будемо сваритись з керманичем.
Анхиз: Тряпка ты! Тряпка и размазня!

Презирливо дивиться на сина. Кидає свій хот-дог на землю, падає на спину сам.

Слишком уж я зажился, ненавистный богам, бесполезный.
Здесь положите меня, здесь проститесь со мной и бегите!
Смерть от своей руки я приму, иль враг ради добычи убьёт…

Еней: Пап, ну зачем ты опять начинаешь? (Позіхає вкотре.)
Ти сподівався, мій батьку, що зважусь, тебе я лишивши,
Сам утікати?! Чи з батьківських уст лихослів'я це вийшло?!
Нумо Ахат міцнорукий, зроби-но мені допомогу.

Ахат допомагає посадити старого на спину Енею. З батьком на спині Еней обертається
до Юла.

Синку, йдемо. Бо дядя Палінур буде сердитись.

Юл презирливо хмикає важко підіймається. Спираючись на милицю чимчикує слідом.

* * *



Ерида Розжигайло (з телевізора): Напевно, зараз немає жодної людини в нашій країні,
серця якої б не опалила жорстока Троянська війна. Проте, врешті-решт всім нам потрібно
повертатися до мирного життя…

Турн (також звідти): А я щитаю, що рано. Кое-где сепаратысты ещё топчуть, как
говорится, «ридну нэньку» своимы грязнымы сандалямы. И лично я не успокоюся, поки
палёный троянський дух буде стояты над нашою земльою…

Юнона (офіціантові): Гриша, прикрути эту шарманку! (В телефон.) Короче, насрать мне,
как ты это провернёшь! Мне нужно, чтобы он убил своих детей… Сам. Своими руками.
Обоих… Не знаю. Как хочешь. Пусть с ума сойдёт… Да. А потом в рассудок вернётся и
охренеет… Давай решай.

Кладе слухавку.

Ніяк не звикну.
Венера: Що не «звикну»?
Юнона: Егейською мовою керувати.
Венера: То тобі твоє хтонічне минуле заважає.
Юнона: Та шо ты говоришь?

Не відволікаючись від смартфона Венера знизує плечима.

Не напомнишь, подруга, чем ты там управляешь? Песочницей в детском саду?
Венера: Краще «пєсочніцей» ніж живодьорнєй.
Юнона: Какой «живодёрней»? (Знову дзвонить мобільный, Юнона піднімає слухавку).

Піфон, я что, неясно тобі, курво, сказала?! Мені потрібен викидень! Шо не понял?... Викидень!
Мертва дитина, щоб з її пізди вилізла… Звикай… Відтепер будеш обслуговувати мене мовою
націїї.

Кладе телефон на стол.

«Обслуговувати», мля… Ну как вот с этим дела делать?
Венера: Слухай, Юноно. Я не знаю, де батько.
Юнона: Какой «батько»?
Венера: Ми завжди з тобою зустрічаємось, коли він кудись зникає.
Юнона: У нас с Юпитером всё в порядке.
Офіціант: Юнона Сатурновна, соляночку сейчас покушаєм, или чуточку позже?
Юнона: Сейчас неси, а то жрать охота.
Офіціант: Слушаюсь.
Юнона: И не «сейчас», а «зараз». Понял?
Офіціант: Понял.
Юнона: И телек давай громче сделай!

Ерида Розжигайло (з телевізора): Модульне містечко для переселенців із Трої збирають у
самісінькому центрі Мікен. За попередньою інформацією, там житимуть до півтисячи людей,
які залишилися без житла внаслідок війни…

Будівельник містечка: Є умивальник, унітаз і прекрасна душова кабінка. Живи досхочу.

З кабінки виходить розпарений переселенець Микола Петрович з рушником.

Ерида Розжигайло: У самісінькому центрі зруйнованої Трої у Миколи Петровича було
трикімнатне помешкання, а зараз він тішиться невеличкою, але затишною хатинкою.

Микола Петрович: А чи много человеку нужно? От скажи? Кусок хлеба и крыша над
головой. Отак я щитаю… Хотя скажу вам щас откровенно. От это шо строители ваши



«наробили» — это просто хрень какая-то. Смотрите — это от душ такой? У меня в Трое была
ванна трёхметровая с кафелем чешским. А здесь, когда я за мылом наклоняюсь, жопа на кухню
вылезает! Пошли вы на хрен, благодетели, блядь!

Юнона: Ты посмотри, жлоб, какой! Его тут, понимаешь, приютили…
Венера: Так, ладно, я пошла.
Юнона: Погоди, звонят мне. (Поднимает телефон к уху.) Кого?... А, этого. Погорельца…

Молодець... Ну давай, як домовлялися... Чим раніше, тим краще ... Так. І всіх його…
голодранців, ага. (Кладе мобільний на стіл.) Вот не люблю я этих, сука, дарданских.

Венера: Яких дарданських?
Юнона: Та таких вот. (Киває в бік телевізора). Трою сожгли, и слава богу. Но они ж

расползлись по стране, как тараканы! Работать не хотят, зато считают, что все им должны
теперь…

Венера: Фейсбук.
Facebook: А?
Венера: Що «а»? Відкривай давай.
Facebook: Інтернет поганий.
Юнона: …быдлота хамская. И при этом постоянно кричат «Мы — лучшие!»
Facebook: Шукайте людей, місця або предмети…
Венера: Энея знайди мені.
Facebook: «Еней Моторний.

Із: Салоники.
Живе: Торонто (Канада)».
«Сергій Чорний (Eney).
Вивчав: режисер КНУТКіТ ім. Карпенка-Карогоʼ06.
Живе: Мікени».
«Eney» — туристичне агентсво. Сонячна Туреччина. До Анталії з Вінниці.

Sunside Golden beach King hotel  3* / All Inclusive / 241 $…
Більше результатів за запитом «Еней»?
Венера: Досить.
Facebook: Шукайте людей, місця або предмети…

* * *

В автобусі.

Анхіз (Юлу): Та засвети, не боись. Настоящий мужик ничего не стесняется.

Повагавшись, Юл прибирає руку від планшета. Показує дідові кілька jpg-файлів Левкіппи.
На знімках - мила дівчинка-ванилька. Заходи, загадки, чашечки латте..

Анхіз: Твоя?
Юл: Нн’ееет.
Анхіз: Неплохая щёлка.
Юл: Д’ууумаешь, такая дʼевушка… могла бы меня пʼооолюбить?
Анхіз (благодушно): Конечно, могла бы, малыш.
Юл: У меня ДЦП, в’ооообще-то.
Анхіз: Ха-га! ДЦП! Ты мужик — вот, что главное. Бабе неважно, инвалид ты или нет. Бабе

важна твоя уверенность. От тебя может вообще ничего не остаться… один прыщ. А она всё
равно будет тебя любить, если этот прыщ целеустремлённый и волевой! Понял?

Юл: П’ооонял… А физика? Папа г’ооооворит, с ДЦП надо б’ыыыть как Стивен Хокинг…
чтоб тебя л’ююууубили.

Анхіз: Забей. Знаешь, что делает мужчину сильным и волевым?.. Враги! У тебя вот есть
враги?

Юл: Ну… от п’аааапы меня б’оомбит всё время.



Анхіз: Ха-га! «Папа»! Студень безвольный твой папа!
Юл: Я п’прооосто никого не знаю больше. Я же инв’аааалид…
Анхіз: Ладно, на худой конец и батя твой сойдёт. Будь с ним пожёстче, понял?
Юл: П’оооонял.
Анхиз: А вообще, врагов искать не надо! (Зло глядя в затылок Палинуру.) Если ты

настоящий мужик, они тебя сами найдут.
Палінур (дивлячись далеко вперед): А это что за хрен?
Еней: Де?
Ахат (вдивляючись): Это полицейский, да?
Еней (сполотнівши): Палінур Иасович, там п-поворот був наліво… Нещодавно проїхали.
Палинур: То ж на Левкадовку.
Еней: Ну так, мабуть…
Ахат: Точно, полицейский…
Анхіз (торжествучи): Ха-га!
Еней: Давайте, мабуть, краще на Левкадівку?… Давайте туди, га?
Палинур: Да не вопрос. Хозяин-барин.

Різко вивертає кермо.

* * *

Facebook: Шукайте людей, місця або предмети…
Венера: Паріс.
Facebook: «Парис (Πάρις)

Живе: Троя.
У стосунках з: Елена Прекрасная.
Підписники 18 535 осіб.
Друзі Парис (Πάρις) зробили публікації в його Хроніці: “Вечная память.

Скорбим и молимся”, “До сих пор не могу поверить!”, “Троянки плачут по тебе!”»
Венера: Елена Прекрасная…

* * *

Палінур: Опа. Снова тот чувак на дороге.
Ахат: Хочет, чтоб мы остановились.
Еней: А може нам краще на Бутротне, Палінур Иасович?
Палінур: Откуда ж я знаю? Это ж ты у нас, командор.
Анхіз: Та какой он командор, мля?!
Еней: Так. Давайте, мабуть, на Бутротне…
Ахат: А давайте, может, остановимся, а?! Я читал, в новой полиции все хорошие. Они там

тестирование проходят… У них там новые принципы…
Еней (повышая голос): Палінур Иасович! Нам треба у Бутротне.
Палінур: Да не вопрос. Хозяин-барин!

Вивертає руль.

* * *

Facebook: «“Хвойдо підзаборна!!!”, “Жила, как сучка, і здохла, як собака!”, “Все через
тебе, підстилка сепарська!”…» Ще?

Венера: Не треба.
Facebook: Шукайте людей, місця …



Венера: Гектор.
Facebook: «Гектор (Ἕκτωρ)

Вороги Гектор (Ἕκτωρ) зробили публікації в його Хроніці: “Невже правда?
Підтверджено інтерфаксом!”, “ Хай земля тобі буде цементом, рудий підарасе!”, “
Список Ар’ї Старк став на одного коротше!”, “Яка сумна новина!”…» Показати
інші коментарі?

Венера: Досить.
Facebook: «“Ще один дійшов до Мікен ))”, “ Згорів на роботі!”, “дохтур Гігея тебе

підлікує ”…»
Венера (схлипуючи): Будь ласка, перестань.
Facebook: Про що ви думаєте, Венеро? (Пауза.) Фото/відео? (Пауза.) Почуття/дії?

* * *

Палінур (весело): О! Наш знакомый, опять.
Еней. Твою мать…
Ахат: Скажите, что происходит?
Анхіз: Ездец нам настаёт, вот чё происходит!
Еней. Палінур Іасович…
Ахат: Как ездец?
Еней. …у нас така концепція, що нам в принципі, не обов’язково отак от прямо уперед

їхати…
Палінур: А у меня такая концепция, шо я ни от кого в своей жизни не бегаю, понятно?
Еней. Ага. Понятно…
Анхіз: Я ж говорю – ездец. Ха-га-га!
Палінур: Батя, не дребезжи, а!
Анхіз: Вот увидишь, как я дребезжу! Ха-га!
Палінур (тисне на газ): Увижу щас. Увижу!
Еней: Палінур Іасович, не треба!
Палінур: А ну тихо, мля!

Анхиз зловісно регоче. Палінуро розганяється. Потім вдаряє по гальмах.

Еней: Треба вийти, поговорити с ним.
Палінур: Сидеть.

Чекають.

Еней: Я все ж таки вийду, Палінур Іасович.
Палінур: Сидеть, я сказал!

Чекають.

Поліцейський (нахиляючись до Енея): О! Запах знайомий. Горіли?
Еней: Н-ні.
Поліцейский: Чи доведеться коли повернутися знов до вітчизни,

Щоби з слізьми на очах, по роках сумного вигнання
Глянуть на землю свою, на ту стріху убогої хати…

Еней: Т-так… г-горіли…
Палінур: Послушайте, уважаемый. Извините, конечно, что прерываю, но, может, вы

объясните, на каком основании нас остановили?

Поліцейський із зловісним обличчям обходить машину. Нахиляється до Палінура.



Поліцейський: Доброго вечора. Заступник командира патрульної роти Опанасенко.
Палінур: Так, Опанасенко, давай, чё остановил?
Еней. П-палінур Іасович!
Палінур (Енею): Молчать!
Поліцейський: Предʼявіть будь ласка ваше водійське посвідчення і техпаспорт на

машину.
Палінур: Чё ты меня остановил, говорю!
Поліцейський: На «ты» не говоріть до мене. Я до вас на «вы» звертаюся.
Палінур: Покажи мне регламент, который «забороняє» на «ты» говорыты с тобою.
Поліцейський: Йдемо, покажу!
Палінур: В смысле «йдемо, покажу»? Принось, показуй!
Поліцейський: Принось? А ще тобі що?
Палінур: Ще шо? Давай показуй документ. Где значок?
Поліцейський (дістає значок): Ось!
Палінур: Чё вин «схованый» у тебя?
Поліцейський: Показуйте посвидчення, техпаспорт.
Палінур: Чё ты меня остановил?
Поліцейський: Тому що поворотники не вмикаеш.
Палінур: И що ты хочеш мне ище сказать? Неси видео или я поехал. 251-я статья —

знаешь такую?
Поліцейський: И шо?
Палінур: Неси.
Поліцейський: Що неси?
Палінур: «Доказы» неси мени. Чего ты «мэнэ остановив».

Поліцейський розгублено мовчить якийсь час. Потім нахиляється до віконця.

Поліцейський: Гандон ти! Поняв!
Палінур: Ага. Счастливо оставаться, педрила!

Рушає.

 Мда, измельчал мусор после реформы.
Еней (обернувшись назад): Господи, Палінуре! Боже мій! Знаєте, кто це був?!
Паінур: Хто? Опанасенко.
Еней (трагічно): Ні. Це не Опанасенко…
Палінур: А по мне, так чистый Опанасенко.
Еней: Бог вітру, Зефір це був.
Палінур: Да хоть рогалик с присыпкой, гага!
Еней: Зефір, син Астрея та Эос, брат Борея, Эвра та Нота. Владика Альборану! Бог

безжальний і всемогутній.
Палінур: Тихо, мля. Я на челябинской трассе и не таких, сука, богов ломал!
Еней (приречено): Горе нам…
Палінур: Не ссы, командор! Николай Чудотворец круче! (Підморгує.) Православие рулит!

Весело регоче. Врубає на всю Лепса: «Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать
лень, пробыл до утра…».

* * *

Пізній вечір. Енеади зібралися біля вогнища.
Еней з любов'ю омиває ноги батька, поливаючи з пом’ятої пластикової пляшки.



Анхіз: Пятки не забудь потереть.
Еней: Звичайно, пап. Якщо хочеш, і нігті сьогодні підстрижемо.
Анхіз: Не хочу сегодня.
Еней: Добре, пап.
Ахат: Еней Анхизович, а расскажите, какая она, Гесперия?
Еней: Ну, Гесперія, Ахат ... вона, знаєш, така ...

Місце на заході є, де тихоструйний Тибр лідійський
Котить повз ниви свої життедайниї води…

Чути, як десь недалеко мочиться пукаючи Палінур.

Еней: (голосніше): Древня країна, у зброї могутня й родючістю славна.
Туди нас, заливши сумнів сам Аполлон Гірінійскій плисти закликає…

Анхіз: Да не верь ты ему, пиздит он!
Еней: Тато!

З'являється Палінур. На ходу застібає штани.

Еней: Гесперія, Ахат, це місце, де реалізуються всі найпотаємніші бажання.
Ахат: Я вот как раз про это у Зеланда читал недавно…
Еней: Так, Ахат, буде, як у Зеланда, на навіть краще. Цілу фуру бажань можна там

замовити. (Скосивши погляд на Палінура) І навіть просто фуру. Нову. Будь якої комплектації.
Палінур: Так, ладно, хорэ звиздеть, спать ложимся. Завтра вставать рано.
Еней: Ваша правда, Палінур Иасовичу.

Палінур йде.

Анхіз (Энею): Нет, мля, мне всё-таки интересно, чё этот тракторист тут раскомандовался!?
Еней: Пап, ну тихіше, він же почує!
Анхиз: Да пусть услышит!
Еней: Благаю, тато!
Анхиз: Ну какой же ты, все-таки, мля, соплежуй! Ничего от меня не взял! Весь в мать

свою пошёл, шлюху подзаборную!

Пауза.

Еней: Пап, давай я тебе вкрию, а то ніч буде прохолодна, здається.
Анхіз: Попомни моё слово, этот комбайнёр ещё автобус наш скомунизидит!

Еней приносить ковдру, дбайливо вкриває батька. Лягає сам.

Ахат (шёпотом): Еней Анхизович!
Еней: Так, Ахате.
Ахат: А я вам верю! Правда.
Еней: Спасибі, мій вірний товарищ. Твоя підтримка для мене дуже важлива.
Ахат: И знаете что?
Еней: Що, брате?
Ахат: Я теж буду ахейською розмовляти. Ми ж одна команда.
Еней: Так, друже. Дякую тобі.

Пауза. Тиша. Енею не спиться.



Знаєш, я теж спочатку якби не по своїй волі почав егейською… Думав, на всяк випадок.
Ситуація зараз неспокійна. А ми ж погорільці, увагу привертаємо, ну таке… Спочатку через
силу. Поступово звик. І зараз знаєш, що… Зараз іноді ввечері в мене таке відчуття по тілу…
немов генетичной код змінюється. Отак от…

Ахат: А це добре?
Еней: Ну… Сам подумай. Нам тут жити. Це наша батьківщина. А куди ще податись? На

півночі – варвари і песигол́овці потворні, на заході – амазонки та ліберасти, на сході –
кришноїти та сектанти всілякі. Ну, а на півдні – то все наша земля до самого моря. А більше й
немає нічого… Отже нам треба гуртуватися якось усім.

Ахат: Ваша правда, Еней Анхізович.
Палінур: Так, грекофилы! Гомероботы, мля! Хорэ там лясы точить! Спать пора!
Еней: Вибачте, Палінур Іасович. На добраніч, Ахате.
Ахат: На добраніч, Еней Анхізович.

* * *

Ранок. Юнона тримає мобільний біля вуха.

Юнона: Ну и что значит «я хочу за него вписаться»? Ты вообще понимаешь, что такое
«вписаться»?

Венера: Так.
Юнона (слухаючи гудки): Ну где ты, придурок?! (Венері.) И как ты собираешься

«вписываться»?
Венера: Ну… Ти давай, відклич цього свого…
Юнона: Кого «свого»? (У телефон.) Пирожное ты ебанутое!
Венера: Сама знаєш кого.
Юнона: А то шо?
Венера: Ничого. Просто відклич.
Юнона (кладе телефон на стіл): Господи, детский сад какой-то! (Официанту.) Чё

стоишь?! Бутылку «боржоми» принеси мне!
Официант: Одну хвилиночку!
Венера: Коротше, я теж хочу увійти в гру.
Юнона: В какую «гру»?
Венера: У геополітичну.
Юнона: Пипец.
Венера: Я серйозно!
Юнона: Да нету никаких «игр» уже давно! Героическая эпоха закончилась. Мифология

вступила в стадию самоотрицания.
Венера: В якому сенсі?
Юнона: Нет никакого «сенса». А папаша твой просто шляется где хочет и по третьему

кругу шмар своих трахает. «Спизнылась» ты, дорогая.
Венера: Ну добре… Немає, то й немає. Просто відчепися від Енея і все.

Підходить Офіціант з «боржомі».

Юнона: «Видчеплюсь». (Наливає.) Если скажешь, где этот кобелина прячется.
Венера: Ю! Ну чесно! Не знаю я, де тато!
Юнона: Чесно-пречесно?
Венера: Бляха!
Юнона: О! Другой разговор. Ха-га! А ты позвони ему. Мне не отвечает, а ты ж «доця».
Венера: Нуу… Він знову почне мене виховувати…
Юнона (встаючи): Так, ладно, времени нет у меня на уговоры. По дороге не трону, так и

быть. Но в Микенах его Дидона встретит.
Венера: Хто така Дідона?



Юнона: Учи матчасть, малолетка!
Стервы на всём побережье Ливии древней
Нету Дидоны страшней, той, что Карфаген основала…
Как-то так.

* * *

Відійшовши від табору у хащі, Еней перераховує жалюгідні копійки, що в нього
залишилися.

Ахат: Еней Анхізович!
Еней (злякано): А?
Ахат: Це я.
Еней: Так, мій вірний Ахате.
Ахат: Я вважаю, нам надо слоган собі придумати.
Еней: Який слоган?
Ахат: Ну дєвіз як би такий. Для тімбілдінга. Щоб команду, как ето… згуртувати.
Еней: Ну, може…
Ахат: Наприклад, з прошлої моєї роботи взяти й переробити трішки. «Хочеш до Гесперії?

Спроси мене як!».
Еней: Угу…
Ахат: І ще, Еней Анхізові ... я тут нащьот суточних хотів у вас...
Еней: А ти знаєш, непогана ідея.
Ахат: Да?
Еней: Ну да.
Ахат: Просто в мене вже грошей почті…
Еней: Але треба ще подумати, добре?
Ахат: Добре.
Еней: Ти подумай ще будь-ласка. Слоган – це дуже серйозно. А зараз нам треба вже

швиденько йти, вірний  друже мій.
Ахат: Ага.
Еней: Тихо! Чуєш? Крики якісь!

* * *

На галявині біля автобуса п'яний Анхиз із криком «Алах Акбар» лізе на Палінура з
«трояндочкою» з порожньої коньячної пляшки. Керманич штовхає його долонею в лоб. Старий
летить в кущі.

Палінур: Еней, мля! Утихомирь своего батю, а то я за себя не ручаюсь!
Анхіз: На помощь, сын! Или не сын ты мне?!

Знову лізе на Палінура. Знов летить в кущі.

Еней: Ти не забився, тато?
Анхиз: Видишь, какой он, сука, сильный? Надо всем вместе навалиться. Я, ты, Юл… Ахат

с нами?
Еней: Тато, про що ти? Схаменися!
Анхіз: Да и правда, о чём я? Кому говорю я об этом? Сыну? Трусу, чьё малодушье Олимп

отвернуло от нашего рода?!
Еней: Пап, ну будь ласка!
Анхіз: В тряпку молчать ты намерен, в то время,

Как отбирают нажитое честно тобою?
Еней: Па! Взагалі-то, автобус цей славний

Ми безкоштовно у Трої палаючій взяли!



Анхіз: Но ведь первые взяли?! Или забыл ты?!
Слабак, что от жизни боится взять свою долю?!

Палінур: Слушайте, оба вы! Задолбали в натуре!
Даром мне колымага эта вовсе отнюдь не нужна!

Анхіз: Смотри, какой переборчивый, а! Камаз-то твой – тю-тю. Ахейцы спалили. Забыл,
как хныкал по фургону своему? Как сопли по щекам размазывал?! Лучше спасибо скажи, что
порулить тебе дали «колымагой».

Палінур: А вот это, батя, ты сейчас зря сказал…
Еней: Палінур Иасович!
Анхіз: Ха-га!
Палінур: Всё. Кончилась твоя биография, старый хрен.
Еней: Святою Клименцією закликаю вас! Не губіть родітєля! То не людина, то Бахус у

ньому говорить!

Кидається у ноги. Хапає Палінура.

Палінур (сплюнувши): Да пошли вы все.

Відходить в сторону. Пригадує спалену у Трої фуру. Закурює, відвернувшись. Боляче.

Еней (із щірим співчуттям). Палінур Іасович!
Анхіз (падає на спину): Здесь положите меня! Здесь проститесь со мной и бегите!

Смерть от своей руки я приму, иль враг ради добычи убьёт…

Еней, позіхнувши, йде до батька.

Ахат: Я помогу!

У тиші переміщують батька до автобусу. Палінур закінчує сигарету.

Палінур (Енею): Короче, надоело мне с вами, командор. До Микен довезу и расстанемся.
Еней: Але Палінур Іасович!
Анхіз: Ха-га! Тоже мне, кормчий!
Палінур: Мне эти нервы на хуй не нужны. Таксовать лучше пойду.
Анхіз: Я ж тебе говорил, телятина ты, что он слиняет, как только трудности начнутся!
Еней: Я ж керувати автівкою зовсім не вмію!
Анхіз: «Автівкою», мля! «Автівкою», ха-га!

* * *

Годину потому. У повному розпачі Еней сидить, обхопивши голову руками.

Ахат (підходить): Це я, Еней Анхізовіч… Я тут… другий слоган придумав... Кращий. В
общєм слоган такий: «Гесперія: Винаходимо батьківщину заново!» (Еней мовчить.) Ось ... І я б
все-таки… нащьот суточних…

Еней повертає до Ахата обличчя, спотворене відчаєм. З грудей дарданця рвуться
ридання. Він кидається на збентежений Ахата і міцно обіймає його.

Ну… Еней Анхизович. Ну шо ето ви… Не треба. Чесно кажучи, це не совсєм я придумав
... Це така… теж пєрєдєлка…

Еней: «Передєлка»?
Ахат: Ну… ідея все одно моя.
Еней: Ахат, брате любимий! Керманич йде від нас! Юл три дні без вай-фаю! Тато з горя

пиячить! Грошей н… мало, але є поки що… Я просто не знаю... Може, ця ноша не для плечей



моїх?!
Ахат: Ну, Еней Анхізович, ви прям…
Еней: Ахат, що мені робити, скажи?!
Ахат: Откуда ж я…
Еней: Так, вибач, брате. То, мабуть, я так, трохи риторично говорю…
Ахат: Та нічо, нормально.
Еней: Спасибі тобі, що підримуєш.
Ахат: Пожалуста. А може вам… Ну… Просто, в качєствє брєда. Я тут одну книжку про

пікап читаю зараз.
Еней: Про пікап?
Ахат: Так.

Обливаючись слізьми, Еней міцніше обіймає Ахата.

Не плачте, все буде добре.
Еней: Спасибі…
Ахат: Так ото там пишуть, що справжньому лідеру. Справжньому чоловікові жінка

потрібна хороша. Для підтримки там, для натхнення. Хочете, дам почитати? Я загалом люблю
розвиваючу літературу. Мені завжди допомагає…

* * *

Сидячи на ліжку Венера гортає журнал «Ділова античність». На обкладинці фотографія
Дідони з підписом: «Найуспішніша жінка-девелопер столиці». Через вікно входить Меркурій.

Венера: Меркурій, трясця! Ти мене налякав!
Меркурій: Вибач, але тридцять неприйнятих викликів. Хіба це нормально?
Венера: Мені треба терміново з ним поговорити.
Меркурій: Про що?
Венера: А може, не будеш лізти в наші сімейні справи?
Меркурій: Я ж тебе ще обісраненькою пам'ятаю.
Венера: Придурок.
Меркурій: Гаразд, гаразд ... Коротше, він звелів передати, що дуже зайнятий.
Венера: Як завжди… Надовго це?
Меркурій: На невизначений час. (Підводиться.) Викручуйся сама, в общєм.
Венера: Це він теж просив передати?
Меркурій: Це я тобі раджу.
Венера: Іди ти в жопу, Меркурій.
Меркурій: Ти ж моя бешкетниця.

Посміхаючись, лізе у вікно.

Венера (зітхнувши, дістає мобільний): Привіт, посіпака. Робота є. Прилітай.

* * *

Десь змивають унітаз. До кімнати заходить Орест - бойфренд Венери - в трусах і з
розкритим ноутбуком. У Ореста круглі окуляри, неголеність а-ля Сергій Лещенко і футболка з
написом Fuck Corruption.

Орест (читає з ноутбука): Дивись, Бубочка, здається, дуже цікаво. Можна буде завтра
піти... В кінотеатрі «Август» добірка кращіх егейськіх короткометражок «Нова хвиля».

Венера: Угу.



Орест: А потім випʼємо філіжаночку кави і поласуємо цукерками у «Майстерні
шоколаду», добре?

У двері дзвонять.

Венера: Це до мене. Сиди.

Біжить відчиняти. Приводить у спальню Амура - низенького, злобного кремезного
кавказця в брудній майці з написом «Пріам х##ло». З-за спини видно пошарпані, неохайні крила.

Орест: Доброго вечора.

Амур не звертає на нього уваги.
Венера лізе під ліжко. Дістає звідти лук зі стрілами. Показує обкладинку журналу.

Венера: Потрібно три-чотири попадання.

Амур скептично кривиться.

Стерво рідкісна. І серце кам'яне. Зрозумів?

Амур не йде. Мовчки дивиться на Венеру.

Чого тобі? (Оглядає.) Колчан де твій?

Амур бурмоче щось злобно-невиразне.

Знову посіяв?!

Озирається. Витягає з пакету з написом Zara картату сорочку Ореста, віддає пакет
Амуру. Той сує туди лук, стріли й журнал. Йде.

Венера (Оресту): Так де, ти кажеш, короткометражки йдуть?

Орест ображено мовчить.

У кінотеатрі «Август»?

Мовчить.

Так його ж начебто гоміки-радикали в минулому році спалили?!
Орест: Уже відновлено.
Венера: Що таке? (Пауза.) Так, у мене теж є важливі справи. Ти проти?
Орест: Ні, звісно. Але ти так поводишся, наче…
Венера: Мені потрібно бути серойзною. Але це не значить, що я тебе не кохаю.

(Грайливо). Ну покаж трейлер, чи що?

* * *

Мікени. Енеади зробили привал біля масштабного будівництва.

Еней: Сердце моё від радощів завжди співає, як бачу
Які велетенські будівлі людина нікчемна зводити навчилась!



Палінур: Денег нахапал, стал человек олигархом,
Вот и возводит.

Еней: Ахате, ти диви, яка краса!
Ахат: Еней Анхізовіч, я б все ж таки щодо суточних хотів запитати…
Еней: Нумо, брате мій, підійдемо ближче, подивимось!

Підходять ближче. Читають напис на воротах: «Бізнес-центр "Сіхей-Плаза". Будівельна
компанія ТОВ "Карфаген"».

Нікандр (Энею): Шо ты тут, курво, став? Іди на хуй, давай звідси!
Еней: О, воїн суворий, повір, винний я лише в бажанні

Посилити захват свій від чертогу, чиї стіни величні
Як лев стережеш ти безстрашний.

Нікандр (витягуючи кийок): Так, рифмопльот єбучий! Піздуй, давай, на хуй отсюдова!
Ахат: Еней Анхізович, давайте і справді підем, а то нам реально звіздюлін зараз відвісять.

З'являється Дідона з радником Ханаасом.

Нікандр (кланяючись): Добридень, Дідоно Метівна!
Дідона: Здрастуй, Нікандр. Чого розкричався, чого каламутиш повітря даремно?
Нікандр: Та знов активісти, моя госпожа, проти забудови бунтують!

Вчора я тільки надраяв парочку рил небайдужих, і ось
Вилупки свіжі не забарились…

Дідона: Тихо! Запал свій вгамуй, пес мій вірний, але товстолобий.
Бачиш невже ти плакати з цинічной брехнею в їхніх руках?
Чи мегафони брудні, що підносять до вуст своїх чорних вони для самопіару?

Нікандр: Дідько ж їх знає. Може, розвідники це. Тітушки шкідливі, можливо.
       Рейдери кляті, що підступний захват замишляють…

Дідона: Так. НікандОр, ти дурню не неси! Невже ти не можеш
Одяг оцей й благородні манери ідентифікувати?
Пальці тонкі і кучЕрі, що золотом в'ються?
Не паразит безсоромний, а муж благородний, стоїть перед нами!
(Енею).
Хто ти, мандрIвник? Розкрий нам свою таемницю!

Еней: Ну, як сказати…  Зараз… (Думає). Коротше, кажучі… Гм…
Я той, кого змусила доля нещасна вітчизну любиму залишить,
Й поневірянням віддатись без зрозумілого плану.

Дідона: Хм, а інтригу ти вмієш створити, чужинцю.
Вибач, будь ласка, мене за прийом не привітний.
Важкі часи – вороги кругом та дебіли.
Складно в такому оточенні жінці тендітній зону комфорту створити.
Особливо, якщо одинока вона…
(Манірно зітхає).

Еней: Ще б пак.
Дідона: Коротше, ладно. Щоб у віршах довго не размусолівать… Дивись. Мені треба зараз

до бухгалтеру заїхати. А потім ближче до вечора, буду в «Імперіалі» вечеряти. Запрошую тебе і
всіх твоїх. Усластішь розповіддю про мандри свої слух мій?

Еней: Услащу.

Дідона із супутником відходять.

Ханаас: Нову іграшку собі пригледіла?
Дідона: На одну ніч, не більше.
Ханаас: Не шкода тобі своїх коханців?



Дідона: Шкода? Ну нехай зберуться і флешмоб в «Фейсбуці» створять #ЯнеБоюсьСказати.
Ханаас (посміхаючись): Ніч із тобою не минається без наслідків.
Дідона: Тобі б сподобалося. Може спробуєш?
Ханаас (посміхаючись): Сподіваюсь в мене є можливість відмовитися?
Дідона: Хитрюга.

Обоє сміються.

Ханаас: До речі... Я тобі звіт по грошах, які ти на капище Ваала дала, до середи підгоню,
добре?

Дідона: Та перестань.
Ханаас: Ціную твою довіру. А капище здóровске вийде, я впевнений! Просто атомне. Ми

такі жертви там будемо приносити! Ммм…

Ззаду до Дідони підступно крадеться Амур. Наводить на жінку лук. Незграбне стріляє
кривою стрілою, яка до тогож відсиріла і трохи провисає.

Дідона (сердито): Так. А це що таке?!
Нікандр: Ах ти ж падло! Тварюко!

Робить Амуру декілька чутливих підсрачників.

Дідона: Стій, Нікандре! Перестань! (Амуру.) Іди сюди, маленький. Не бійся. Іди до мене. Я
тебе не ображу.

Амур несміло наближується.

Який ти милий. Йдем зі мно, солодятко. Будеш мені служити? Грошима не ображу.

* * *

Ніч після вечері в «Імнеріалі».
Юл розглядає на планшеті нові фотки Левкіппи. Наразі вона вже не ванілька. На ній

комбінезон кольору хакі зі спартанською буквою «Лямбда» на рукаві.

Levkippa: Розкіш псує характер спартанця!

Наступне фото групове. Левкіппа в дитячому військово-патріотичному таборі «Юний
спартанець»

Це наші інструктори - Пітбуль, Хряк, Страпон і Сокира.
Julus: Круто.
Levkippa: Ми вже навчилися захоплювати контрольні точки та знешкоджувати вибухівку.

А сьогодні  бігали зі зброєю по лісу.
Julus: Вау.
Levkippa: Я прибігла третьою, і Хряк сказав, що зарахує мене до юнацького корпусу.
Julus: Вау, вау.
Levkippa: А завтра в нас будет ідеологічно-політичний вишкіл «Ми діти твої, Спарто!».
Julus: Классно.
Levkippa: Жаль, що ти не приїхав.
Julus: (((
Levkippa: З автоматом ти б непогано виглядав.
Julus: Правда?
Levkippa: Автомат всім пасує. А мені вже пора. Слава Марсу!
Julus: Кривавому слава!



* * *

Еней чекає Дідону, сидячи на широкому двоспальному ліжку. Бере з тумбочки пульт,
вмикає телевізор. Там йде черговий сюжет про переселенців.

Ерида Розжигайло (з экрану): За часів правління Менелая Троя жила за рахунок дотацій.
Від цього місцеві жітелі розлінилися і почали пиячити. Чи зможуть вони пристосуватися до
нових реалій життя у ЄС? В самісінькому центрі Мікен волонтери створили центр підвищення
кваліфікації для жителів сходу.

Підходить до переселенця Миколи Петровича, який сидить за гончарним кругом.
Інструктор розповідає йому, як зробити амфору.

Микола Петрович: Если руки не из жопы растут, то найти новую роботу не проблема.
Отак я щитаю.

Розкручує ногами круг. Зминає заготовку в безформну грудку.

Та ебись ты раком! Сука блядь!

Кидає все.

Дідона у ванній. На ній шкіряне БДСМ-білизна. Вона приміряє величезний чорний страпон.
Ввагається. Змінює його на маленький рожевий. Одягає зверху халат. Кладе страпон в
кишеню.

Дідона: А що це гаром якимось смердить, га?
Еней: Правда? Не знаю, у мене ніс закладений.
Дідона: Гаразд, не бійся. Своїх не видам. Ти знаєш, звідки я сама-то? З Ханженково.

Радянський район Макіївки. Дай руку. Яка цікава лінія долі... Я ж теж незвичайна жінка...

До кімнати заходить Амур у шкіряному обтягуючому костюмі із тацею. Зверху два
бокали шампанського. В одному вина вдвічі більше, ніж в іншому.

Дякую, Артуре. (Енею.) Бери оцей бокал, де більше, а то я швидко п’янію. Ну. За
знайомство. (Дідона пригублює.) Пий до дна, ти ж чоловік. Це так. Для розминки. Пити будемо
ось що. (Дістає з нижньої полки таці пляшку коньяку). Де мої склянки?

Йде до шафки. Відкриває так, щоб Еней не бачив. Крім склянок в шафці - наручники,
батіг, ремінець з кляпом.

Дідона (обертається): А чи всі свої історії ти розповів мені, дарданцю?
Еней (после паузы): Ні. Є ще одна ... яку я можу довірити тільки близькій людині.

Дідона закриває дверцята. Тихо сідає поруч з Енеєм.

Кожного разу біль мою душу терзає, коли пригадаю,
Що сталось в Антальї спекотній, де заповіти
Троянські священні велять нам відпочивати щороку…
Взяв туди сина й дружину Креусу навіки кохану…

* * *



Флешбек. Літо 2013 року. Міфічно прекрасний Еней виходить з моря. Всі кращі жінки
пляжу обертаються в його сторону. Ні на кого не звертаючи уваги, він плюхається на
підстилку поруч з товстої вульгарною бабою, яка лузає насіння.

Креуса: Блин, Эня! Ну куда ты мокрый завалился?!! Обсохни, потом падай!

Еней винувато встає. Сохне.

Эня!
Еней: А?
Креуса: Ну чё ты не видишь, шо солнце мне закрываешь? Я с тобой уже третий день

загореть не могу!
Еней: Прости, любимая.

Відступає на кілька кроків.

Юл: Па! Ну, блʼиин!!!

Обернувшись, Еней бачить, що наступив на зроблений з піску замок сина.

Еней: Ой, извини, пожалуйста!

Робить ще кілька кроків назад. Кого-то зачіпає плечем. Вибачається, відходить ще далі.
Ще ...

Вечір. Дарданец повертається.

Еней: А где мама, Юл?
Юл: Я не знʼаааю. У неё сʼемки зʼааакончились. Она пʼошла ещё кʼууупить.
Еней: Давно?
Юл: Три чʼаааса как.
Еней: Святой Юпитер!

Дарданец і його син ходять по спорожнілому берегу.

Еней: Креуса!!!
Юл: Мама!!!

Готель 3 * +.
Юл занурився сон. Еней ворушиться. Але під ранок теж засинає.

Креуса: Пользы много ли в том, что безумной предался ты скорби, милый супруг?
Знай, не без воли богов всё это свершилось,
И не суждено было мне в Трою родную вернуться с тобой из Анталии жаркой.

Но не печалься. В будущем царского рода жену ты найдёшь себе в Гесперии
священной.

Будет она молода и красива. Бедром, как теннисный мячик упруга.
Не то что я со своим целлюлитом…

Еней: Креуса! Любимая! Да разве ж я тебе когда-нибудь претензии предъявлял.
Креуса: Ну-ка заткнись! Целюлит мой намёком был грубым

На величье судьбы твоей, Эня. К сути теперь.
Прежде, чем царство своё утвердишь ты в Гесперии заветной,
Долго скитаться тебе суждено на автобусе ветхом.
Злая Юнона вместе с Фавоньем могучим на тебя охотиться будет.



Но ты держись, не сдавайся. Завтра же Юла возьми и в отечество скорей улетай
лоукостом.

А то, мало ли, я могу и найтись… Ха-га!!! Шутка.
Еней: С ума сойти!
Креуса: И сына не вздумай мне бросить!
Еней: Куда ж я его брошу?
Креуса: Та знаю тебя. Отец ты никакой. А от Юла великий род Юлиев пойдёт.
Еней: Кто ж за него выйдет? У него ДЦП.
Креуса: Ну, придумай что-нибудь! А то я всё время за тебя думала! Отдохну теперь хоть

от вас.

* * *

Вражена відвертою розповіддю, Дідона краєм халата витирає сльозу. Непомітно для
Енея ховає ділдо під ліжко.

Еней: Хочу бути чесним з тобою, Ді ... Через пару днів ми повинні рухатися далі в
пошуках Гесперії, так що ти вибач, що я тебе спокушав.

Дідона: Та ладно. Мені було приємно ... Адже я давно вже без чоловічого плеча живу...
Еней: Мені теж було дуже приємно. Правда...
Дідона: Важкий день сьогодні в мене…
Еней: Що трапилось?
Дідона: Та Валік цей знову наїжджати почав…
Еней: Який Валік?
Дідона: А то по бізнесу. Бандюган тут один…
Еней: Ясно…

Пауза.

Ну шо, я тоді, мабуть, спати піду…

Пробує підвестися.

Дідона: Та стій ти, дурнику.

Хапає Енея руками за вуха і міцно цілує.

* * *

Юнона: Ахренеть!
Венера: Та я сама в шоці!
Юнона: С этим ботаном илионским!
Венера: Скажи.
Юнона: Ой, только не притворяйся!
Венера: В якому сенсі?
Юнона: Опять своего сутенёра подослала?
Венера: Ю, я з переляку. Вибач, будь ласка.
Юнона: Это к гимнасту. А настоящие боги не «выбачают».
Венера: Та він все одно облажася. Зрадив мене.
Юнона: Поделом. Учись с персоналом работать.
Венера: Та я вчусь.
Юнона: А любви не существует. Это иллюзия. Поняла?
Венера: «Поняла».
Юнона (задумливо): Но результат есть, мля. Что за херня?



Венера: Може, це доля? Боги перед долею начебто безсилі.
Юнона: А ты, как погляжу, матчасть-то подтягиваешь.
Венера: Ну так, почитала там трошки…
Юнона (пауза): А чё? Судьба так судьба!
Венера: Правда? Ти не сердишся?
Юнона: А чё мне «сердіться»? Совет молодым да любовь, как говорится. Пусть твой Еней

остаётся и Карфаген с моей Дидонушкой строит.
Венера: Зажди… А Гесперія?
Юнона: А Гесперия, может, не судьба. Хе-хе!

Дія друга

Вечір. Закривши очі долонями, Еней підходить до столу. На столі макет ділового центру.

Дідона: Можна вже.
Еней (прибираючи руки): Охрєненть! Класс «A»?
Дідона: Ображаєш. «A плюс».
Еней: Мати моя жінка! А ці ... «Мікеняне проти забудови» смердіти не будуть?
Дідона: Нікандр разбереться.
Еней: А як ситуація з рівнем вакантності?
Дідона: Плювати.
Еней: Треба обережніше, все ж таки, Ді. Ринок зараз ніякий..
Дідона: Не хочу бути обережною. І знаєш що ще? (Загадково посміхається.) Я подумала,

що тобі буде приємно, якщо ми назвемо його «Гесперія Плаза».
Еней: Люблю тебя, масєчка!
Дидона: Доведи.

Відсунувши макет в сторону, пристрасно кохаються на столі.

Дідона (гучно кінчає): На тобі, Валік! На! На!

Встають, поправляють одяг.

Еней: Я так розумію, з Валіком знову якісь проблеми?
Дідона: Угу. Підняв, курво, своїх ботів в соцмережах проти нашого фасаду нового.

Поверніть, «історичний вигляд» Месопотамському узвозу! Старовинна спадщина у небезпеці!
Плебеї темні! Ліпнину їм подавай! Ось як нести цьому місту актуальну архітектуру?! Понаїхали
з села рагулятіна дрімуча!

Еней: Мені здається, Ді, ми робимо те, що в нашій країні мало хто розуміє.
Дідона (знімаючи волосок з Енеєва плеча): Энь.
Еней: Га?
Дидона: Твій хітон - річ, звичайно, зручна... Але, може, пора вже на костюм його змінити?

Мені здається, це через нього від тебе до сих пір гаром смердить.
Еней (нюхає себе): Невже досі смердить?
Дідона: Так, Энічка.
Еней: Ну я, в принципі, не проти ... Просто звик я до нього… Можна пару днів поношу

ще?
Дідона: Можна, звісно. Який ти в мене сентиментальний, Еня. Люблю тебе за це.

Цілує Енея.

* * *



Юпітер: Мда.
Венера: Па? Це ти?
Юпітер: Начудили вы, конечно, с Юноной.
Венера: Я думала, ти зайнятий!
Юпітер: Пришлось отвлечься.
Венера: Юнона така стерво, пап!
Юпітер: Знаю.
Венера: Я намагалася його захистити.
Юпітер: Получилось, как думаешь? (Венера мовчить, прикусивши губу.) А мне вчера всю

ночь человек один молился, спать не давал. Валик Гошоян, слыхала про такого? Депутат
горсовета, бизнесмен, основатель ООО «Нектарин девелопмент».

Венера: И що?
Юпітер: А то, что это он должен был на Дидоне жениться.
Венера: Цей бандюган, який регіоналів гелеспонтських спонсорував?!
Юпітер: Так. Давай без дешёвого активизма. Бородатая женщина тебя научила?
Венера: Чом ти так його називаєш?
Юпітер: Ладно, ладно. (Сміється.) Валик хороший мужик, кстати. Жертвы приносит

регулярно. Храм в мою честь возвёл … Короче, долго ещё твой Еней будет у Дидоны торчать?
Венера: Не знаю. Напевно, довго… І шо тепер робити, га?
Юпітер: Ладно, понял я тебя. Опять придётся самому разруливать.
Венера: Слухай, я намагаюся! Я вже багато усвідомила! Я вже не «дєтский сад», як

раніше!
Юпітер: Ладно, ладно. Люблю тебя.
Венера: Стривай, пап! Ти сам де зараз?
Юпитер: В Женеве.
Венера: А що там?
Юпитер: Арбитраж у меня. С говнюком этим. Подводным. Всё, пока. Юноне про меня не

говори. Сам свяжусь с ней скоро.

Входить бойфренд Венери в трусах і футболці з написом Honesty is sexy.

Орест: А дозволь-но, мені спитати, бубочко, що це таке було?
Венера: А ти чого не спиш?
Орест: Що це було, га?!
Венера: Що було? Нічого.
Орест: То ти з олігархом на разі спілкувалася?!
Венера: Боги святі!
Орест: Кажи, то був олігарх чи ні?
Венера: Як же ж тобі пояснити, щоб ти від страху не всрався.
Орест: «Щоб не всрався», говориш!?
Венера: Точно.
Орест: Так, так. Ти права, права… Довго, дуже довго ми гівном чужим вмивалися! Довго

нам в очі ссяли! Але свавіллю настав кінець! І гідність нашу вже не зламаєш! І якщо я можу
тобі як жінці пробачити…

Венера: Не кричи на мене.
Орест: Невже ти не розумієш, яке велетеньске зло роблять олігархи для нашої країни?!!
Венера: Орест! Покараю. (Пауза.) Не жартую. Як Нарцис будеш.
Орест (після паузи): Так, звичайно. Вибач мене, будь ласка. Але ти, напевно, не зрозумєш,

як це образливо, коли тебе «бородатою жінкою» називають.
Венера: Ну йди сюди, мій люблюнчік. Медвежулька мій.

Обіймаються.



Орест (схлипуючи): Просто… Олігархи… Вони намагаються впливати на все… Вони…
Вони плетуть павутиння…

Венера: Павучок ти мій.
Орест: Вони наче спрут…Охоплюють, душать…
Венера: Восьминіженька ти мій маленький.

* * *
Спальня Енея і Дідони. Ніч.
Еней різко прокидається. У кріслі навпроти розвалився посланник богів Меркурій.

Меркурій: Вона завжди так хропе?
Еней (злякано): Н-ні. Тільки коли на спині лежить.
Меркурій: А ось це?

Дідона кілька разів пукає уві сні.

Еней: О боги! Ніколи не чув!
Меркурій: Корочє, ти зрозумів. Йти тобі пора від неї.
Еней: А... д-докладніше можна?
Меркурій: Можна. Щас буде тобі докладніше (Прочищає горло.)

Жалюгідний героішко, ти в Карфагені високім наразі
Забудов незаконних опори кладеш, зводиш місто «прекрасне»?
Жінки став ти рабом, забувши про царство і подвиги славні?
Сам правитель богів з Олімпу мене посилає,
Щоб спитати в тебе (втім, питання це є риторичним),
Що ти в біса задумав? Навіщо в Лівійських загаявся землях?

Еней: Якщо ви про екологічну експертизу, то висновок був на нашу користь. І з
територіальною громадою ми домовились… Тобто…

Меркурій: Що ти там мелеш, смертний?
Еней: Вибачте, просто хотів уточнити… Послухайте будь-ласка, ми от як раз почали

новий бізнес-центр будувати і «Гесперієй» його назвали… Тобто, мабуть, не можна казати, що я
зовсім нічого не роблю…

Меркурій: Юпітеру так і передати??
Еней: Нє-не… Але, мене теж зрозумійте, будь ласка. Ці пророцтва вони ж такі нечіткі.

Хрін їх зрозумієш. Ось і заплутався я.
Меркурій: Тепер розплутався?
Еней: Тепер да, да.
Меркурій: Ватник нещасний, через тебе Юпітер Трою спалив,
Щоб ти дупу ліниву свою відірвав від брудного дивану!
Еней: Чесно, не знав! Вибачаюся щиро!
Думав, що зроблено це для очищення сходу, регіонів егейських…
Бо ж всі знають, що генетика наша не дуже.
Малувато Гомерова духа в наших краях….
Меркурій (подумавши): Ну і це теж, звичайно… Корочє, я тебе попередив.
Еней: Я все зрозумів, Меркурій Юпітерович!
Меркурій: До речі, жертв від тебе давно не було.
Еней: Сто перепрошень моїх передай! Я покращусь!
Меркурій: Я передам. Покращуйся.

Меркурій виходить у вікно. Дідона ще раз пукає на прощання.

* * *



Ранок. Змученний безсонням і страхом Божим Еней лежить на одрині.

Дідона (цілуючи його в лоба): Відпочинь, милий. Ти правда якось неважливо виглядаєш. В
обід подзвоню тобі.

Іде. Дарданец підплюється. Розводить багаття. Читає молитву.

Еней: Iuppiter iratus ergo nefas! Credo, quia verum! Abyssus abyssum invocat! Quod licet Jovi,
non licet bovi! І таке інше.

Кидає в вогонь спагетті, фуа-гра, ллє туди оливкова олія Extra virgin, вино шато-марго,
без жалю кидає сири та ін.

* * *

Анхіз: Ааа! Подкаблучник наш явился!

Старий лежить в шезлонгу. Поруч келихи з випитим коктейлями.

Еней: Здрастуй, батьку…
Анхіз: «Здрастуй, батьку»! Когда ж ты снова, как человек заговоришь?
Еней: Пап, у меня серьёзный разговор.
Анхіз: Думал ли я, что род наш великий,

Род шахтёров чумазых и металлургов суровых альфонсами будет разбавлен?!
Троя никогда порожник не гнала! А ты!..

Еней: Я как раз пришёл сказать, что хочу с этим закончить.
Анхіз: С чем закончить?
Еней: Надо ехать дальше, папа.

Отец озадаченно замолкает. Девушка в бикини приносит ему ещё один коктейль.

Анхіз: А я не могу.
Еней: Почему?
Анхіз: У меня дегустация в четверг.
Еней: Какая дегустация?
Анхіз: Вертикальная. Островной виски… И потом я на курсы сомелье записался.

Пауза.

Может, коктейльчика выпьешь?
Еней: Не хочу.
Анхиз: Кумарной ты какой-то.

* * *

Одягнений в шкільну форму Юл сидить на галявині і спілкується з Левкиппою в чаті.

Julus: Сменила ник?
Bulava: Ага. Це мій позивний. Ти відчуваєш?
Julus: Что?
Bulava: Насувається велика війна.
Julus: Не знаю… А ты?
Bulava: Відчуваю. Багато воїнів відправиться до Вальгалли. Це нам Хряк вчора розповів.
Julus: Я просто политикой не интересуюсь особенно.
Bulava: Ти знаєш, що ліберали роблять за нашої нації рабів?



Julus: Правда?
Bulava: Скину тобі почитати про це.
Julus: Дякую.

Крик однокашника: «Каліч, до тебе прийшли!»

Julus: Извини, надо идти.
Bulava: Слава Марсу!
Julus: Нещадному слава!

* * *

Еней: Синку, здоров будь! Яка бачу, змужнів ти!
Юл: Нʼеее прошло и два года, пʼааапа.

Мʼог бы попозже прʼийти, увидел мʼеееня б ты с усами.
Еней: Докір в словах твоїх чую. Що ж…

Визнаю його справедливість…
Юл: Если б ты знал, как мʼеня твой старпʼёёёрский гекзаметр бесит!
Еней: Двічі пробач… І не тільки за це… В общем… оця моя ідея, щодо фізики ... даремно

я це її... помилився я, от що…. У такий спосіб… прийшов я забрати тебе з цього інтернату,
дурного ...

Юл: Спасибо нʼее надо.
Еней: Да? А я думав, тобі тут не подобається.
Юл: Н’наоооборот. У меня тут пʼоявилось столько прʼекрасных друзей!
Еней: А я думал ты хочешь поехать в лагерь.
Юл: До какого табора?
Еней: Ну до того. Пам'ятаєш, ти казав? Військово-патріотичного. «Юний...», як його… Я

передумав, я не проти.
Юл: Да пʼооошёл ты!

* * *

Ахат: Ви мене теж зрозумійте, Еней Анхізовіч. Я в житті таку зарплату ніде не отримував!
Еней: Ахат, друже. В Гесперії у нас усіх буде…
Ахат: Еней Анхізович, я вас дуже поважаю…

«Ахат! Закривай вже двері! Бо сильно дме!» - кричить з глибини квартири жіночий голос.

Ахат: Зараз, моя іриска! (Наблизивши обличчя до Енея.) І скажу вам по секрету, жінки
мене теж ніколи так не любили.

«Бляха, Ахат, я же тебе попросила!» - лунає крик.

* * *

Еней: Я ж бачу, що ви тут не щасливий, Палінур Іасовіч.

Палінур мовчки слухає.

А в Гесперії, я клянуся, у вас буде «рено магнум». Я читав в інтернеті - він всім
далекобійникам подобається.

Палінур курить.



Розуміете… Справа не тільки в тому, що я не вмію керувати. У вас є якийсь стрижень,
якого у мене не вистачає ...

Палінур курить.

Я тупо без вас не зможу…

«Это база, двадцать третий, отзовитесь! Двадцать третий! Примите заказ…».

Палінур: Ладно, пошёл я работать. (Гасить недопалок.) А «рено» твой мне и даром не
нужен. Души нету в этих фурах пендосских, понял?

Еней: Рено не пендосская.
Палінур: А какая?
Еней: Франция, вроде.
Палінур: Гейропа, значит. Один хрен. В интернете он прочитал…

* * *

Три дні потому. Вечір. Неголений, апатичний Еней дивиться телевізор.

Дідона (входячи в кімнату): Привіт! А я філе доради до вечері принесла.
Ерида Розжигайло (з екрану): Переселенець пограбував волонтера!

На екрані копія паспорту Миколи Петровича Териконового - персонажу, знайомого з
минулих сюжетів.

Волонтер показує свою пограбовану квартиру.

Дідона: Хочу приготувати її в соусі із шампанського. Ти як?
Еней: Мені байдуже.
Ерида Розжигайло: Славомир Каськів — відомий волонтер та блогер — вирішив надати

притулок Миколі Териконову — біженцю зі сходу нашої країни. Затишне помешкання у
самісінькому центрі Мікен. Тепла, незважаючи на тарифи, кімната, квіти на підвіконні, простора
ванна… Здавалося б, що ще треба знедоленій людині? Але коли ввечері хазяїн повернувся з
роботи, то побачив що вкрадено три бронежилети, два беспілотники та плазменного
3D-телевізора.

Волонтер: Якби він виніс тільки плазму, то ще нічого. Але перш ніж втікти, ця тварюка
вивісила на моєму балконі флаг так званої Трої. Є речі, які не прощають!

Входить Дідона. Ставить поряд з Энеєм рибу.

Дідона: Смачного, милий. З'їж хоча б половину, добре?

Еней перемикає на Discovery. Кілька разів ліниво тикає виделкою дораду.
Зовні хтось стукає. Еней підходить до вікна. Вдивляється.

Еней: Палінур Іасович, ви?!
Палінур: Ну-ка, помоги!

Еней допомагає Керманичу влізти всередину. Той неголений, брудний, збуджений.

Палінур: Короче, я согласен. Но только, если будет «камаз».
Еней: «Камаз»?
Палінур: Это проблема?
Еней: Не знаю.
Палінур: Ладно, на худой конец и «рено» сойдёт.



Еней: Та ні, я думаю, в принципі, не проблема…
Палінур: Не будет мне житья здесь всё равно. Uber пришёл на рынок. Демпингуют,

пидарасы… Собрал ребят в знак протеста. Uber go Home! Ганьба. Шины пожгли возле мэрии.
Всё как положено. Не пошло. Журнашлюшки сказали, водилы тормозят прогресс. Ну мы окна
тогда побили. Чуть-чуть... Короче, ищут меня теперь мусора… Это что?

Тикає пальцем в тарілку з рибою.

Еней: А хрін його зна. Моя, щось зляпала.
Палинур: Целый день не жрамши.
Еней: Будь ласка.

* * *

Ранок. Дарданец і керманич прийшли за Юлом.

Еней: І знову здрастуйте, син мій улюблений! (Юл молча встаёт. Опираясь на костыль,
уходит.) Ну откуда, скажи, у тебя эта бредовая идея про Спарту?!

Юл: Я же ск’аазал тебе, уходи!
Еней: Велике майбутнє чекає на тебе!
Юл: Не с т’ааким не лʼузером, как ты!
Палінур (відважуючи запотиличник Юлу): Ты как с отцом разговариваешь!
Юл: Что вы дʼееелаете!? Я ребёнок-иʼиинвалид!
Палінур: Тем более. Тебе уже точно хуже не будет. Ха-га!
Юл: Папа, ск`ааажи ему!
Еней: Дякую, Палінур Іасовіч.
Юл: Предатель!
Еней: В общєм… ти оце ... збирайся, синку, добре?
Палінур: Выезжаем завтра.
Еней: А можна післязавтра? Попрощатися хочу…
Палінур: А может ну его на хрен?
Еней: Та ну… треба ж якось по-людськи…
Палінур: Запомни, баба – не человек.
Еней: Ну як це «нє чєловєк»?
Палінур: Когда это поймёшь, легче жить станет.

* * *

Еней: Ти пробач мене, будь ласка, Ді..
Дідона: За що пробачити?
Еней: Та за все, в принципі.

Дідона дає Енею кілька ляпасів.

Ну, я, в принципі, ще тоді попереджав…

Ще ляпас.

Заслужив. Розумію.

Ще.

Ну от якось так.



Дідона плаче.

Дішечка, ну ти це ... Ну подумай, хіба гідний я такої жінки як ти? Тобі потрібен сильний
чоловік. Справжній девелопер. А не якийсь колишній диспетчер з шахти імені Леніна.

Дідона: Я не впораюся без тебе, Еня! Цей Валік - він же звір справжній! Він мене з'їсть!
Еней: Я слабка людина, ганчірка ... розмазня ... Ну як я тобі допоможу?!

Дідона кидається на Енея. Сідає верхи. Кохаються.

Дідона (кінчаючи): На тобі, Валік! На! На!

Еней намагається обережно звільнитися. Та лупить його кулаками.

Подкаблучник! Блядун! Ніщеброд невдячний! Лузер ти кінчений!

Кидає макетом ТЦ «Гесперія». Влучає в голову Енею.

Еней: Ну ні хуя себе!
Дідона: Еня, вибач! Вибач мені, мій коханий! Вибач, мій солодкий! Вибач медовий!

Падає на коліна. Хапає Енея за ноги.

Хочеш, зроблю тебе партнером ?! Еня! Ти не подумай, я давно хотіла тобі запропонувати.
Еней: Не з тобою судилось мені партнером бути, Дідоно. Не з тобою…
Дідона: Ах ти ж… падло таке! Чмошнік мерзенний! Лох жалюгідний! А бодай ти з голоду

здох по дорозі в Гесперію свою! Проклинаю тебе, ватник троянський! Проклинаю!

* * *
Палінур: А я говорил.
Еней: Так. Не по-людські якось вийшло…
Палінур: У меня та же хрень. Денег мало. В рейсах всё время. Шлюх придорожных

трахаешь… Думаешь, жалею? Мужик должен уметь отрезать, когда надо.
Еней: Вона мене прокляла сьогодні.
Палінур: И чё?
Еней: Прокляття - це серйозно.
Палінур: Тьфу ты! Заедем в село по дороге, найдём бабку. Она яйцом твоё проклятье за

раз выкатает. Молитвой сверху отполирует для защиты. Ты сам-то не православный, как я
понимаю.

Еней: Та ні.
Палінур: Это нехорошо. Но то ничего. Покрестим.

* * *

Дідона в офісі Ханааса. На стіні плакат з написом «Язичництво - шлях до порятунку!» В
кутку стійка з брошурами «Як достукатися до небес? Сім простих кроків для створення
кумира».

Ханаас: Зрозумій мене, будь ласка! Не все так просто…
Дідона: Інакше кажучи, ти і твій бог нічого не можуть для мене зробити?
Ханаас: Ну як нічого… А війна з Валіком…
Дідона: Валік відсудив у мене землю під Мікенесом.
Ханаас: Бог не тільки допомагає. Він і вчить нас.
Дідона: Я втомилася вчитися, Ханаасе.



Ханаас: Дідонушка, лапочка… Ми ж капище на запустили іще.
Дідона: Лапочка, Ханаас! Скільки ми його будуємо? Два роки вже?
Ханаас: Храм потрібно спочатку в серцях звести... Чайку хочеш з печенюжкою?

Ромашковий.
Дідона: Ти, до речі, звіт мені надсилав річний?
Ханаас: Ой, вибач. Я ж ото фестиваль «Пробудження!» В палаці спорту готував.

Замотався. Завтра до обіду пришлю, обіцяю. Іди до мене, дитя, обійму тебе…
Дідона: Іншим разом.

Йде.

Ханаас (навздогін): Благослови тебе Ваал.

Дочекавшись, коли Дідона піде, Ханаас знімає шати жерця. Одягає футболку з написом
Fuck Corruption, сонцезахисні окуляри. Дістає з тумбочки кілька папок з документами. Запихує
їх разом з ноутбуком у велику сумку. Виходить.

* * *
Дідона і Никандр.

Дідона: Ну так от.
Пам'ятаєш автобус, на якому приїхали ці аферисти?

    Спопелити потрібно його, як ту Трою. Бензину каністрой
Без ваганнь скористайся для цього, мужчино!

Нікандр здивовано дивиться на Дидону.

Так, мав рацію ти, мій вірний Нікандр,
    То тітушки підступні до нас завітали.
    Ватажок їх брехливий – Еней,

Довбограйко і злидень мерзенний
    Розкраяв моє серце, віднині

Тітушкой кохання я буду його називати…
Нікандр: Може, вбити його?
Дідона: Ні, не треба поки що.

    Але за оферту спасибі.
    Ти єдиний соратник зостався у мене.
    Лицеміри кругом й костогризи невдячні.

* * *

Всю ніч Дідона п'є вино і переглядає на своєму телефоні фото щасливих моментів життя
з Енеєм. П'є і плаче. Лише під ранок вона засинає.

Еней з сумкою крадеться повз сплячу. Зупиняється. Поправляє локон. Йде в гараж.

Еней: О боги! Палінур Іасович!

У гаражі притулений до стінки сидить мертвий Никандр. Керманич витирає ганчіркою
закривавлену викрутку.

Палінур: Вот тебе и боги твои. Я, мля, четыре года по трассе М-5 из Челябы в Москву
фуры гонял. И не таких на объездной успокаивал. Эти суки как раз с утра к нам подбирались.

Еней: Але що сталося?!
Палінур: Ну «що сталося». Вот это холоп ейный. А вот это канистра с бензином.



Еней: Не може бути!
Палінур: Бабы — коварные твари, Еней. Очень коварные.
Еней: Може, все ж таки ПМС?
Палінур: Да ты романтик, мля.
Еней: А тато де?
Палінур: В автобусе. Бухой, как всегда.
Еней: Слава богам!

З'являється Ахат. У модних штанах лососевою кольору, білій сорочці і з ноутбуком Apple
під пахвою.

Еней: Ахат, друже! Я знав! Знав, що ти все одно будеш з нами!
Ахат (крізь зуби): Через тебе все!

З похмурим, скривдженим обличчям сідає в автобус.

Палінур: Уволили хипстера нашего. Бабы, они твари мстительные. Так ну шо? Все, вроде
в сборе? Канистрочку только надо вот эту ещё забрать.

Еней: Ні, Палінуре. Криваве це паливо. Облиш його.
Палінур: А на чём ты будешь ехать, когда у нас не «крывавэ» закончится?
Еней: Не заїдемо далеко ми на ньому.

Автобус з енеадамі від'їжджає.
В гараж вбігає заспана розпатлана Дідона.

Дідона: От вона, вірність того, хто кажуть з полум’я лихого,
    Виніс на плЕчах із Трої старенького батька!
    Чи не могла я згубити його як мужчину?!
    Тіло його розтерзати й кинуть на радість собакам?!

Чи посіктИ на кусочки, по морю розсіяти? Друзів
вирізать? Вбити Асканія? Може, батькові з нього печеню
дати на стіл?...

    О, каністра! Як доречно.

Несе каністру в спальню. Поливає бензином себе і приміщення.

Еней (тримаючи телефон в руці): Все одно, якось негарно вийшло. Не попрощався…
Палінур: Сколько можно прощаться?
Еней: Не знаю. Завжди здається, що не сказав чьогось важливого.
Дідона: Вік свій прожила. Шлях, наданий долей, скінчився.

В царство підземне я йду величавою тінню.
Ох, і була б я щаслива, така вже щаслива, лиш тільки б
Наших повік берегів не торкались Дарданії судна.
Що ж, без відомсти доводиться вмерти, але умираймо,
Час-бо на той мені світ. Хай тішиться нелюд дарданський…

    Чиркає запальничкою. Дивиться на вогонь. Гасить. Знову запалєю вогонь. Знову гасить.

Хоча… Що це мене переклінило? Я сильна? Сильна. Вродлива? Вродлива. А ще розумна,
успішна, самодостатня. Сексапільна. Помирюся з Валіком. Зробимо злиття капіталів. Та шо там
капіталів. Він же ж давно до мене сватався.

Дістає сигарету, закурює.

Еней: Ні, все ж таки треба зателефонувати. Вона, мабуть, страждає.



Палінур посміхається. Еней набирає номер коханої.
Дідона здригається від дзвінка.

Дідона: Еня!?

Кидається до телефона, що лежить на ліжку. Упускає сигарету.

Твою ма…

Вибух.

Еней (віднімаючи трубку від вуха): Заблокувала меня, чи шо?
Палінур: Нового ёбаря нашла себе.
Еней: От стерво!... А все одно, знаєте, прям якесь почуття провини відчуваю.
Палінур: Ну, это они умеют внушить.

Дія третя

Енеади блюють на узбіччі.

Ахат (спльовуючи): Блядь! Що ж за хєрня така, га?!
Еней (спльовуючи): Певно, гарпія вічноголодна їжі цієї торкалась.

  Знають усі, що виверженням чрева мерзенним
Може вона спаплюжити будь-яке блюдо,
Навіть сет легендарного шефа.
Спаржа,  карпаччо, савойська капуста з лососем,
Зав’язь кульбаби у кремі з цибулей-шалотом,
Трюфель тосканський, кундюм, лебедина печінка,
Навіть пачетта з вареною грудкою Анжу від самого Блюменталю.
Все блювотинням бридким назад повернеться…
Ой, бляха…

Знову блює.

Сто пудів, Палінуре Іасовичу, це прокляття Дідони збувається. Це дуже серйозно. Дуже.
Палінур: Не ссы, Еней. Бабьи проклятья тут ни при чём. На этой трассе всегда такие

тошниловки были. Доедем до города и пожрём нормально.

Блює.

* * *

Напівтемрява, сирі стіни.
У кутку портрет Гомера з вусами, що опускаються донизу. Портрет прибраний

рушниками з давньогрецькою вишивкою. Під портретом з «Іліадою» сидить Аскольд Лютий,
закутий у кайдани. Коротаючи час, він промовляє список кораблів, які вирушили на Троянську
війну.

Гидливо кривлячись, входить Юнона.

Аскольд Лютий: Списом у скроню ударив Ахілл крізь шолом міднощокий.
Мідне забрало не стримало сили удару, і вістря
Череп йому пройняло, і мозок всередині з кровʼю



Перемішавши…

Юнона: Ну тише, тише. Работа есть, Аскольд. Час твій настав, слышишь?

Відкриває ключем «кайдани».

Аскольд Лютий: Тож ворогів убиваймо! Ще вистачить часу спокійно
На бойовищі знімати озброєння з трупів полеглих…

Юнона: Та давай, выходи уже!

* * *

Енеади в ресторані національної данайські кухні «Гілляка». На столі - самотня тарілка
борщу, що була взята для проби.

Палінур: Слыхал я про это место от одного водилы. Тут надо только по-данайски
говорить, иначе несдобровать.

Ахат: Дурниці. Мої знайомі на травневі свята якось до западенців їздили відпочивати.
Ніхто їм за їх дарданскій і слова не сказав.

Еней (куштує першу ложку): Слава Юпітеру! Нарешті ми поїмо!

Аскольд Лютий, переодягнений в офіціанта, вдає, що приймає замовлення.

П'ять борщів, будь ласка, і ще один во славу Батька людей і богів!
Ахат: А можна мені «повстаську канапку»?
Палінур: А мне «набои в марынадах» и вот эти вот «волынськи шпацери», принеси. Это

вареники, да?
Анхіз: Горилки давай быстрей.
Еней: Вибачте, ви записуєте?
Аскольд Лютий: Навіщо?
Еней: Так, вибачте. Ви мабуть запам’ятовуєте.
Юл: Скʼааажите, а кʼааакой здесь пароль для вай-фая?
Аскольд Лютий: А може тобі, дарданчику прищавий, ще коня деревʼяного показати, де

наші хлопці ховаються, га?!

Юл злякано дивиться на батька. Всі замовкають.

Ахат: Так це жарт! Жарт такий! (Намагається хихикати. Штовхає в бік Енея.) Правда ж?
Ги-ги!

Аскольд Лютий (до залу): Вельмишановна громадо! Здається мені, щось із атмосферою у
нашому клюбі недобре сталося. Начебто тут ватою паленою смердить!

До нього підходять офіціанти з суворими обличчями. Встають розсерджені гості.

Аскольд Лютий: Вуйко!

«Так, пане», - озивається один з гостей.

А може, в тебе пилка знайдеться?

«Нащо ж вам пилка? Чи пан не має ножа або сокири?»

Аскольд Лютий: Та ні, пан має і нож, і сокиру, але пан має ще час і натхненя.



Палінур дістає викрутку. У відповідь з-за стійки виходить бармен з бейсбольною битою.
З кухні визирає кухар з тесаком.

Еней: Не треба, хлопці, будь ласка. Мы вже уходимо.
Аскольд Лютий: Давай піздуй звідси. У свій «этруський мир»! Чемодан, вокзал, Гесперія!
Ахат: Я все записав! Я все записав, ясно вам?! Я в «ю-тьюб» выложу!
Аскольд Лютий: Я тобі викладу! Тільки спробуй! Я на тебе заяву в СБК напишу, сєпар

козломордий.

Венера: Стільки зазнав ти, Еней, митарств несолодких!
Скільки страждань ще попереду? Невже жорстокість
Юнони, що образи зазнала, краю не має?
Може, права вона – зникла любов без остачі,
Жалість, прощення закінчились та м'якосердя,
Вмерло добро. Тільки й зосталась кнопка «подобається»…
Що ж ... Буду тоді я богинею лайків хвилинних і перепостів…

* * *

Ранок наступного дня. Ерида Розжигайло робить стендап з оператором.

Ерида Розжигайло: Хлопця з ДЦП викинули з ресторану у самісінькому центрі міста
Строфади. А разом із ним — хворого дідуся і безробітного батька. Чим завинила перед
власником закладу сімʼя переселенців з Трої, що мріє знайти нову домівку? (Оператору). Знято.
Швидше туди тепер!

Виходять учасники протесту в футболках з написами Je suis Julus.
Несуть плакати із зображенням Юла. Син Енея на цих плакатах сильно схожий на

славетного фізика Стівена Хокінга.

Ерида Розжигайло (на тлі протестуючих): Більше ніж пʼятсот тисяч переглядів за ніч
зібрало скандальне відео, де хлопця з особливими потребами стусанами виганяють на вулицю.
Зараз ці вулиці заповнені обуреними людьми… Власник сумнозвісного закладу відмовився
давати коментарі. Але нам вдалося поспілкуватися з офіціантом.

Аскольд Лютий: Та нічого я не маю проти цього… як його… Йула… Ми прогнали його
зовсім не за оте ДЦП. Хай би хлопець сидів, слинки собі пускав, нам не жалко… Просто він
почав до мене по-дарданськи звертатися. Звідки ж я знав, що ото ДЦП так язик калічить, що
людина починає собачою, тьху, мовою розмовляти…

* * *

День. Вітальня кращого готелю Строфадів. Енеади в святковому настрої.

Ахат (з келихом шампанського): Так, всім налито? А де Юл?
Еней: Не знаю. У себя, напевно.
Ахат: А йому ж все одно алкоголь не можна, напевно. Давайте за наш успіх, панове! Я ж

казав, що ролик з ДЦП спрацює!

Енеади цокаються, випивають.

Так, а ну тихо!

Робить звук телевізора голосніше.
На екрані Дружина президента з теплою посмішкою.



Дружина президента: Дорогий мій Юле! Хочу подякувати тобі за твоє безмежне чуйне
серце, наповнене щирістю, енергією творення добра, та вмінням прощати. А ще запрошую тебе
на філіжанку духмяної кави…

Ахат: Перша леді!
Палінур: Кто?
Ахат: Дружина президента! Це Дружина президента хлопці! Ну ні хрена себе! Ні хрена

себе я замутив, а?!
Еней: И що тепер?
Ахат: Що тепер !? Ха-ха! Це шанс, Еней! Це такий охрєнітельний, курво, шанс! Ти навіть

собі не уявляєш!

Юл один в кімнаті. Чатиться з Левкіппа (aka Bulava).

Bulava: Бачила тебе по ящику.
Julus: OMG (((
Bulava: Ти мені ніколи не присилав своїх фоток.
Julus: Разочарована?
Bulava: Та ні. Просто, розумієш…

У вітальню до енеадів заходить піарник Першої леді.

Бабрій: Департамент інформаційної політики і зв'язків з громадськістю. Я з приводу
івенту.

Еней: Якого івенту?
Бабрій: «Кава з ДПЦшкой». Вы батько?
Еней: Да, в принципі…
Бабрій: Чудово. Отже, зараз ми з вами коротко побріфуємся. Дивіться. Буде просто три

капучино.
Еней: Зрозумів.
Бабрій: Ніяких маффинов, круасанів з повидлом та іншого хрєнотєні, що відволікає.
Еней: Ясно.
Бабрій: Він загалом як у вас??
Еней: Тобто?
Бабрій: Ну, може, слюні пускає? Посуд б'є? Під себе ходить, не дай боже.
Ахат: Так все з ним в порядку! Чіткий хлопець!
Бабрій: Це хто такий?
Еней: Ммм…
Ахат: Ахат. Менеджер сім'ї.
Бабрій (Ахату): Гаразд, зробимо тобі бейдж. Будеш на підстраховці.
Ахат: Слухаюсь!
Бабрій: Тепер ще один момент.

Розкриває ноутбук. Запускає ролик. Ерида Розжигайло бере коментар у Анхіза.

Анхіз (з экрану): …знаю. Волевой, уверенный в себе парень и полноценный член
общества. У него даже девушка есть, хоть он и инвалид. Другое дело — папаша его, Еней. Я бы
такого сам откуда угодно вытолкал. Вообще не понимаю, как такого придурка земля носит!.
Это, мля такое…

Еней (засмучено): Батько!
Анхіз: …эпический лузер. Просто эпический…
Бабрій (зупиняє ролик): Коротше, видно, що дід скажений...
Еней: Насправді він дуже добра людина ...
Бабрій: Може й так. Але мені факапи не потрібні.



Еней: Ясно.
Бабрий: Доведеться ізолювати.
Еней: Як це?
Бабрій: Де тут покурити у вас можна?
Еней: Але це ж… батько…

Виходить на балкон.

Юл продовжує листування з Левкіппою.

Bulava: Просто, розумієш, про нас, спартанців, різне кажуть…
Julus: Что, например?
Bulava: Ну, що ми хворих хлопчиків зі скелі скидаємо.
Julus: В «Википедии» пишут, что это неправда.
Bulava: Це правда, Юле.

Пауза.

: ((.

З коридору чути грюкіт у двері і приглушені крики. Юл здригається.

Анхіз: Пидарасы! Суки и пидарасы! Откройте! Откройте, бляди! Хуесосы ёбаные!
Ахат (Енею): Это участок! Я тебе говорю!
Еней (розсіяно): Який участок?
Ахат: Земельний! Дурна твоя башка!
Еней: Ахат, що з тобою?
Ахат: Трясця, Еней! Ми п'ємо каву з дружиною презіка! Прокинься!
Еней: Ну поп'ємо й поїдемо далі.
Ахат: Ти не розумієш! Вони зобов'язані виділити нам земельну ділянку!
Еней: З якого дива?
Ахат: Хлопчика принизили! Він герой!
Еней: Який герой?
Ахат: Зараз час героїв! Ти що телевізора не дивишся?!
Еней: Ахат!
Ахат: Ти чув? «Безмежне чуйне серце»?! Нас точно нагородять!
Еней: Ахат!!
Ахат: Цей шанс не можна змарнувати! Це Геперія, Еней!
Еней: Ахат, ти збожеволів?! Жадібність зводить тебе з розуму!
Ахат:(бурмоче гарячково): Якщо в Биківні запропонують, не брати?!... Ні, не брати! Тільки

в столиці! В Голосієво є ділянки біля озера, так, так ...
Еней: Бідний Ахате, в тварину мерзенну

Спрага до статків халявних тебе обернула.
Так. А чи кращий за нього я? Схоже, Енею,
Теж щось жахливе, зробив ти спрожогу…

Входить Бабрій.

Бабрій: Ну що, кличте тепер вашого етого…

Еней йде до дверей Юла.

Юл в розпачі дивиться в свій планшет.



Bulava (друкує): Вибач, будь ласка. Мені було з тобою дуже цікаво. Правда. До того ж ти
данайською не розмовляєш.

Julus: Я буду!
Bulava: Вибач, це не головне. Головне, що я тепер воїн. А Хряк каже, що спартанцям не

можна контактувати з виродженцями. Нічого особистого. Я вже не належу тільки собі,
розумієш…

Еней (обережно постукавши): Синку. Вийди будь ласка. Треба з дядєй поговорити.

Юл у відчаї жбурляє в двері планшетом.

* * *

Атмосфера у вітальні напружена.

Бабрій (в трубку): Так, блядь, затримуємося! Так! І не кричи на мене, Евеліно! Я сказав
тобі - не кричи! (Кладе телефон в кишеню.) Ой, хуйня яка! Ой, долбойобство яке, курво його
матері! Ох-ох-ох, хуйня єбучая… ВОНА вже виїхала!

Анхіз (десь із глибини): Выпустите, уёбки! А ну выпустите меня, бляди ёбаные! А ну, сука,
выпустите!

Стукає в замкнені двері.

Палінур: Может, тогда деда выпустим?
Ахат (скочивши): Ти що?! Який «випустимо»?!
Палінур: Ну а чего человека зря держать?!
Ахат: Нічого, не «зря». (Рішуче.)
Палінур: Шо «ни зря»?
Ахат: Зараз я приведу Юла.
Бабрій (з надією): Приведи, а?
Палінур: Та кого ты там приведёшь?
Ахат: Спокійно. За час поїздки хлопчик до мене прив’язався.
Палінур: Чё-то я не заметил.
Ахат: Ти «нє замеєтіл», а у нас встановилися близькі і довірчі стосунки.

Йде до дверей Юла.

Юльчик, привіт. Це я, Ахат, твій найкращий друг. Ти як? А-тя-тя! Скучив за тобою,
чувак...

Повертається через пару хвилин.

От же крисьониш! Гівно собаче! Дрочер прищавий! Каліч нещасний! Так, Палінур,
діставай свій інструмент.

Палінур: Какой «инструмэнт»?
Ахат: Ну, такий ... Щоб зламати оце ... Двері зламати ... Значить, виламуємо двері, а потім

ти заходиш і даєш йому свого чарівного пендаля. Ну, як ти вмієш.
Палінур: Как я «вмию»?
Ахат: Так вмієш! Не скромнічай. Мені Еней розповідав.

Палінуро підходить до Ахат і відпускає йому потужного запотиличника.

Палінур: Вот так, что ли? (Повторює.) Вот так вот?
Ахат: Ти шо робиш?! Ти шо?!
Палінур (Енею): А вот это ты должен был сделать. Понял?



Еней: Блядь, Палінур Іасович! Я і так весь на нервах!
Палінур: Не о том нервничаешь!
Бабрий: Так заткніться ви! (Підносить мобільний до вуха.) Так, Евеліна. Так. Приїхала? ...

Що ж вона так швидко? ... Швидко вона, кажу ... Зазвичай спізнюється години на півтори...
Шо?... Поїхала вже?... Як поїхала?… Ох ти ж… Що кажеш? .. Що?... (Опускає руку донизу,
обводить всіх трагічних поглядом.) Звільнили…

* * *

Вітальня. Вечір. Нещасний Бабрій спить на дивані. Енеади дивляться телевізор.

Ерида Розжигайло (з экрану): А чи був насправді хлопчик? Ось уже тиждень тихі
мальовничі Строфади лихоманить від скандалу. Хтось розмістив у соцмережах фейкове відео,
на якому начебто з найкращого ресторану міста начебто виштовхують з закладу юнака з ДЦП.
Отже історія із розпʼятим хлопчиком вкотре повторюється…

Еней (скочивши з дивана): Курво! Батька забули випустити! (Вибігає з кімнати.) Палінур!
Палінур!

Палінур біжить на допомогу.
Півгодини потому.

Палінур (закурюючи): И замок, вроде целый… Как корова языком… Он раньше убегал?
Еней (похнюплено): Та ні.
Палінур: Жрать захочет, вернётся. Только ждать некогда. Придут за нами скоро.
Еней: Так. Час вже їхати.
Палінур: Ладно. Напрягу тогда хипстера, дом сейчас ещё раз прочешем…
Еней: Не треба…
Палінур: Хозяин-барин.
Еней: Не знайдемо ми вже його. Боги батька забрали…
Палінур: Уверен?
Еней: З Креусою, дружиною моєю, те ж саме було.
Палінур: Ну… «Забралы», так «забралы». Жалеть не буду. Про моё отношение к деду ты в

курсе… Да и тебя старик не особо уважал.  Так что, наверное, оно и к лучшему.
Еней: Якби ти знав, Палінур Іасовіч, як я вже заїбався родичів втрачати.
Палінур: Да и хер с ними. Ну, кроме матери, конечно. Мать – это святое.
Еней: Не було в мене матері ніколи…
Палінур: Ну тогда точно – хер.
Еней: Нє хєр. Винуватим я перед батьком почуваюся.
Палінур: А он тебя «лузером» обзывал.
Еней: Не від злоби, Палінур Іасовіч. Просто життя в нього було важке.
Палінур: У всех «важкэ».
Еней: Корочє… не можу далі їхати без його пробачення. Поговорити мені з ним треба.
Палінур: Как же ты поговоришь?
Еней: Курво його зна… Тягар такий на душі нестерпний...
Палінур (докурюючи): Ладно. (Риється в сумці-бананці.) Захватил я тут… жопу в лесу

подтереть. (Дістає рекламного флаєра.) На. Может тебе лучше поможет.
Еней (читає вголос): «Сивілл Кумський. Учасник 13-ї "Битви екстрасенсів", жрець-віщун

в четвертому поколінні. Зняття порчі, наведення порчі, прямий (без посередників) екстатичний
зв'язок з Аполлоном, екскурсії до царства мертвих. Адреса: село Куми, поворот з траси направо
».

* * *

Село. Небагата кімната жерця-віщуна. На стіні килим, на вікні гардини, продавлене
ліжко, мухи. У Ханааса не  кращі часи. Але професіонал залишається професіоналом.



Ханаас: Отже, справи такі, сину мій. Батько твій, вибач, у Пеклі. Якщо хочеш
поспілкуватися, треба зійти.

Еней: І як зійти?
Ханаас: Ти про «Фейсбук» чув?
Еней: Чув.
Ханаас: Так ось. Пекло – це «Однокласники».

Еней здригається, блідне.

Ханаас: Можу провести. Не безкоштовно, ясна річ. Справа важка, небезпечна.
Еней: Я… я згоден…
Ханаас: Приходь сьогодні пізно вночі. Зі своїм імейлом.
Еней: Добре.
Ханаас: І пароль придумай, щоб не баритись... Йти будем швидко, не відволікаючись. Як у

тебе з демотиваторами?
Еней: В якому сенсі?
Ханаас: Не залипаєш?
Еней: Мммабуть ні.
Ханаас: Багато хто входив туди. Та лиш одиниці повернулися. Не бійся. Ми це зробимо.

Чайку хочеш з печенюжкою?

* * *

Пекло.
Шумний павільйон з помаранчевими стінами. Гучні крики «Клаасс!!» Люди, схожі на

прокажених, хапають Енея за ноги. Пергідрольні тітки простягають до нього тарілки з
салатами «мімоза», тортиками «наполеон». Матусі трясуть перед дарданцем своїми
немовлятами. Котики, приколи, фрази в дусі «Любит не тот, кто клянётся в любви, а тот,
кто молча делает тебя счастливой». Все це намагається відвернути Енея від його місії.

Раптово герой бачить Одіссея, покритого вульгарною чорною засмагою, з брудними
ногами в туристичних шортах, з пузом, бородою, сальним сивіючим хвостиком на потилиці і
траурним портретом Ахілла (див. Бред Пітт, «Троя»).

Одіссей (показуючи шанувальникам аматорські фото). А вот это, значит, мы с кумом и
Пенелопой и детками на Белосарайской косе… (Публіка кричить «Клаасс!») Ну что сказать?
Очень хорошо отдохнули. Жили в уютном деревянном домике, почти на берегу. Покушать тоже
не надо было никуда бегать. Всё в одном месте. Всё всегда свеженькое, вкусное… («Клаасс!») А
вот это вот мы в Трускавце. Очень всё понравилось. Попили водички, отдохнули. Жили в
частном домике у хозяйки Нади. Обязательно приедем ещё, и всем желающим тоже рекомендую
у неё останавливаться… («Клаасс!!!») А вот это вот тёща попросила свозить её в Геническ…
(Замечает дарданца.) Еней?!

Еней, прикривши обличчя, швидкою ходою йде геть.

Еней, это ты?!

Раптовий флешбек. Школа. 1995-й рік. Юнона в ролі його вчительки.

Юнона: Обижают?
Еней: Да.
Юнона: Издеваются?
Еней: Житья нет.



Юнона: Ах ты маленький трусливый стукач! Ахиллес — быстроногий. Улисс —
хитроумный. Как ты собираешься дальше жить, Еней? Героями становятся те, кто в школе
хулиганил, кто учителей не слушался. А ты какой-то послушный бесталанный лузер…

Анхіз: Еней, бляха-муха, чё так долго?! Утро скоро уже!
Еней: Тато?! Тато!!!

Падає на коліна, йде на них до батька, ридаючи і простягнувши до нього руки.

Знаю, тато любимий, немає прощення мені за мій вчинок страшний,
То хоча б прокляттям довічним ти душу мені заспокой!
За це лише тебе прошу я!

Анхіз (посміхаючись): Что ж натворил ты такого ужасного, сын драгоценный?
Вредному дал старикашке просраться на славу?
Ну-ка, мужчина, встань прямо и не сутулься!

Еней: Папа?

Анхіз привітно сміється.

Слова твої неординарні настільки, що вухам не вірю я.
Не розумію, як батька свого, Анхіза старого, в них розпізнати!

Анхіз: Ну «як розпизнаты»… Ха-га.
Вечность маски срывает с людей, сын мой славный!
Ну а прощенье сегодня я у тебя попросить собираюсь!

Опускається на коліна.

Еней: Пап! Та невже ти задумав мене остаточно зганьбити наразі!

Намагається підняти батька з колін, схвативши під піхви, але той чинить відчайдушний
опір. Щоб не ганьбитись перед вічністю, Еней також стає на коліна.

Анхіз: Выслушай, сынку, сначала. Когда всё узнаешь, быть может,
Сам ты захочешь в говно затоптать меня без промедленья!

Еней: Сердце будь ласка моє не шматуй!
Анхіз: И всё же послушай…

Из-за обиды на мать твою мне захотелось
Сделать судьбу твою серой и бесполезной.
Помнишь, мечтал ты идти в архитекторы, Эня?
Я ж в ПТУ тебя для отупенья отправил.
После — работу устроил тебе поглупее,
Чтобы высокие мысли, как мух, от тебя отгоняла.
Худшая женщина Трои стала женою твоею.
Всё потому, Еней, что не хотел я,
Чтоб красоту свою и благородство сын мой осознавал…
Ганьба мне, короче…

Еней: Ні не ганьба!

Хапає пониклого Анхіза за плечі.

Почуття твої, батько, я розумію! Адже матуся,
Як розповів ти, смердючою шльондрою була,
Яка під забором бетонним заводу металоконструкцій
За ложку каші перлової і пиріжок віддавалась.



Взяв ти з жалоби цю жінку в нашу квартиру затишну на Пролєтаркє
В душі відмив, накормив, і зробивши аналізи, з нею на ложе любовне возліг,
Проте знову взялась за старе та лярва зрадлива, сина тобі залишивши.
«Блядь – это блядь. И её ничем не исправишь», - так говорив ти про неї постійно.

Анхіз: Стой! Прекрати моё сердце увечить напоминаньем о лживой истории этой!
Было на самом деле всё так…
Хотел я расписаться с Ларисой из бухгалтерии нашей тем летом.
Однако случайно досталась путёвка горящая мне. В Симеиз.
На одного человека…

* * *

Танцювальний зал санаторію «Червоний троянець». Молодий Анхіз не дивиться на жінок
і не танцює. З дідком в береті він грає важку партію в шашки. Однак, коли вмикається музика
для повільного танцю, Анхіз мимоволі відриває очі від дошки і бачить, як в зал входить сліпучої
краси дівчина (Венера). Дівчина обводить вологим поглядом присутніх чоловіків. Прямує до
Анхізу.

Венера: Ты очень красивый. Потанцуешь со мной?

Молодой Анхіз покорно встаёт. «Молодой человек! Мы не закончили!» - кричить старий.

Анхіз (не відриваючи очей від Венери): Я сдаюсь.

Крутиться в танці з богинею, дивлячись на неї закоханими очима.

Венера: Меня зовут Анжела, я студентка из Ленинграда. Уже поздно, а заночевать мне
негде. Пустишь в свою комнату?

Анхіз: Вообще-то нам не разрешают женщин в санаторий водить …
Венера: А ты что такой послушный?
Анхіз: Да нет. Просто со мной в комнате сосед Лёха живёт…
Венера: Этот?

Показує на п'яного хлопця, який стоїть біля стіни.

Анхіз: Да. А откуда ты его…

Раптово Льоха хапає стілець і жбурляє його в дзеркало. Крики: «Міліція!» Льоху
скручують дружинники.

Венера: Пойдём?
Анхіз: Пойдём. Только мне и угостить-то тебя нечем.
Венера: Об этом не беспокойся. Артур!

Амур в майці з написом «СССР» передає Венері сумку з продуктами.

Нарежь пока всё это. А я в ванную.

Анхиз дістає з сумки згущене молоко, печиво, паюсну ікру, пляшку «Советского
шампанского» та інші дефіцитні продукти. Сидячи на ліжку, нарізає шинку й сир.

Входить Венера з розпущеним вологим волоссям. Кладе шматок шинки собі в рот. Інший
засовує в рот Анхізом. Молоді насолоджуються тілесними радощами кохання.



Венера (одягаючись): Ну, мне пора. Не скучай тут.
Анхиз: Подожди, куда ты? Тебе надо опять в Ленинград? Учиться?
Венера: В Ленинград? Ха-ха! Ты тык и не понял, кто я? Глупый смертный человек.

Робить кілька спалахів своєї чарівної аурою. Молодий Анхіз раптово розуміє, хто з ним
був у ліжку.

Напишу тебе. Пока!

Легковажно сміючись, виходить з кімнати. Амур збирає продукти, що залишились до
сумки і виходить за Венерою.

* * *

Анхіз: После такого сказочного, божественного траха, сынок, я, конечно же, не мог
жениться на Ларисе. Стал пить. Забросил карьеру. А ранней весной Меркурий принёс мне
посылку. Внутри был ты.

Еней: Господи-Юпіте…
Анхиз: И ещё там была записка, которую я запомнил на всю жизнь. «Дорогой Анхиз, я

хотела сделать аборт, но отец сказал, что мальчику уготована судьба героя. Назови его Энеем,
будь с ним ласков, ну и всё такое. P. S. Знаю, после ночи со мной ни одной смертной женщины
тебе не захочется. Но ты всё равно держись там. И всего тебе хорошего! Венера». Ну не сучка,
а?!

Еней: Папа, почему ты раньше мне об этом не рассказал?... Пааап?! Ты слышишь меня?
Анхіз: Потому что ты тряпка и лузер. Иди, не мешай.
Еней: Чему не мешать?
Анхіз: Вали давай. В «Сокровища пиратов» играть мне пора …

Чути крик півнів.

* * *

Дарданец з'являється в таборі енеадов. Обличчя його світле й урочисте.

Палінур (піднімаючись на ноги): Ну здравствуй, Еней.
Еней: Здрастуй, Палінур. (Міцно обіймаються.) Роздмухай вогнище сильніше, керманичу.

Нам знадобиться велике полум'я.
Палінур: Да не вопрос, командир!
Еней: А ти, мій вірний Ахате, збери усі наші продукти.
Ахат: Що, прям, усі?
Еней: Усі, Ахате, усі. Тепер ми під таким захистом, що тривожитися більше нема про що.

Урочисто кидає у вогонь все їстівне. Піднімає обличчя до неба.

Ну, здрастуй, мамо ...
Ахат: Курво, Еней! Де мій «епл»?!
Еней: Ахате, друже вірний мій…
Ахат: Тільки не кажи мені цього!
Еней: Сивіллу-віщуну пообіцяв я нагороду щедру.
Ахат (на русский от волнения): Сука, Еней, ти шо, совсем сбрендил?! Отдал мой яблобук

шарлатану, який тебя в «Однокласниках» зарегил?!!
Еней: Цей шарлатан, як ти кажеж, допоміг мені. Зійти у пекло й повернутися без шкоди

для психічного здоров’я.



Ахат: Это пидец! Пиздец, блядь!

Еней підходить до Юла, кладе йому руку на плече.

Я даже фотки свои не успел оттуда скачать!!!
Еней (Юлові): Синку. Хочу сказати, що дуже тебе поважаю за той вчинок в Строфадах. Я

тоді прогнувся. Ганьба мені. А ти був непохитний.
Юл: Та все в порядку, тато. І взагалі, я зрозумів, що сім'я важливіша. А то просто сучка

дебільна.
Еней: Хто?
Юл: Та була там одна. В інтернеті.
Палінур: Ну что, язычники, поехали?!

Енеади їдуть.

* * *

Венера підходить до жертовного вогнища, яке  догорає. Гріє руки.

Юнона: У тебя такое лицо, будто тебе целку только что сбили.
Венера: Ну, типу того..
Юнона: Первая жертва?
Венера (червоніючи від задоволення): Ага.
Юнона: Поздравляю. Сама знаю, как это круто.
Венера: Дякую ... Слухай, Ю, я хотіла б вибачитися за все.
Юнона: Ещё чего?
Венера: Я до того, що, може, більше не треба нам…
Юнона: А я, знаешь ли, только во вкус вошла. Игры хотела? Играем дальше.
Венера: Ну Ю…
Юнона: Всё пока. Дела у меня.

Йде. Потім різко обертається.

Слышь! Юпитер не звонил тебе?
Венера: Н-ні… Чесно.
Юнона: Врёшь ты всё. И ещё хочешь от меня чего-то. Смешная.

Йде зовсім.
Венера сідає біля багаття.

Юпітер (опасливо). Ушла?
Венера (вздрагивает): Папа?!
Юпітер: Привет… Значит, тут такое дело…
Венера: Як ти? Блін, тут стільки всього сталося ... Дідона наклала на себе руки, Еней мало

не помер від голоду, потім їх вигнали з ресторану, я навчилася накручувати перегляди на
ю-тьюбы, потім він спускався в «Однокласники», а потім приніс мені першу жертву і це
крутіше сексу, по-моєму… Так а ти вже не в Женеві?

Юпітер: Нет, сейчас опять еду.
Венера: На арбітраж?
Юпітер: На арбитраж, да…

Розгрібає вугілля. Знаходить обгорілу сосиску. Обтрушує. Жує.

Венера (присматриваясь): Пап! Ти чесно в Женеві?... Я знаю одно місце…



Юпітер: Я ж тебе говорил, что с Ледой я порвал.
Венера: Більше ниякого лєблядства?
Юпітер: Больше никакого леблядства.
Венера: А Юнона думає, що ти знову по бабам пішов.
Юпітер (знаходить оплавлений шматок сиру): Истеричка ревнивая.
Венера: Може, подзвониш їй? По-моєму, вона страждає.
Юпітер (кладе сир у кишеню): Я как раз по этой теме. Короче, придётся дать ей немного

крови. Невинной желательно.
Венера: В якому сенсі?
Юпітер: Жертва нужна. Кто-то из энеадов должен умереть.
Венера: Ой, матінко!
Юпитер: Иначе она не успокоится.
Венера: Страшно, пап!
Юпитер: Привыкай. Не детский сад уже.
Венера: А можно без оцього?...
Юпитер: Нельзя. История без крови не делается, моя дорогая… А чей это носик такой?

(Щёлкает по носу.) Пынь!

* * *

Дві амазонки на автобусній зупинці. Іполита постарше, у неї короткі синьо-зелені
волосся, джинси, тільняшка. У дебелої і молодої Евріпілли руда копиця волосся, спідниця і
футболка із зображенням жіночої матки, яка показує Fuck.

Эвріпілла: Іппо, слухай! А давай зробимо проект про автобусні зупинки на
пострадянському просторі?!

Іпполита: Було вже.
Эвріпілла: Ааа. Шкода. (Пауза.) А давай будемо шукати вцілілу радянську мозаїку і

фотографувати?
Іпполита (відкриваючи книжку Global Woman [Barbara Ehrenreich]): Зробили вже.
Эвріпілла: От же блін! (Сідає на лавку, дивиться на свої голі ноги.) Три тижні вже... Чуєш,

Іпполито?
Іпполита: Що «три тижні»?
Эвріпілла: Ноги не голю. Три тижні вже.
Іпполита: Угу.
Эвріпілла: (Болтаючи ногами, співає.) Ростиии, борода, ростиии. На злооо сексистам

ростиии!...
Іпполита (Підіймає голову, вдивляється в дорогу): А ось він і сам до нас їде.
Эвріпілла: Хто?
Іпполита: Наш новий арт-проект. Голосуй, давай.

* * *

Еней (Палінуру): Візьмемо дівчат?
Палінур: Так это шлюхи придорожные.
Еней: Начебто, ні.
Палінур: Шлюхи, шлюхи.
Еней: Ну дивись, у них же волосся зелене!
Палинур: Ну и чё?
Еней: Значить, ідейні. Такі з мужчинами загалом не сплять.
Палинур (коротко подумав): Амазонки, что ли?
Еней: Чому ж, одразу амазонки? Просто за права жінок борються.

Палінуро презирливо спльовує. Вдаряє по гальмах.
Через кілька хвилин амазонки сидять в автобусі.



Эвріпілла (пошепки): Дивись, вони всі в спідницях. Це мужики-амазони, так?!
Іпполита: Які, на хрін, амазони? Чуєш, гаром тхне?
Эвріпілла: Ага.
Іпполита: Троянці погорілі. У них загалом в усьому баби винуваті.

Прислухається до радіо, яке слухає Палінур.

Послухайте, людино, що сидить за кермом! А можна вимкнути цей ваш каторжний
фольклор?

Палінур: Знаешь, Еней, чего я больше всего на свете не люблю? Бабёнок, которые
решили, что все им должны.

Еней: Ну, дівчата, здається, просять, а не вимагають. Може, правда, вимкнеш ненадовго?
Палінур: Только ради тебя, командир.

Палінур, хмикнувши, вимикає «Радіо Шансон».

Іпполита (Энею): А ти теж не тішся! Оце твоє «дівчата» - та ж сама трансляція
патріархальних установок.

Еней: Вибачте, я не хотів.
Палинур: Да чё ты перед шлюхами расстилаешься? Ты ж без пяти минут отец нации,

блядь!
Іпполита: О! Я бачу хтось хоче поговорити про продаж і експлуатацію жіночого тіла? Про

те, як за рахунок проституції амортизується деструктивний потенціал суспільства, створеного
чоловіками? Про те, що чоловіки-власники рекрутують собі сексуальну обслугу, щоб зберегти
уявну «святість» сімейного інституту?

Палінур: Понеслась пизда по кочкам.
Эвріпілла: Іппо, це сексист, так?
Іпполита: Та ні. Це вже мізогін справжній. (Дивиться на ікону, приторочену до панелі.)

До того ж ще й клерикал.
Эвріпілла: Це означає, він проти абортів, так?
Іпполита: Вірно міркуєш, Еврі. Молодець. (Голосно.) Моє тіло - моє діло!
Палінур (здригнувшись): Блядь, щас высажу на хрен! Чуть на обочину не вылетел!

* * *

Ночівля в лісі. У енеадів горить багаття.
Неподалік амазонки без успіху намагаються встановити маленький рожевий наметик.

Старша амазонка йде до енеадів.

Іпполита (грайливо): Все ж таки без чоловічої допомоги двох романтичним мандрівницям
не розібратися. Підтримаєте нас своїм міцним плечем, Палінур Іасовіч?

Палінур: Смотря, как вести себя будете.
Іпполита: Обіцяю, ми вас більше не розчаруємо.
Палінур: Посмотрим, посмотрим. (Підморгуючи Енею.) Бабы есть бабы.

Підводиться. Іполита дістає пляшку вина з-за спини.

Іпполита: І штопор візьміть із собою, будь ласка.
Палінур: Штопор у меня всегда с собой. Я в штанах его держу. Ха-га!

Сміються. Порпаються навколо наметика.



Іпполита: Ой, а ми один кілочок від палаточки загубили. Можете свою вивертку
увіткнути?

Палінур: Отчего ж не «увиткнуты»? «Увиткнуты» это я завсегда готов. Гы-гы.

Еней засинає. Мабуть, йому сниться Гесперія.

* * *
Ранок.

Ахат: Еней! Еней, вставай! Вставай! Тут такое! Такое, мать его! Это полный пихвец!
Еней! Еней!

Еней підплюється. Бачить потужне полум'я, що пожирає мікроавтобус.

Еней:  Пресвята Венеро!

Неподалік Евріпілла знімає пожежу на відеокамеру.

А ти що робиш?

Евріпілла мовчки переводить камеру на Енея.

Що ти робиш?!!

Іпполита (Евріпіллі): Тримай, тримай його у кадрі.
Еней: Іппо, що це таке?
Іпполита. Дуже добре.
Еней: Де Юл? Де мій син?!! Де мій син, шльондра ти, фермодонтська!
Іпполита. Супер!

Еней хоче вихопити камеру з рук Евріпілли.

Іпполита:  Та заспокойся ти, мужчино! Ми ейблізмом не страждаєм.
Еней: Чим не страждаєте?
Эвріпілла: Он він — дауньонок ваш.
Юл: Тато!
Еней: Синку!

Обіймаються.

Ахат: Еней! Еней! Смотри, шо они з Палінуром зробили!

Обернувшись, Еней бачить повішеного на дереві керманича. З грудей стирчить вивертка.
На неї повішено рожевого плаката з написом «Всі чоловіки - насильники!».

Еней: Господи, Іполито, що це за пекло таке?!
Іпполита: Пекло? А ти ніколи не думав, в якому мізогіному пеклі живуть мільйони жінок

у цьому світі?
Еней: Ти божевільна! Ви обидві божевільні...
Эвріпілла: Іппо, це менсплейнінг?
Іпполита: Та ні. Звичайна стигматизація.
Эвріпілла: А.

* * *



Автобус догорає. Амазонки збираються.

Іпполита (підійшовши до Енея): Ладно. Ми пішли вже, мабуть.
Еней: А? Що?
Ипполита: Пішли ми, кажу. Бувай здоровий.
Еней: Іпполито!
Ипполита: Га?
Еней: Ну як же так ?! Ми ж вам допомогли.
Ипполита: Нічого особистого, Еней. Просто четверта хвиля фемінізму. Може, чув?
Еней: Ні… не чув.
Ипполита: Ну… Можу тобі посилань накидати ... Ти в фейсбуці є?
Еней: Ні. Я в отому, як його… в «Одноклассниках».

Презирливо хмикнув, Іполита видаляється.

Ахат: Уходжу я. Все.
Еней: Як це?
Ахат: Да заманався в твої міфи вірити.
Еней: Ахате, друже! Самий темний час буває перед світанком.
Ахат: Інших лохів розводь. Все скінчено, Енею.
Еней: Ну…. могилу хоч допоможеш викопати?

Свіжий горбик землі біля дерева.

Еней: Прощавай, найніжнішої душі воїн і найкращий керманич у світі ... Ти ганяв фури до
Москви челябінською трасою і залишився живий. Але жіноча підступність, якої ти так боявся,
тебе згубила. Обіцяю, друже, смерть твоя не буде марною... Клянуся, що не заспокоюся, поки не
досягну благословенної Гесперії.

Ахат (россійською): Вижу, ти и в самом деле полный долбоёб, Эней.

Із сумом Еней дивиться на товариша, що уходить.

Ахат (обернувшись): Долбоёб ты! Ясно?!
Юл: Сам ти д’ооовбойоб!
Еней: Хай іде собі. У нього свій шлях.
Юл: А ми тепер куди?
Еней: Здається, місто тут неподалік, любий Юле.

Дія четверта

Лаврент. Парк культури та відпочинку. Святковий натовп у грецьких вишиванках.
Шістдесятирічний мер міста Латин виголошує промову.

Латин: У цей важкий для краiни час відкриття памʼятника Ахілесу — видатному синовi
нашоi вiтчизни — більш ніж доречна справа. Ворожа пропаганда намаглася зобразити героя
зрадником, егоїстом, людиною, яка клопоталася лише про свою славу. Навіть бридким гєєм вона
його зображувала. Але всі ми знаємо, що насправді з раннього рання Ахіллес розумiв, що вiн не
належить собi, що його життя належить батькiвшинi… Шануймося, браття!

Оплески.
Демофонт говорить по телефону, підходить до мера, шепоче на вухо.



Латин: Не зрозумів. Що за хєр такий??
Демофонт (в трубку): Латин Фавнович запитує, що це за хрєн. Так-так, «що за хрєн». Він

його не знає.
Латин (в мікрофон): Як відомо, Ахіллес був підступно вбитий у пʼятку троянськими

бойовиками, але я не ніколи не втомлюсь повторювати: «Герої не вмирають!»

«Герої не вмирають!» — хором кричить натовп і аплодує. Мер перерізає стрічку. До
нього знову підходить Демофонт з телефоном. Шепоче на вухо.

Латин: Так, я не зрозумів! Шо значить «терміново»?!

* * *

З насупленим недовірливим виразом Латин дивиться на Енея і Юла.

Латин: Отже, з Трої, кажеш?
Еней: Так, в принципі.
Латин: Чужинець, тобто?
Еней: Ну, в світлі поточної політичної ситуації ...
Латин: Підійди.
Еней: Загалом, від мене запах наразі не дуже… Погоріли ми, так би мовити, вранці...

трішечки…
Латин: Підійди, я сказав.

Еней підходить. Латин несподівано міцно його обіймає.

Знав ... Знав, що прийдеш! Снився ти мені, дарданцю. Два роки тому.
Еней: Дякую, мені приємно...
Латин: Як же ж довго я на тебе чекав! Як же ж довго!...
Еней: Слава Венері!
Латин: Пінонародженій слава!

* * *

Юнона (глядя на них): Ебануться!
Официант Григорий: Ваша соляночка, Юнона Сатурновна.
Юнона: Какая, к херам, соляночка?! Водки неси мне.
Официант Григорий: Сию минуточку.
Юнона: Ни хуя никому поручить, блядь, нельзя. Ни хуя… ни-ко-му… (Поки Григорій йде

за горілкою, богиня дзвонить по мобільному.) Ну здравствуй, Турн…. Чё? Испугался? Ха-га!...
Как там Лаврент поживает? Патриотизм растёт? Сепаратизм искоренили?.. Угу… А я вот к тебе
еду… Чего «чего»? Проблемы у тебя потому что… А ты очко своё просиживаешь и ни в зуб
ногой… Охломон несчастный… Расскажу.

Дістає накладну косу (а-ля Юлія Тимошенко). Закріплює на макітрі.
Бере стопку з таці у Григорія. Випиває. Виходить.

* * *

Еней з природною для нормального чоловіка хтивістю дивиться на портрет Лавінії,
дочки Латина, який тримає в руках.

Латин: Гарна? Кровинко моя. Щира данаечка, як то кажуть. Навчається в Лондоні. Коледж
мистецтв там якийсь.



Еней: Вона прекрасна.
Латин: Ну тоді, зятюшко любий, давай-но зараз вип'ємо вінчика Гесперійського.

Дістає із шафи дорогу пляшку і два келихи.

Еней: Як ви сказали ?! Гесперійського?!?!
Латин: Ну а то! Думаєш, ми тут всі в Лавренті цьому сраному провінціали темні? Туфлі

мої бачиш?
Еней: Бачу.
Латин: Так  от, вони теж Гесперійські.
Еней: Не може бути!
Латин: Чому ж не може, дивак ти! І костюм у мене Гесперійськой. І меблі в будинку всі. І

навіть тостер на кухні. SMEG називається. Культова модель, між іншим.
Еней: Венера Любвемогутня! Невже це і є та сама Гесперія, яку я шукав ?!
Латин: Ну типу того. Багато лохопетів, звісно, щімятся на Апенніни, «на заробітки»,

хе-хе. Але я тобі по секрету скажу: в Гесперію вони ніколи не потраплять. Збиратимуть там
олівки та жопи старим гесперійцам підтиратимуть за копійки. А справжня Гесперія - ось вона,
тут! Ось вона де знаходиться! Ось вона де робиться. Зрозумів, який фокус?

Еней: Чесно кажучи, ні.
Латин: Гесперія – вона всередині тебе. В серці. Не десь там назовні… Нічого, я тебя

навчу. Зробимо тренінг з приваблення грошей. Хе-хе. Вино як тобі?
Еней: Смачне.
Латин: Ооось. Отже, зрозумієш. До речі, «Сасікайя» зветься. Болгері, Тенута Сан Гуідо,

вінтаж 1997 года.
Еней (сплеснувши руками): Ой, забув зовсім!

Вихлюпує півкелиха на підлогу.

Латин: Ух ти. Знаєш, скільки воно коштує?
Еней: Скільки б не коштувало.
Латин: А що, поважаю. Звички у тебе явно не злидарськи. Ха-га!

Теж виливає на килим зі свого келиха. Потім, випивши, розбиває посудину, п'яненько
хіхікнувши.

* * *

Амата: Ти що зовсім чеканувся на схилі свого нікчемного життя? Які, в пізду, віщі сни?!
Яке, в сраку, «чужинець врятує Лаврент»?! Це тобі той шарлатан нараяв?!

Латин: Ну, загалом, я цей сон ще до приїзду Ханааса побачив..
Амата: Загалом, ти Лавінію Турну обіцяв! Не забув?! (Латин похмуро наливає собі віскі з

пляшки.) А тепер говориш, що хочеш видати її за якогось гопника дарданского?!
Латин: А що? Трохи гопніцкой крові нашії сім'ї не завадить. Дарданські – вони хлопці

жорсткі, нахабні.
Амата: До сраки цю кров. Турн же ж на місце в наглядовій раді ЛПЗ розраховує. Знаєш,

що трапиться, якщо він приданого не отримає?!
Латин: Ну ... я вибачусь, звичайно.
Амата: Бачу ти розум свій пережив, Латине!
Латин: Я, звісно, не виключаю можливість конфлікту…
Амата: Турн - активіст, патріот, учасник АТО. За нього тут півтисячі побратимів

впишуться. А за тебе хто?
Латин: А хто за мене?
Амата: Тітушки твої та сепар троянський!
Латин: Мать, та який він сепар?!



Амата: Сепар, сепар. Всі вони там сепари підфарбовані. Це ж як гомосятина! Нічим не
виведеш. Тільки потравити. (Дивиться на Латина.) І досить пити! В руках себе можеш
тримати?

* * *

Кабінет Ханаасу в Лавренті. На стіні плакат з гаслом: «Назад, до печер!» Біля стіни
стійка з журналами «Сторожові хащі». Ханаас в костюмі оракула Фавна: козляча борода, дикі
кучері, сопілка.

Латин: Слухай, це точно воля богів, а?
Ханаас: Що?
Латин: Ну ото… Що якщо я віддам доньку і бізнес-схему дарданцеві, слава нашого роду

до небес вознесеться?
Ханаас: Латине, голубчику…
Латин: Ти уявляєш, який це може бути замєс! Це ж повний капець може бути, Ханаасе.
Ханаас: Віщий сон - серйозна штука, Латине.
Латин: Так два роки вже минуло, як наснилося. Ситуація в країні на хрін змінилася.
Ханаас: Хіба це привід богів не послухатись? Не грай з небом в жарти, Латине.
Латин: Бляааха…
Ханаас: Не настільки важко отримати пророцтво, наскільки його прийняти, сину мій.
Латин: Ти правий, правий… правий…
Ханаас: Може, чайку з печенюжкою?
Латин: Та в пізду той чай… Добре, пішов я…
Ханаас: Ееее…. Латин Фавновіч, пару секунд, буквально. Я з приводу Луперкалію…
Латин: З приводу чего?
Ханаас: Ну, щодо «Фавн-фесту».
Латин: Чого фесту?
Ханаас: Фавну присвяченого. Пам'ятаєте, я минулого тижня вам говорив... Там треба

грошей буде на козлів, на німф ... луперків найняти, знову ж... Патріотичну тему, звісно,
підтягнемо...

Латин: А, оце… Гроші ввечері перекину. Можеш запускатися…
Ханаас: Дуже вам дякую, Латин Фавнович!
Латин: Мені б твої турботи.

* * *

Латин (Енею): Ти мене теж зрозумій. Не той я вже, що раніше.
Еней: Та я розумію.
Латин: Так шо… давай, напевно ... сам воюй.
Еней: Нема питань, Латин Фавнович. Я ж не халявник, щоб на все готове прийти. У мене

ж в роду одні шахтарі та металурги. «Троя порожняк не гонит»... Не гнала, тобто...
Латин (довірливо, переходячі на російську): Я, если честно, всегда за ваших болел. Но

приходится вертеться, Еней… политика.
Еней (теж російською): Та я всё понимаю.
Латин: Отже, слухай мене. Переможеш Турна - Лаврентскій припортовий під контроль

тобі віддам. Буде вам з Лавінюшкой придане.
Еней: Хоч я і не розумію, що це таке, але колосальне вам спасибі, Латин Фавновіч!
Латин: Та тут усе просто, Еней. ЛПЗ природний газ в товарний аміак переробляє.

Формально підприємство в держвласності, але якщо посадити своїх людей в наглядову раду,
зробити пару компаній-прокладок в Австрії ... Далі, як то у вас кажуть, «по накатаной»…

Еней: Все одно незрозуміло. Але якщо це потрібно для могутності роду нашого...
Латин: Потрібно, Еней. Ніхто ми без припортового. Нулики без паличок.
Еней: Ясно.



Латин: Залишаю тобі воїнів. Хлопці всі перевірені. Я з ними ще в дев'яностих ринок
речовий віджимав ... Ти тільки це. Ти грошей їм багато вперед не видавай. Не спокушай їх
доблесть, коротше ... Ну то Демофонт знає ... Я тобі у підмогу його теж направлю…

Еней: Зрозумів. Дякую. Я тоді пішов готуватися.
Латин: Зажди.

Обіймає Енея.
Раптово дзвенить розбите скло. Хтось з вулиці кинув камінь.

Латин (ховається за столом): Ну ось і почалося .... Гаразд, ти давай йди вже.
Еней: А ви як же ж?
Латин: До Австрії. Прокладки зроблю, щоб коли ти переможеш, у нас уже все готово

було.
Еней: Ага, зрозумів.
Латин: Слава Венері!
Еней: Прекрасновінчаній слава!

* * *

Спальня Венери й Ореста. Молода людина квапливо укладає речі в рюкзак. На ньому
футболка з новою написом Suck my dick, Oligarchs!

Венера: Куда на этот раз?
Орест: У Лаврент.
Венера: У Лаврент?! А що там?
Орест: Місцеві олигархи почали війну за аміачне підприємство.
Венера: Заштатне містечко якесь.
Орест: У цьому «заштатному містецку», щоб ти знала, наразі європейське майбутнє нашої

країни вирішується! Все, я пішов.

Цілує. Іде. Венера стурбовано включає онлайн-тв в ноутбуці.

Ерида Розжигайло (з Лавренту): Конфлікт спалахнув після того, як вчора на засіданні
наглядової ради держпідприємства «Лаврентський припортовий завод» — ЛПЗ — було
прийнято несподіване рішення відсторонити від посади голову правління Демофонта, сина
Тесеєва, якого підозрюють у створенні цинічних корупційних схем. Щоб підтримати це
рішення, у Лаврент несподівано для багатьох політологів приїхала лідерка партії «Колиска
Європи».

Юнона: За останній рік я мала дуже багато зустрічей із простими смертними. І скажу вам
відверто — люди змінилися. У них палають серця, в них світяться очі, вони стали більш
щірими. Проте, є й велике рочарування, бо була велика надія, що після того, як ми спалимо
Трою, життя зміниться на краще. Але що ми бачимо? Ті ж самі обличчя коррупціонерів, що
залишилися на своїх посадах! Латин, який разом із своїм молодим поплічником Енеєм пробує
зараз побудувати злочинний клан, — саме таких обличч ми маємо позбутися назавжди…

Венера хапає телефон. Дзвонить Юпітеру. Автовідповідач просить залишити
повідомлення.

Венера: Папа, зв'яжися зі мною! Це дуже терміново!

* * *

Підступи до офісу Лаврентского припортового заводу (ЛПЗ).



Скупчення журналістів і людей в камуфляжі.

Ерида Розжигайло: Новим головою ЛПЗ був призначений Турн — відомий у місті
активіст, патріот, командир добровольчого батальону «Кентавр», людина з кришталевою
репутацією. Але Демофонт разом з майбутнім зятєм Латина — Енеєм — зачинились в офісі
компанії та намагаються його не пустити. Чи довго протримаються коррупціонери?

Турн (через громкоговоритель): Слухай мэнэ, Еней! Я не хочу зараз портыты ридну мову,
тому буду говорыты до тебе языком врагив. До утра ты зможешь ещё убигты. Алэ утром офис
уже будет окружён. Убирайся с нашей земли, сволочь! Завтра, когда мы пойдём на штурм,
никому не будет пощады! Ни твоим титушкам, ни сыну!

Еней спостерігає з вікна за тим, що відбувається.

Юл: Папа!
Еней: Юл, курво матері! Я тобі де сидіти велів?!
Юл: В іʼнтееернеті. Аале пʼапа, сьогʼодні молодь вже нʼеєєє відсиджується в мʼееережі, а

бере активну участь у протʼееестному русі!
Еней: Іди звідси, тут небезпечно!
Юл: Я не хочу бʼуути «унылым ждуном», папа!
Еней: Юл, я не жартую! Річки крові проллються.
Юл: Ну, па!
Еней: Я не зможу битися до кінця, знаючи, що ти поруч!
Юл: А раптом я бʼаачу тебе ʼооостанній раз?!... Обіцяю бʼути смʼіііливим!
Еней: Юл, бляха!
Юл (раптом дуже впевнено, на запинаючись): Батько! Невже забув ти, що я той самий

Юл, від якого рід великих Юліїв піде?!

Еней пильно дивиться на сина. Тисне йому руку. Сильно. По-чоловічому.

Еней: Що ж синку, ставаймо тоді до бою.  (Демофонту): Піду до воїнів. Бойовий дух
перевірю.

Демофонт: Не раджу. Контингент все ж таки специфічний.
Еней: Це мій народ, я хочу зазирнути йому в очі!
Демофонт: Краще не треба.
Еней: Чому не треба?
Демофонт: Потім заглянете. Після битви.
Еней: Але я хочу їх надихнути!
Демофонт: Швидше, самі засмутитеся.
Еней: Ні, я все ж таки піду.
Демофонт: Та я вже надихнув! Стій ти, бляха!..

Еней іде. Дуже швидко повертається.

Еней (схопивши за грудки Демофонта): Скільки ти видав їм грошей ?! Скільки, падло?!!
Демофонт: Як завжди, в подібних випадках.
Еней: В очі мені дивись, зраднику! Ти видав усе, щоб вони зліняли?!
Демофонт: Дурень безтямний! Важко тобі зрозуміти,

Турна не взмозі тримати ми й півгодини!
Вітром неначе кульбабу здмухне невагому
Наших тітУшок загін безідейний, що вийде
Проти безжальних й свідомих його побратимів.

Еней: Ах ти, лайно смердюче! (Б'є Демофонта.) Юл, допоможи мені!



Разом примотують його до стільця скотчем.

Демофонт: Дятел ялиновий ти! Прожектер безталанний!
В Австрії дупу спасає свою твій Латин малодушний.
Чого ще треба тобі, щоби зрозуміти піхв’яну
Суть попадосу свого?

Еней заклеює голові правління рот скотчем.

Еней: Юл!
Юл: Так, батько!
Еней: Готуймось до облоги!

Дістає вивертку Палінура. Хреститься.

* * *

Венера на озері з багетом. В голові звучить уривок останньої розмови з батьком: «Я ж
тобі казав, що з Ледой я порвав». - «І більше ніякого леблядства?» - «Більше ніякого
леблядства».

Посередині плаває самотній лебідь.

Венера: Тато, це ти? Пап?!

Відламує від багета, кидає йому. Лебідь підпливає ближче.

Я не знаю, ти це чи ні. Але напевно, це вже не має значення. Мені просто більше нема до
кого звернутися, розумієш?! Я знаю, що мене всі вважають легковажною. Богиня флірту і
кокетства, таке інше… Так, може вони й праві. Я така. Але навіть у мене, у такої мене, наразі
з'явився реальний шанс стати кимось більшим!... Я вірю, що можу стати всенародною матір'ю!
Матір'ю-батьківщиною для цілого народу, тато! І не треба сміятися, добре? Тому що іншого
такого шансу у мене не буде.

Відламує ще хліба.

Так, я знаю, що дарданці - дурне плем'я. Вони всі ватники і мізогіни, зазомбовані совком і
православ'ям. Ні культури, ні національної свідомости. Гомер для них не поет, вишиванка - не
одяг. Вони проїбали Трою. Вони не заслужили великої долі! Я все це розумію, тато, ти не думай
... я цікавлюся геополітикою. Але все ж таки є у них і позитивні якості... Ну які там?... Батьків
вони поважають ... Фізична праця у них в пошані… «Троя порожняк нє гонит»... Вони загалом
всю Грецію годували, я чула ... До війни принаймні ... Пап, я над ними шефство візьму, обіцяю!
Ми будемо з ними культурою займатися. Арт-центр збудуємо. Англійську змушу вчити. Ми
нову поліцію в Лавренті заведемо. Гей-паради будемо щороку влаштовувати! Найбільші в
країні! Фемінізм станемо розвивати. Амазонок завеземо для толерантності. У нас будуть
стартапи різні, інкубатори, колаборації ...  Я у Ореста спитаю, що там ще треба...

Чути заливчастий жіночий сміх. Любовні зітхання.

Ледо?!

Хрускіт гілок за спиною.

Тато! Батько!



Венера кидається на звук. Біжить, обдираючись до крові крізь зарості. Падає без сил.

Ти ховаєшся від мене, тато ?! Ховаєшся від своєї дочки ?! Тато, я не вірю! Ну будь ласка!
Це якийсь повна маячня! Я не розумію, тато! Мені страшно! Прошу тебе, допоможи, тато!

Ридає.
Голий чоловік середніх років з пузом, кучерявим сивим волоссям і бородою розгублено

слухає богиню, сховавшись в кущах.

* * *

А в цей час дарданец з сином готуються до облоги.
Викруткою Еней скручує з двері табличку «Голова наглядової ради». Юл замотує в фольгу

рогалики й батони.

Юл: Стільки вистачить, пап?
Еней: Зроби ще кілька золотих батонів, синку.

Прикрутивши до дверей туалету табличку «Голова наглядової ради ЛПЗ», Еней ретельно
фарбує унітаз під золото.

* * *

Люди в камуфляжі з факелами та бейсбольними бітами на підступах до офісу ЛПЗ.
«Слава Юноні!» - кричить Турну один з побратимів.

Турн: Волоокій слава!

«У нас усе готово, Турн Давнович!» Турн обертається до Юнони, теж одягненої у
військовий камуфляж. Та киває.

Ну, впэрёд хлопцы! Наш час настав! На ножи их!

З криками «На ножі!» турновци вриваються в будівлю. Вибивають двері, вікна. Ламають
меблі, розкидають папір.

 «Турн, дивись! Тут у них ще з Троянськоі Війни портрет Лаокоонта висить. Забули
сховати, сепаратюгі кляті!» - повідомляє один з побратимів.

Турн: Добре, Уфент, дуже добре! Давай, швыдко декомунизуй це!

Уфент плює в портрет, кидає на підлогу, топче.
«Дивись, Турн, що знайшли!» - кричить інший побратим. Показує загорнутий у фольгу

батон, а також кілька бубликів і булочок.

Турн: Молодец, Мессап! Ну ни хрнена себе тут коррупция була!

Ще двоє побратимів витягуть з туалету унітаз. «Ти прикинь! В кабінеті у себе
встановив! Щоб срати далеко не бігати! Золотий, здається!» - каже один. «От скотиняка!
Зараз ми його!» -  вигукує другий, підносячи пару молотів, щоб розтрощити виріб.

Турн: Добра робота, Ламире и Ламе! А ну дайте и мне молот, браття!
Юнона: Что ты делаешь, долбоёб!?
Турн: Та я ж перемогу отпраздновать, Юнона Сатурновна…
Юнона: «Перемогу» пускай хлопци празднуют. Потоки надо оседлать! Понял ты, дебил?!



Турн: Понял… А як же ж их оседлать?
Юнона: Блядь, ты финансовые документы нашёл?
Турн: Не. А як же ж их найти?
Юнона: У дарданца они, идиота ты кусок!
Турн: От собака!
Юнона: Энея убей, а бумаги ко мне неси. В палатке тебя буду ждать. Упарилась я на это

рагульство смотреть.

Кілька побратимів проскакують повз Турна.

Турн: Так, а ну стоять! Ничо там не трогать без меня!

* * *

У пошуках Енея Турн уважно оглядає двері. Зупиняється біля однієї. Опускається до
замкової щілини, принюхується.

Зі зворотного боку до дверей притулився Еней. В руках викрутка палінурова.

Турн: Еней, ты здесь?!

Від несподіванки Еней упускає викрутку.

Турн (улыбается): Слышу, сука, что здесь.
Еней: Пошов ти в пізду!
Турн: Ха-га! Я ж тебя по твоему горелому запаху везде найду, сепаратюга ты клятый!
Еней: Сам ти гаром смердиш, уйобок!
Турн: Смердю. Но это другая гарь. Это гарь самоповагы! Думал меня пидмануть батонами

золотыми? Унитазами? Может, в Трое эта схема сработала. Но краина уже не та, шо раньше,
понял ты?

Еней нічого не відповідає. На стільці мукає пов'язаний Демофонт.

Короче, давай выходи, гастролёр!
Еней: Я не гастролер! Я ахеєць! Я люблю Лаврент!
Турн: Ахеец он, бля! Ха-га! Ты сюда три дня назад приехал! Какой Лаврент ты любишь?!

Мудила!
Еней: Ну и что? Приехал и сразу покохал!
Турн: Ах ты ж популист брехлывый! Я за эту землю кровь проливал! Я за неё в коне

деревянном двое суток сидел!
Еней: А я Еней, син Венери, прийшов сюди, щоб перемогти корупцію і взяти те, що по

праву долею мені назначено!
Турн: Я ж говорю, сука, популист! На ахейском молоть научился! Шустрый какой! Ну а

шо скажешь, если я тебя маленько поджарю? Тебе ж не впервой гореть, верно Еней? Хе-хе.
Еней: Да нема питаннь, Турне. Дивись тільки свою сраку не підпали.
Турн: Хлопцы, несите бензин та шины. Будем гастролёра выкуривать!

Побратими несуть каністру і котять кілька автомобільних шин.

От мои родненькие. «Россава». Никогда вы меня не подводили.
Еней (Юлу): Скажу чесно, синку, цей долбойоб нас реально спалити може.

Кімната наповнюється димом. Демофонт злякано совається на стільці.

Юл (кашляя): Пап, мені стрʼааашно!



Еней: Не панікуй, повітря ще є!
Юл: У мене вже немає!
Еней: Потерпи трохи. Це ж боротьба!
Юл: Пап, я зараз угʼооорю!
Еней: Да не угориш!
Юл: Пап, я не хʼооочу вʼирати!
Еней: От так і знал, блядь! Так я і знав!
Юл (кашляет): Пап, ну будь лʼаааска!  Сдʼееелай чтʼо-нибудь!
Еней: Ну єтіть твою мати!
Юл (хватается за горло): Папа! Давай здамося на милість переможця.
Еней: Ой, піздець який…

Дарданец відходить в сторону, щоб помолитися в останній раз.

Еней: О, Венера, мати моя пінонароджена! Найвродливіша з безсмертних богів Олімпу!
Що я зробив не так? Де слажав? Може, занадто нахабно поводився? Може, не побачив знаків
пророчих? Може… Втім, немає часу на ниття. Давай відразу до справи. Спаси сина мого
улюбленого, а за це ... я за це відрікаюся від Гесперії обітованої. Нехай Юл живе в ній і править,
а я безіменним мандрівником стану довічним. Як на мене, гарна ціна за пожежогасіння. А то,
блядь, щось і я задихатися вже починаю…

* * *

Стоячи біля входу в метро «Льва Толстого», сумна Венера слухає сумну англомовну пісню
вуличного музиканта. Сльози течуть по її щоках.

Дзвонить мобільний. Богиня піднімає телефон до вуха.

Орест (із трубки): Бубочка! Ти не повіриш, що тут коїться! САМ приїхав розбиратися!
Побажай мені наснаги!

Венера: Хто САМ?
Орест: Новини подивись, дупочка моя.

* * *

До кабінету керівника ЛПЗ, наповненого димом, де обійнявши один одного, готуються до
смерті Еней і Юл, через вікно вламуються пожежні.

В той же час з чорного входу в управління ЛПЗ забігають люди в камуфляжі і балаклавах
з чорними сумками. Сорокарічний суворий Леонід віддає команди.

Леонід: Та, блядь, швидше давай! Швидше!
Орест (выдвигаясь из толпы): Хлопці, а ви чому заходите в приміщення?! Що це за

спецпідрозділ?! Ви що представляєте? Який підрозділ? («Та спартанцы это, — говорит
Оресту, кто-то из коллег. — На эмблему посмотри». На рукавах мужчин видна перевёрнутая
«лямбда».) А це зброя у вас в сумках? А що у вас в сумках, скажіть будь ласка!

Леонід: Ні, не зброя!

Крик здалеку: «Виходить! Виходить, з центрального!»
Всі кидаються на крик. Гнівний Юпітер в діловому костюмі і окулярах виходить з

центрального входу офісу ЛПЗ.

Орест (тримаючи диктофон): Скажіть, будь ласка, а що робить олігарх, який ніколи не
дає інтервʼю незалежним медіа, який сидить весь час у Женеві, зараз вночі в офісі державного
підприємства?



Юпітер: С тобой, журнашлюшка, хочет увидеться! Потому что другой возможности нету
тебя увидеть, твоё лицо, блядь! (Орест растерянно молчит.) Чё заткнулся, жмурналист?!
Караулишь меня здесь, как тёлка своего неверного мужа?!

Орест: Не как тёлка!
Юпітер: А шо ты тогда хочешь, говори?!
Орест: Я усередину хочу зайти!
Юпітер: «Усередину» тебя не пустят.
Орест: Чому?
Юпітер: «Тому», шо не рабочее время. Завтра днём приходи.
Орест: А я хочу зараз!
Юпітер: Зараз мы можем с тобой кофе попить, согласен?
Орест: «Нє согласєн»! Я представник громадськості і хочу дізнатися, що коїться

всередині.
Юпітер: «Всередині», блядь, готовилась попытка рейдерского захвата стратегического

предприятия, которую я предотвратил.
Орест: Хто це пробував захопити?
Юпітер: Хто? Турн со своей ОПГ, который прикидывался ветераном АТО, а на самом деле

агент дорийцев.
Орест: Яких «дорійцев»?
Юпітер: Которые ведут с нами гибридную войну. Шо, не слышал? А это их агенты,

которых прикрывают такие олухи, как ты! Понял, бородатая женщина?!
Орест: Зачем вы так говорите!
Юпітер (смеётся): Я нормально говорю. И ты мне нормально скажи, чего ты здесь

торчишь? Чё ты дома не с любимой женщиной за кофе? Чё ты бегаешь по улицам? Меня тут
стережёшь?

Юнона: А ты чего не с любимой женщиной, а?!

Юпітер не відразу розуміє, звідки голос. Розгублено озирається.

Не узнал? Это ж я, тёлка, которая своего неверного мужа больше года никак найти не
может!

Богиня в камуфляжі вступає в простір, освітлене ліхтарями телекамер.

Юпітер: Идём поговорим.
Юнона: Кофе хочешь мне предложить?
Юпітер: Идём поговорим, я тебе сказал!

Хапає за руку Юнону. Тягне до намету Турна.

* * *

Кабінет керуючого ЛПЗ.
Еней і Юл в наскрізь мокрому одязі.
До кімнати забігають кілька людей з «Лямбдою» на рукавах.

Леонід: Вороги в кімнаті є?
Еней: Ні. Тільки зрадник один.

Показує на прив'язаного до стільця Демофонта.

Леонід: Зрадник, то добре. Хряк! Страпон! А ну швидше несіть лампу паяльну! Зараз ми у
нього попитаємо, де частини дорійців розташовані і коли вони у наступ підуть!



* * *

Юнона і Юпітер в наметі Турна. Триває розпочата розмова.

Юпітер (виправдовуючись): …отношу я, значит, свой телефон в этот центр… Через
неделю говорят: «Ми його почистили, але для подальшої діагностики потрібна заміна екрану».
Я такой думаю: «Если проблема в экране, но почему бы не поменять?» Даю согласие. Проходит
ещё три недели. (Всё это время я, конечно, на твои звонки отвечать не мог.) Они мне говорят:
«Потрібен ремонт динаміку і чіпа підсвічування». Я уже начинаю сомневаться, но даю
согласие…

Юнона підходить до столу з фруктами. Відриває кілька виноградин. Їсть.

… Вот… И я прямо перед Новым годом забираю телефон. «А дайте, говорю, старый экран
посмотреть». Сопляк такой наглый, который стоит на выдаче, через зубы говорит: «Нуу я
спробую вирішити це питання». Идёт куда-то там, копается полчаса. Потом приносит экран. Я
на него смотрю и думаю: «А надо ли было его менять?» Озвучиваю претензию. Он мне такой…

Юнона: Блядь, да ты мужик вообще или кто?
Юпітер (після паузи): Вообще-то, ты сама попросила объяснить.

Юнона презирливо мовчить. Юпітер підходить до столу, відрізає шматок ананасу.

Я никогда не говорил, что я идеальный муж, Юнона… Да, я хочу впердоливать разным
тёлкам. Мне нравится хватать их за жопы и сиськи, превращаться в лебедей и быков, чтобы их
трахать… Но давай вспомним знаешь что?! Меня хотел замочить Сатурн! Я отжал небо у
Тифона. Я, блядь, разобрался с центиманами! Я дерзкого Прометея утихомирил… Имею я
право, в конце концов?! Да, я такой! Это ты хочешь услышать?

Юнона: Да я это триста раз уже слышала. Меня другое бесит! Знаешь что?
Юпітер: Что?
Юнона: Мене бісить, що в наш час серед білого дня наділенний владою олімпієць

відкрито зізнається в тому, що він домагався жінок! Що він цілував їх. Що він їх лапав! І що це
був не єдиний епізод! Все життя він так ставився до нас! Звичайно, як його дружина, я приймаю
близько до серця ці міфи. Але я впевнена, що і інші жінки теж страждають від цих принизливих
коментарів щодо наших тіл, від неповаги до наших амбіцій і розумових здібностей. Ця жорстока
впевненість, що з жінкою можна зробити все що завгодно лякає. Це боляче. Це дійсно боляче.

Юпітер: Ютьюба обсмотрелась.
Юнона: Сексист!
Юпитер: Да ну? А помнишь, как ты Стимулу в могилу свела? Помнишь, как нимфу Муту

прокляла?! Как Латоне родить не давала?! Я хуею с твоего феминизма!
Юнона: Да это потому что я люблю тебя, придурок ты грёбаный!

Йде до столу, хоче відрізати ананаса, раниться ножем. Юпітер кидається до неї.

Отвали!
Юпитер: Дай сюда!

Сує її пальця собі до рота.

Юнона: Отвали, я сказала.
Юпітер: Стой спокойно. У меня слюна божественная. Кровь останавливает.
Юнона: Хватит трындеть, старый идиот!
Юпітер: Заткнись, сучка, а то умрёшь от потери!

* * *



З намету боги виходять, тримаючись за руки.

Юнона: У цей непростий для нашої країни час всім патріотичним силам конче потрібно
забути про старі образи та обʼєднатися! Экономична криза, боротьба з корупцією, небезпека
дорійського вторгнення…

Люди на площі аплодують.
Десь на задньому плані спартанці ведуть Турна з заламаними руками. Вивернувши шию,

той намагається докричатися до Юнони.

Турн: Менты поганые! Патриотив сажают у тюрьмы, а справжни злочинцы и зрадныкы на
воли!!! Свободу нэ спиныты!

Рот Турна затикають балаклавою. Юнона кидає на нього байдужий погляд.

Дискордия Розжигайло: Схоже, ситуація навколо ЛПЗ прояснюється. Турн, який
нещодавно вчинив спробу рейдерського захвату підприємства, виявився звичайним аферистом.
Речник Служби Безпеки Країни повідомив на брифінгу, що справжнє імʼя цієї людини —
Мєзенцій. На його рахунку дві судимості, згвалтування священних тварин та створення
шахрайського фонда «Амфора», за допомогою якого збиралися гроші начебто для ветеранів
АнтиТроянскої Операції, а насправді для особистого збагачення. Зараз Турн (він же Мезенцій)
та його поплічники доставлені до лаврентського слідчого ізолятора…

* * *

Кабінет керуючого ЛПЗ.
Стогне вкритий опіками Демофонт. Спартанці, які його катують, влаштували перекур.

Еней разом з Леонідом опечатує документи ЛПЗ. Юл коротає час на стільчику.
Раптово в кімнату вбігає Левкіппа.

Левкіппа (зриваючи балаклаву): Святий Марсе! Юле, ти живий! (Леонідові.) Тато, це
хлопчик, з яким я у Вконтакті листувалася!

Леонід (Юлу): Хлопче! Ти поводив себе, як справжній спартанець.
Юл: Дякую… На жаль, я нʼііколи не зможу стать спʼааартанцем…
Леонід: Так, юначе. Ми дуже прискіпливо ставимося до генетичної якості нашої молоді.

Спарта потребує синів здорових тілом та сильних духом… Але невдовзі ми збираємося йти до
політики, і нашому батальону знадобиться голова пресс-служби. Думаю, для цього у тебе
достатньо наснаги. Підеш до нас, хлопче?!

Юл: Для мʼееене це вʼеличезна честь, кʼооомандире!
Леонід: От і добре.
Левкіппа: Тато, я така рада! Така рада!
Леонід: От і добре, дочка. (Юловы.) Але поблажок не чекай, зрозумів?
Юл: Слава Марсу!
Леонід: Кровожерному слава!

ЭПІЛОГ

Відкриття центру сучасного мистецтва (ЦСМ) в Лавренті.



Жінки в довгих вечірніх сукнях. Чоловіки в дорогих Гесперійськой костюмах. Деякі гості в
камуфляжі - нагадує про себе недавня війна з Троєю і гібридне вторгнення дорійців з півночі..

Ерида Розжигайло: Рік тому, перебуваючи з робочим візитом у Австрії, народний мер
Лавренту — Латин — прийняв рішення для поліпшення культурної ситуації в регіоні відкрити
Центр сучасного мистецтва. Приміщенням для нього став борошномельный завод, що колись
належав Турнові — коррупціонеру та сепаратисту. Сьогодні на відкритті найбільшого у східній
Європі арт-майданчика зібралися всі, хто не байдужий до майбутнього нашої країни…

Гості пригощаються фуршетом. За пультом грає діджей.
Біля входу сидить Юл в камуфляжі з емблемою Спарти на одному рукаві і з пов'язкою PR

на іншому. У прозорий ящик він збирає «Допомогу добровольчім батальйонам, что охороняють
наше культурне свято від північного агресора».

Левкіппа приносить йому їжу з фуршету.

Левкіппа: Поїж, Юльчику, а то все мільярдери розберуть. Жеруть, ніби їх вдома не
годують.

Серед гостей Орест з Венерою. Назустріч їм йдуть Юпітер з Юноною.

Юпітер (Оресту, весело): Ну здравствуй, «олух». Чё, кофе пришёл попить, да?
Венера: Тато!
Юпітер: Ладно, шучу.

Хіхікнувши, плескає по плечу Ореста.

Юпітер (Венері): Я от думаю ... може, зараз сказати?
Венера: Ну не знаю…
Юпітер: А чого відкладати? (Підвищуючи голос.) Дорогі гості! Прошу уваги! Хочу вам

представити нового замміністра внутрішніх справ. (Підштовхує вперед Венеру.) Багато хто
скаже: «Та вона надто молода! Так вона надто сексуальна!» Але ж не це головне. Головне, що
вона приголомшливо працездатна і володіє основами проектного менеджменту. Хтось скаже:
«Не патріотка!» Безсоромні вигадки! Давайте краще підтримаємо її молодість і енергію,
захистимо від публікації відвертих фото в інтернеті, цькування в соцмережах і пороків старої
системи!

Зал аплодує. Венера сяє від задоволення.

Венера (заметив сына в зале): О! Еней! Йди-но сюди!
Юпітер: Ось і герой наш! Молодцом виглядаєш!

Плескає Енея по щоці.

Юнона (привітно посміхаючись Енею): Завжди любила дарданських! Характер! Воля!
Потенціал! Не ображаєшся на мене?

Венера (Юноні): Ну як же ж можна на тебе ображатися?!
Еней (Венері): Мам, можна тебе на хвилинку? (Відходять.) Загалом, тут така справа...

Коли почалася ота пожежа, я трохи злякався і пообіцяв, що поїду з Гесперії, якщо Юл живий
залишиться. І тут буквально через хвилину пожежні...

Венера: Тю! Я загалом цього не чула. Забий.
Еней: Ну ось я і говорю зараз, щоб почула ... У мене і так на совісті смерть Палінура.

Згинула людина за якусь ідею утопічну...
Венера: Забий, кажу! Звісно, такого смертним не можна говорити, але щоб ти знав.

Палінур не через тебе загинув. Жертва була потрібна.



Еней: Як потрібна?
Венера: Не можна в такій важливій справі без жертви, розумієш?
Еней: Не зовсім.
Венера: Мислити історично треба, щоб зрозуміти. Про «утопічну ідею», до речі,

образливо. Можу й наказати.
Еней: Вибач. Неточно висловився.
Венера: «Вибач». Я думала, він мене з призначенням привітає.
Еней: Вітаю.
Венера: Енеїда закінчується, Еня. Мені хочеться нових і цікавих проектів, а зараз такий

час, коли є реальний шанс щось змінити. Створити нові, правильні процедури, запустити
хороші бізнес-процеси, поміняти систему. Я так рада, що буду займатися координацією
міжнародної діяльності та відповідати за обмін досвідом. Для мене це челендж! Ой, такий трек
поставили класний! Ідеш танцювати?!

Еней: Зараз, тільки келих залишу.

Впізнає Іполиту, яка дає інтерв'ю Дискордії.

Іпполита: Так, саме ця відеоінсталяція під назвою «Arrival at Hesperia» дозволила нам
стати частиною світового арт-процесу. Але зараз всі наші думки поглинені новим проектом,
який буде присвячений гендерній нерівності, правам дітей та жіночому оргазму...

Ханаас: Пам'ятайте мене, Еней Анхізовіч? В пекло ми з вами спускалися. І бачите, як
прекрасно все вийшло у підсумку, правда ж? (Наближається впритул.) Вам же ж зараз треба
буде культ Венери вибудовувати? Тепер вона мати вашого народу, як-ніяк. Ось моя візитівка.
Там сайт з інформацією про реалізовані проекти… В мене двадцятирічний досвід... Робимо, як
то кажуть, все «під ключ».

Еней: Спасибі, я подумаю.

Йде далі.
Натикається на інсталяцію, зроблену з останків згорілого автобуса енеадов.
Приголомшено завмирає перед нею. До дарданця підходить красуня Лавінія - його

дружина. У Лавінії великий живіт. Вона вагітна.

Лавінія: Еня, ну куди ти втік, а? Мені ж треба тебе людям представляти. Там Кейт вже
приїхала..

Еней: Яка Кейт?
Лавінія: Кураторка з Британії. Я тобі розповідала. Ми з нею придумали міжнародний

проект - будемо мурали на стінах будинків малювати.
Еней: Угу.
Лавінія: Що «угу»?
Еней:  Дуже цікаво.
Лавінія: Чим це пахне від тебе?
Еней: Не знаю. Нічим?
Лавінія: Ти моїм подарунком користуєшься?
Еней: Так, звісно. Givenchy Blue Label.
Лавінія: Так а де тоді нотки бергамоту?
Еней: Та є, вродє би.
Лавінія: Це не бергамот.
Еней: Вибач, люба, я зараз.
Лавінія: Еня! Кейт!

Закінчивши роботу, Ерида Розжигайло підходить до столу з закусками. До неї
наближається Ахат. У нього останній iPhone і нові штани кольору «електрик».

Ахат: Ось ці ось млинцеві мішечки з сиром і шинкою дуже смачні, рекомендую.



Ерида Розжигайло: Дійсно? Спасибі.
Ахат: А ще фаршировані яєчка…
Ерида Розжигайло: Я вже куштувала.
Ахат: А ви ще скуштуйте. Це така річ, якак ніколи не набридне.
Ерида Розжигайло: Ну, якщо ви наполягаєте…
Ахат: До речі, мене звуть Ахат.
Ерида Розжигайло: Дуже приємно. Ерида Розжигайло.
Ахат: Так, я вас знаю. Завжди із задоволенням дивлюся ваші пронизливі репортажі..
Ерида Розжигайло: Дякую. Це мій громадянський обов'язок.
Ахат: Хочете потрапити на вечерю з меценатами? Можу вас провести.

Еней дивиться відеоарт. Палаючий мікроавтобус. На дереві висить Палінур з табличкою
«Всі чоловіки - насильники». Під деревом в кольоровий балаклаві а-ля Pussy Riot танцює
Евріпілла.

Іпполита (чіпаючи Енея за рукав): В будь-якому разі від був приречений залишитись в
минулому.

Еней: Вибачте?
Ипполита: Я кажу, в майбутнє беруть не всіх.

Еней дивиться крізь амазонку божевільним поглядом.
Залицяльник Евріпілли - спартанець в камуфляжі, - нахилившись, читає підпис до роботи.

Спартанец: Слухай, а хто ото такі - мізогіни?
Эвріпілла: Нууу, це такі як би ватники по суті.
Спартанец: Сепаратисти?
Эвріпілла: Нууу, и це теж.
Спартанец: От падлюки. (Знову дивиться на екран.) Гарна виставка.

Еней (торкаючі за рукав Ханааса): Можна вас на хвилинку?
Ханаас: У будь-який час дня і ночі!
Еней: Я хотів би у вас запитати як у фахівця. Ось якщо ти даєш обіцянку богові, а він тобі

каже, що виконувати необов'язково, можна все-таки виконати?
Ханаас: Так запросто..
Еней: Ну а не буде це якось... зухвало, чи що?
Ханаас: Хм… Може й буде.
Еней: Ну а якщо це зробити, не впадаючи в гординю?
Ханаас: Тоді, напевно, ні.
Еней: Просто бог може не зрозуміти, що без гордині...
Ханаас: В принципі, так.
Еней: Ясно… Дякую.
Ханаас: Еней Анхізовіч, я можу до вас приїхати, коли зручно, і ми поговоримо ...
Еней: Так-так, спасибі, спасибі…

* * *

Ранок. Еней в ліжку з дружиною. Лавінія голосно хропе.
Тихо, щоб її не розбудити, дарданец встає.
Відкриває шафу. Відсуває в бік костюми.
Виймає з чохла пошарпаний хітон. Одягає.
Дивиться на себе в дзеркало.
Бере заздалегідь приготовлений рюкзак.
Нюхає себе.



Виходить.

КІНЕЦЬ


