
„If I take death into my life, acknowledge it, and face it squarely, I will free myself from
the anxiety of death and the pettiness of life - and only then will I be free to become
myself.“

Martin Heidegger

How are you?

Сцена поділена на дві частини. В одній із частин відбуваються події з Росії.
Інша частина події в Україні.

24 лютого. Росія.
Звичайна російська квартира. Перед телевізором сидить чоловік у спортивних
штанах та футболці. По телевізору промова Путіна про початок “спецоперації в
Україні”.

Чоловік:
О бля, наконец-то, красавчик. Пускай теперь эти хохлы ответят за убийства

детей на Донбассе.

24 лютого. Україна.
Монолог хлопця. Монолог починається зі звуку повітряної тривоги.

Хлопець:
Я не чув вибухів у Києві. Ми з моєю дівчиною не спали до 2 години ночі,

працювали. За вікном було холодно, і ми щільно зачинили вікна та пішли
спати. Вранці довго думали, їхати з Києва чи ні… Наші тривожні валізи були

зібрані, але все одно, ми довго збиралися. Не знали, доведеться бігти чи
можна зібрати побільше речей і спокійно поїхати. Я написав на аркушах паперу

“Львів” та “Вінниця”. У Львові, в мене були друзі, а у Вінниці живе мама моєї
дівчини. Ми поїхали на вокзал, там стояли наші солдати зі зброєю. Казали

усім, що всередину вокзалу не можна, квитків немає. Ми застрибнули у потяг
до Вінниці. Траси на виїзд із міста були забиті. З нами були ще наші друзі. Ми
їхали у різних вагонах. Якоїсь миті, десь поруч із потягом, розірвалася бомба

чи ракета, не знаю… Потяг сильно хитнуло ударною хвилею. Ми вирішили



поставити свої відбитки пальців на телефон, щоб якщо хтось виживе, зміг
написати рідним, що тебе вже немає.

Росія.
Звичайна російська квартира. Чоловік перед телевізором говорить по телефону.

Чоловік:
Да похуй мне на все эти санкции. Мы сейчас за пару дней Киев возьмем,

потом еще Финляндию за день захватим, ничего они нам не сделают. Я без их
гамбургера жил и жить буду…. Если надо я сам в руки автомат возьму и хохлов

хуячить буду… Не, я вечером думаю в магаз идти. В смысле все продукты
разметают? Дибилы, у нас продуктов хватит на много лет вперед!

Україна.
Звук повітряної тривоги.

Хлопець:
Ми вже знаємо, що біля нашого будинку є одне хороше бомбосховище. Шлях
туди теж хороший, через підземний перехід. Ти маєш 15 хвилин, щоб добігти.

Сумки зібрані. Ми там обладнали навіть місце для собаки. Виходячи з дому, ми
зустрічаємо сусідку з першого поверху. Вона не хоче нікуди йти, спокійно

стоїть та палить. Каже, що вдома у неї склопакети, тож витримають вибух.
Постійно боятися важко. Але ми біжимо до бомбосховища. Надворі холодно, а

там ще холодніше. Зате там є кілька виходів, тому якщо один із виходів
засипле, ми виберемося через інший. Нам пощастило виїхати з Києва, там

здається, все набагато гірше.

Росія.
Чоловік заходить у квартиру із величезною сумкою з ІКЕА. В руках у нього
пляшка Кока-коли. Він кричить на кухню. Починає розбирати сумку і дістає
інструкцію зі збирання.

Чоловік:
Слышишь, я дома. Люди ошалели, чуть купил нам комод и лампу в Икее.

Думают, что это все последнее. Да мы и свою мебель наделаем, колы своей
наварим. Помнишь какие компоты были в детстве, а сахар как на ложке

плавили. Вкуснее всех этих снигерсов будут. Бля, эти пиндосы на русском не
могли инструкцию сделать, что за названия, что куда хуярить.

Україна.



Звук повітряної тривоги.

Хлопець:
Сьогодні мого брата вбили під Маріуполем. Він першого дня пішов у

військкомат і його перекинули до Маріуполя. Він мав військовий досвід на
Донбасі. Я сам із Бердянська, всі мої рідні там живуть. Батько сказав, що у
місті вже росіяни. Сподіваюся, з ними все буде добре. Голос у батька був

бадьорий.
Ми сьогодні дивилися шкільний альбом моєї дівчини. У неї приємна мама,
мене взяли в сім'ю. Я попросив свою маму сфотографувати мій шкільний

альбом. Ми багато сміялися з моєю дівчиною.

Усміхається.

Незважаючи на звуки повітряної тривоги, ми не пішли у притулок. Дуже
втомилися. Спати по 2-3 години і якщо вдасться в холодному бомбосховище
хоч трохи поспати... Це дуже тяжко. Боятися завжди важко. Ми живі, життя

продовжується. Нам пощастило.

Росія.
Чоловік сидить перед телевізором. Він розмовляє телефоном зі своїм сином.

Син:
Папа ты что не понимаешь, они убивать нас пришли!

Чоловік:
Так едь ко мне в Москву. Ты ж не фашист, тебя не тронут.

Син:
Здесь моя семья и сын.

Чоловік:
Да че ты, вон Петька нормально службу несет, красавец фотки мне

присылал…

Син:
Ага, а теперь в меня стрелять будет, брат на брата?!

Чоловік:
Что ты такое говоришь, русский солдат не выстрелит в мирного.



Син:
Тато йди ти нахуй, разом із своїм рускім солдатом.

Україна.
Звук повітряної тривоги. Дівчина з сумку в руках.

Дівчина:
Потяги всі досі забиті. Виїхати неможливо. До нас у Вінницю прибуває все

більше людей. Із Херсона, з Харкова. Вчора розбомбили аеропорт біля Вінниці.
Мама дуже злякалася. Сказала мені їхати. Вона не може виїхати, мусить
доглянути мою бабусю. Вчора я бігала весь день аптеками і магазинами,

потрібно було закупити їм ліків, памперси для бабусі, їжі. Сподіваюся, цього їм
вистачить на місяць. Поки я вирішила їхати до Кишинева, звідти поїду до

Німеччини, у мене сестра там живе. Я дуже не хочу їхати з України, тут мій дім,
друзі. Більшість друзів хлопців вже у тер. обороні. Мені здається, що від мене

ніякої користі. Лише кілька днів волонтерила і все. В інстаграмі всі
волонтерять, щось роблять, а я тільки й роблю, що готую, перу, прибираю…

Сподіваюсь в Німеччині влаштуюсь на роботу і надсилатиму кошти мамі. Хоча
ким я там влаштуюсь, без знання мови.

Плаче

Звук повітряної тривоги.

Хлопець 3:
Я ж взагалі с білоруськім паспортом. Сюди в кіньці 2020 переіхав, мене
затримали на мітингу і як тільки випустили я в Кіїв переіхав. В мене дід

українець і Киів я люблю, завжди приїзджав, все марив переїхати назавжди,
ось революція мене і підштовхнула. Тепер я тут як диверсант виглядаю, але в
мене посвідка на постійне проживанне. Ти вибач, в мене така украіньска, с

суржіком. Я вже за цей час і білоруську подзабил і украіньску нормально не
вивчив, але після цієї війни пішли вони зі своїм рускім міром. Ніколі в мене

проблем не було з мовою, ні у Львові, ні в Київі, ні в Карпатах, прийшли
асвабадітелі срание. Теперь в мене ні Батьківщини, ні дому немае. Думаю може

зараз в Польшчу іхати, але може це я бяду цягну з собою, може потім і на
Польшчу з за цього нападуць.

Усміхається.



Не хочу я їхати нікуди, тут все свое, тут друзі моі. Тут така смачна їжа… ммм… А
што у той Еуропе, навіць сала не купіш. В мене ще трохі грошей є вільних, то
треба на каски задонатити, бачив в інсті друзі збирають. Ти не падумай, я не

мажор якісь. Проста нащо мені ці гроші, є ще трохи, доїду кудись не пропаду, а
ця каска може жіцце комусь врятуе, там на передку.

Росія.
Чоловік сидить розмовляє з телевізором. Їсть макарони.

Чоловік:
Да хуле они этот Киев взять не могут. Пора уже восстановить Киевскую русь.

Ну ничего, наши пацаны нормально их похуярили.

Україна.
Хлопець 2 плете маскувальні сітки у волонтерському центрі.

Хлопець 2:
Тут багато різних людей. Тепер прийнято запитувати "ким ти працював до

війни?" Гребані орки потрапили ракетою до мого району в Києві. Новини тепер
дізнаюся від друзів і вірю лише своїм очам. Від потоку новин паморочиться

голова та постійна втома. Раніше я не пропускав жодної гри Ліверпуля. Тепер
навіть не знаю, які вони в чемпіонаті. Поруч зі мною режисер, стоматолог,

вчителька англійської мови. Ми на одному боці, плетемо маскувальну сітку.
Стоматолог запропонував мені полікувати зуб, заплатити потрібно буде лише

за оренду кабінету та матеріали. Нині всі один одному допомагають. Зуб
сильно болить, я повинен був 24-го вранці їхати на прийом до стоматолога, але
через війну всі плани порушилися. Сьогодні вийшов на перекур, побачив відео

де люди просять закрити небо над Україною, наприкінці відео маленька
дівчинка, ровесниця моєї доньки, каже у камеру з бомбосховища “закрийте

небо над Україною”. Я заплакав. Я ревів, як не в себе… Моїй доньці пощастило,
я відправив їх із дружиною до друга, у Варшаву ще до війни. Не бачив її вже 2

місяці, лише з відео зв'язку. Вона вже така доросла. Розмовляє довгими
реченнями. Я завжди читав книжки, займався з нею. Я просто логопед і ми з

нею робили різні мовні вправи, щоб вона чітко розмовляла. Знаєш, як я
дізнаюся, що вона виросла? У неї волосся довше стає. Вона дуже схожа на

мене. Мама їй каже, що злі дядьки прийшли та розв'язали війну, намагаються
забрати наш будинок та її іграшки, а тато їх охороняє.

Плаче.



Я вже ходив у військкомат, не знаю коли покличуть. Сьогодні тепло на вулиці.
Я пив каву, курив і слухав, як дятел стукав у дерево. Весна справжня
починається. А потім усі птахи зірвалися з дерев і полетіли, гул якийсь

наближався і тут на малій висоті пролетів винищувач наш. Ну я сподіваюся, що
наш. Вуха страшенно заклало. Ми обов'язково переможемо, ось побачиш. А ти

як у безпеці?

Росія.
Чоловік сидить перед телевізором. Їсть картоплю.

Чоловік:
Пиздец. Вы ответите конечно за наших пацанов. Какие нахер переговоры с

ними вести. Пускай сдаются.

Україна.
Дівчина сидить і п'є каву у Кишиневі.

Дівчина:
Це таке незвичайне почуття. Можна ось так просто сидіти та пити каву.
Уявляєте, смачна кава, прямо як до війни. Ще тут можна піти у кафе та

спокійно поїсти. Але я поки що економлю гроші. Я поки що зупинилась в
хостелі в Кишиневі, відпочити з дороги. Завтра поїду до Румунії, звідти кажуть
евакуаційні потяги. Сусіди в кімнаті сказали мені, що я кричала вночі, щось на

кшталт “йдемо”. Сирени повітряної тривоги мені все ще снятся. Тут дуже
голосно їздять швидкі, і я їх лякаюся. На вулиці, місцева журналістка

попросила дати невелике інтерв'ю. Я честно сказала, що вони не бачать у
новинах навіть 10 відсотків того жаху, який відбувається в Україні, їм

пощастило. Щоправда, я розплакалась. Потрібно бути сильною. Я в безпеці.
Сьогодні до нас у хостел приїхала сім'я, мама з донькою, у малечі прострілена

нога. Як вона кричала, коли її відпустили пігулки. Це жахливо. Я везла своїй
племінниці мармелад із України, віддала цій дівчинці. Вона дивилася на мене

переляканими очима, її мама плакала. Розповіла мені, що їх везли
гуманітарним коридором, але вони потрапили під обстріл. Я просто не

розумію, навіщо стріляти по жінках та дітях.
У нас в хостелі лише українці. Є жінка, її паспорт залишився в Бучі, а вона до

сина поїхала, у Київ. Звідти одразу до Кишинева. Тепер Буча окупована
росіянами. Жінка вже не сподівається забрати свій паспорт, робить у

консульстві новий. Телефоную постійно мамі, там розбомбили телевежу. Мама
дуже налякана, вона живе недалеко... Швидше б усе закінчилося, повернутись

додому і відірвати скотч від вікна.



Росія
Чоловік перед телевізором. Розмовляє з ним.

Чоловік:
Да отключите и заблокируйте вы уже все. Жили без интернета и еще сто лет

проживем. Мы великая держава, сделаем все свое, только лучше. Зато
Украину от нациков освободим. Будут хоть жить свободно.

Україна.
Хлопець 2, сидячи з телефоном в руках тримається за голову.

Хлопець 2:
Подруга дружини потрапила під обстріл. Вона із Чернігівської області

виїжджала. Ще вижив водій та його дружина, дружина без рук. Мама цієї
дівчинки не вижила, лишилися тільки ноги… Наші ЗСУшники витягли цю

дівчину та довезли до лікарні. Тепер треба зібрати на лікування. Зберемо,
зараз швидко на все збирають. Ці орки нас об'єднали. Якими виродками треба

бути, щоб стріляти по мирних? У мене колега зі своєю мамою ще в підвалі, в
Ірпені сидять, на зв'язок не виходить, пиздець у них там походу.

Це ж треба так, почався 2022-й, а пам'ятаєш як боялися 2000?! Думали кінець
світу настане або комета якась впаде. Починаючи з 2020 року з цим ковідом,
вже нічим не здивуєш. Мені 30 тільки цього року виповнилося. Кажуть 30 це

нові 20, не думав що так буквально. Що знову буду без грошей, починати
будувати життя з нуля. Нічого, проте живемо. Знаєш, життя все-таки чудова
річ. Зараз ось складно, але ми через ці складнощі проходимо, продираємося

як через кущі, а там попереду на нас чекає гарний пейзаж, наше світле
майбутнє. Завтра вже їду на навчання. Потрібно буде на броник та розгрузку

ще грошей зібрати. Зберемо. Гаразд, вибач, мені пост треба зробити для збору
грошей.

Росія
Чоловік сидить перед телевізором. Мовчить. Слухає про втрати особового
складу на війні.

Україна.
Дівчина з валізами на залізничному вокзалі в Празі.



Дівчина:
Вчора весь день їхала Румунією. Перетнула Угорщину. Тепер я в Празі. Ще
трохи і я зустрінуся зі своєю сестрою. У потязі мало хто знав англійську, я

працювала перекладачем. День провела без новин, не було інтернету.
Здавалося, що вранці відкрию новини і там напишуть, що ми перемогли, і я
зможу поїхати додому. Зі мною в поїзді їхав кумедний дідусь років 70. Він не
знає зовсім англійську, але впевнено киває всім провідникам. Я перепитую,

куди він їде, на що він відповів мені “Я не знаю. Вирішив мандрувати на
старості років. Кажуть потяги скрізь безкоштовні, ось я вирішив поїхати. Дім

мій вже розбомбили… Немає в мене тепер дому і повертатися нема куди. Сина
вже теж убили.”

Ще зі мною їхав у поїзді хлопець азербайджанець із жінкою та дитиною. Вони
вибралися із Херсона. Росіяни не хотіли його випускати. Ця жінка з дитиною,

дружина його друга, він просто допоміг вивезти. Росіяни забрали в нього
машину і їм довелося йти далі пішки. Жінок відводили за кущі і змушували

роздягатись. Чоловіків роздягали прямо на дорозі. Зараз вони просто раді, що
у безпеці. Румуни були дуже милі, майже на кожній станції закидали нам

бутерброди та воду. Це допомагає мені заощадити на їжі. Хоча поїзд виявився
не зовсім безкоштовним. Він коштував 3 євро. Переді мною в черзі були 2
жінки з дитиною, у них не було грошей і я заплатила за їхній квиток, вони

розплакалися, я теж.
Тепер у мене посивіло коріння волосся на голові. Я пам'ятаю як бабуся

розповідала, що коли фашисти прийшли в їхнє село, у неї була довга гарна
коса, коли вони втекли, їй уже було 17 років і вона була майже сивою, коса

була коротша і волосся було рідке. Тоді я була зовсім маленька і не розуміла,
як таке може бути. Тепер я все розумію. Кількість жорстокості зашкалює. Мені

хочеться сховатись під теплу ковдру у мами в спальні, притулитися до неї
теплої і не вилазити.

Хлопець сидить на лавці і палить. Звук повітряної тривоги.

Хлопець:
Я вже не рахую, який день війни йде. У мене проблеми зі здоров'ям, тож я піду
в останню хвилю мобілізації. Гроші закінчуються, треба йти кудись працювати.

Я працював дизайнером у рекламному агентстві, цього року мав отримати
підвищення та стати арт директором. Як кажуть, хочеш розсмішити Бога,

розкажи йому про свої плани. Вчора трохи підробив на ринку вантажником,
розрахувалися зі мною фруктами та овочами. Бартер, звісно, непоганий, але
треба хоч якусь куртку весняну купити, а то теплішає на вулиці, а виїжджали



ми всі в зимовому. Батьки намагатимуться прорватися до мене сюди у
Вінницю. Сподіваюся, що в них вийде. Потрібно шукати для них якесь житло.

Тепер житло, продукти та робота - найпотрібніше. Друга вбили під
Гостомелем... Мені здається, я весь складаюсь з ненависті. Хоча немає сил на
якісь емоції. Знаєш, я ж щоденник веду. Так ось перечитував його вчора, а він

просто з фактів та подій складається, жодних емоцій. Життя таке насичене, що
ти просто не встигаєш все обробити. Просто порожнеча всередині емоційна.

Вчора з дівчиною хотіли фільм якийсь подивитись, шукали комедію, потім
зрозуміли, що немає сил його дивитися. Уявляєш, вже своєї драми в житті

вистачає, чужу вже не вивозиш. А жити щось хочеться. У мене спроба
самогубства була кілька років тому, але не зміг, засцав. Зараз навіть смішно

згадувати, через що хотів з мосту стрибати. Це все знаєш, такі дріб'язки. Ось
раніше, я щось хотів там на машину назбирати, але думав у Києві проблеми з
парковками, але на машині ж зручніше. У кафе якесь гарне сходити, фірмові

речі купити. Прикинь який дурень? Хоча у мене є один знайомий, він собі
фірмові шмотки в кредит купував, війна почалася, а в нього ні копійки, тільки

кредити та його шмотки, а кому тепер ці шмотки потрібні? Нікому. Ти що в
Армані чи Гуччі, що у шмотках з ринку, головне людиною залишитися, іншим
допомагати, за собою стежити, щоб коли війна закінчиться, ти ще здоровий

був.
А зараз знаєш як думаю? Ось якщо я вранці прокинувся і ще живий. Потрібно
обов'язково вийти на прогулянку, книжку почитати. Робити щось собі. Я ось

зараз англійську почав вчити, ми з дівчиною практикуємо, розмовляємо. Після
війни будь-кому знадобиться, робитимемо тут щось круте на захід. Книгарні
відкриються, куплю собі Оруелла англійською, а може краще "маленького

принца". Мова вона завжди потрібна, ось ми з тобою зараз спілкуємося вільно
і ти мене розумієш, а москаль нас не зрозуміє. Хочу з усіма народами світу
вільно говорити, розповідати їм про нашу війну. Я через цей ковід нікуди не

виїжджав два роки, а зараз на ковід всім пофігу. Бустерну дозу шкода не встиг
зробити собі, але я все одно хочу подорожувати. Після війни з дівчиною

хочемо до Барселони полетіти.

Росія.
Чоловік заходить додому. Кричить на кухню.

Чоловік:
А что у нас пожрать уже ничего нет? Страна огромная, а в холодильнике

пусто? Сука, скорей бы хохлов этих выкурить и в Киев поехать борща
похавать.



Україна
Дівчина, сидячи без валізи.

Дівчина:
Нарешті, я в сестри. Десь на заправці у Німеччині наш автобус зупинився.

Поруч стояв німецький автобус, і німці нам винесли величезну коробку
гуманітарної допомоги. Там були їжа, вода, памперси, мило, шампуні. Я

розплакалася, не можу повірити, що люди можуть бути такими добрими.
Жахливо хочеться додому. Це все звичайно класно, тут приємні люди і всі

дбають, але мені не вистачає моїх вазонів, я так багато квітів вдома
вирощувала під час карантину. Вони, мабуть, уже там усі засохли. Моя подруга
із Бучі не виходить на зв'язок уже тиждень. Переживаю. Ми виїжджали з Києва

майже одночасно. Я вмовляла її їхати зі мною, а не їхати на північ, адже з
Білорусі теж наступають. З новин знаю щойно там запеклі бої. Сподіваюся

вона десь у підвалі, має воду та їжу. Почуваюся винною, що я тут у безпеці, а
більшість українців усе ще на війні.

Не заходжу до інстаграм. Просто немає сил проганяти через себе всі ці
страхіття війни.

Сьогодні вночі прокинулася від того, що мене хтось трясе за плече і треба
виходити в бункер. Знаєте таке відчуття. Напевно, м'язи скорочуються так,

ніби тебе хтось бере міцно за руку і трясе. Це від того, що вночі ти втомився і
спиш міцно, а хтось спить більш чуйно і хто прокинувся від повітряної тривоги,
піднімає всіх і так ми швидко одягалися і бігли в бомбосховище. Не знаю лише,

навіщо мій мозок зберігає цю інформацію досі. Адже я вже в безпеці.

Росія.
Чоловік забігає до кімнати кричить кудись. По телевізору показують російські
новини. У яких пояснюють, що авіаудар по пологовому будинку Маріуполя
наносився тому, що там ховався полк Азова.

Чоловік:
Прикинь, Оксанка Лехе родила сына. Ильей назвали, как богатыря. 4кило

малый родился, настоящий русский богатырь!

Україна.
Хлопець стоїть курить.



Хлопець:
Уявляєш. Сьогодні вночі, уві сні кричав "жити" чи "вижити", мені дівчина

сказала про це. Ще сильно її за руку схопив. Потрібно перестати напевно
новини читати, а то я вчора весь день про Маріуполь читав, ну про пологовий
будинок, як ці фашисти його розбили. Знову ж таки придумають якусь фігню,
типу вагітні жінки з автоматами там сиділи або хім. зброя там була. У мене ось

борщ стоїть у Києві, у холодильнику який тиждень, ось там хімзброя, якщо
зайдуть у Київ і будуть по хатах мародерити, ми їх цим зіпсованим борщем

вб'ємо.

Росія.
Квартира. Чоловік сидить дивиться новини про Бучу.

Чоловік:
Пиздец, звери конечно эти хохлы. Прям своих мирных валить, а потом скажут,
что это наши пацаны всех постреляли, ну полюбому ж так будет. Только нахер

наши от Киева отступили, не понимаю. Нужно было дожимать уже. Какого
хера…

Україна.
Хлопець 2, Хлопець та Дівчина стоять поруч.

Хлопець 2:
Я вже на навчанні, але був час ввечері відкрити новини. Краще б не відкривав,
там ці фото з Бучі та Ірпеня. Ми всі сиділи в повній тиші. Я… ну я не знаю, які

слова тут підібрати. Як їх тепер називати, фашисти? Так фашисти зганяли
людей в одне місце і вбивали, а не стріляли всіх поспіль на вулицях. Занадто
м'яко для них. Що їм ті пенсіонери чи діти зробили? Ай, я навіть говорити не

хочу…

Мовчання

Дівчина:
Плакала вчора з самого ранку. Їсти не могла. Сльози і досі навертаються від

цих фото. На одній фотографії я, здається, впізнала свою колегу, у мене
телефон випав із рук. Написала їй у фейсбуці, поки не відповідає. Не знаю, я
сподіваюся, що це не вона. Я раніше думала, що всі люди добрі. Якщо люди
десь по злому чинять або якось недобре ставляться, то це обставини їх так



змусили або настрій був поганий. Після цих фотографій я не вірю, що це могли
зробити… особини, які називають себе людьми.

Мовчання…Мовчання порушується сигналом повітряної тривоги

Хлопець:
Та тварюки ці росіяни. У мене ще були до війни якісь знайомі в Росії. Війна

почалася, вони знаєш, чорні квадратики в інсті поставили з написом “ні війні”.
А потім ми з ними говоримо по зуму, я їм показую який у нас пиздец тут

твориться, вони чують звуки повітряної тривоги, я бачу аж не по собі їм сидячи
у своїй теплій квартирі, але при цьому каже мені "Путіна ж теж зрозуміти

можна". Зрозуміти? зрозуміти?! Я їм сьогодні всім ці фотки з Бучі вислав, вони
мені знаєш, що “не гарячись, ми тебе розуміємо”, “це війна”. Війна блять.

Немає в мене більше друзів в Росії. Якими мудаками треба бути? Що там ще
розуміти? Що їм той дід на велосипеді зробив? замінував велосипед та їхав на
ньому з магазину? Або що вони такі сміливі руки зав'язувати мирним. Тварі. Я
ще сьогодні дивився, як ці орки відправляють додому пограбовану техніку з

Білорусі. СБУшники ж перехопили їхні розмови з родичами, то вони там
розповідають як ми пиздато тут жили, що у нас і еірподси та фірмові речі і

міксер у будинку є. Виліз із свого зажопинська, глянув хоч, що нас тут
звільняти не треба. Вони жили в лайні, у лайні і помруть. А інстаграм то ці

фотки приховує, видаляє, ну з Бучі які. Потенційно неприєемлемий контент.
Так, ми всі в цьому живемо, це в Європі потенційно неприемлемий контент або

у рашці. Хоча у рашці й не побачать навіть. Це Американцям, європейцям
треба дивитися, щоб бачили, яка жесть у нас відбувається. Я читав там Угорці

щось заднюю дають, президент їх кидає фрази з розряду "не все так
однозначно". Його за шкірку сюди привезти, хай подихає, постоїть біля

братської могили… Звільнимо Україну, потрібно заборонити москалям в'їзд.
Нехай сидять там у своїй рашці і радіють, нехер до нас їздити.

Росія.
Чоловік сидить перед телевізором.

Чоловік:
Не ну я все равно не понимаю. Че за херня. Киев брать нужно было. 9 мая

парад бы там устроили. Ветеранов бы хоть почтили, а то 8 лет им там не дают
выйти даже на улицу. Эх… надеюсь наши генералы хоть знают, что делают.
Донбасс освободим, потом и остальную Украину. Все равно их все заводы

расхуячили, если б не пиндосы со своим оружием, уже б давно они сдулись.



Україна.
Дівчина сидить на лавці.

Дівчина:
Вчора ходила на пікнік з друзями моєї сестри. Вони акуратно й співчутливо

питали про війну. Втомилася я вже про неї говорити. Одна дівчинка запитала у
мене, через що росіяни напали на нас. Я навіть трохи розгубилась. Пояснила їй

так, ось уяви, що австрійці вирішили, що в Німеччині надто багато
націоналістів, а в німецькомовній частині Бельгії притискають Бельгійців
розмовляючих німецькою. От і вирішили вони напасти на Німеччину і на
Бельгію, просто тому, що колись це все була одна держава і взагалі там
знаходяться люди, які говорять німецькою, тому їх треба звільнити. А ще

австрійці вирішили, що вони зі Швейцарією товаришують, тому Швейцарія
люб'язно погодилась надати свою територію для нападу на Німеччину.

Сказати, що дівчина була в шоці, нічого не сказати. Але це так і є.
Взагалі, якщо брати всі ці аргументи всерйоз, то Польща може напасти на

Білорусь, адже колись вони були у складі Речі Посполитої. Франція забере собі
Бельгію. Іспанці нападуть на Португалію, так можна продовжувати до

безкінечності. Проте кожен народ хоче залишатися незалежним і вільним.

Мовчання. Звук повітряної тривоги.

Хлопець 2:
Знаєш, чого росіяни ніколи не зрозуміють? Що таке свобода? Адже вони були
рабами. Їм завжди потрібний зверху імператор, який вирішить за них як їм і де

жити. Їм головне імперська ідея, приєднувати все нові та нові території.
Спочатку у Грузії відхопили шматок, потім у Молдови, потім в України. Білорусь
взагалі по тихій порівняно вдалося віджати, адже там номінально просто інша

країна. А ми вже відчули, що таке воля. Ми Майдан відстояли, хто трохи
старший за мене і на першому Майдані був. У волі висока ціна. Тільки не всі

знають, що робити з нею. Вільним бути важко. У мене знайома є, не
говоритиму з якого вона міста, так от у неї через Майдан, батьки потрапили на

бабки, кредитів набрали на квартиру, на машину, на їжу, все у валюті, а курс
долара тоді сильно скаканув, так ось вона тоді почала крутитись, були у неї
пару сотень баксів вільних і вона вирішила на крипті пограти. Купувала там
щось, продавала. Наразі вже борги батьків закрила, собі квартиру купила й

машину, батьків утримує, загалом молодець, але вона досі ображена на
Майдан. Я їй весь час намагаюся пояснити, що завдяки Майдану ти почала
заробляти, ти вільна і держава не стоїть над тобою і не забирає останнє. Ти



вільна, можеш поїхати куди хочеш, можеш займатися своїм бізнесом, а можеш
будь-якої миті відкрити інший бізнес. У нас взагалі тут дикий захід, у нас все

можна. Росіянам це не зрозуміти. Але ж свобода це і велика відповідальність,
ти не сподіваєшся на державу чи соціальні виплати там якісь, ти сам коваль
свого щастя. Мені здається наші батьки в 90-і через це пройшли, коли совок
розвалився. Тоді не всі розібралися, що з цією свободою їм робити, а тепер

нам за нашу свободу доведеться повоювати. Натомість, уяви собі, як у нас все
рости почне і бізнес, і економіка, і мистецтво. Про це стільки книг та фільмів
можна буде зняти, аби більше ніколи не повторилося. А піднімемо економіку,
збудуємо стіну бетонну на кордоні з рашкою, щоб вони не перелізли навіть

через неї, якщо захотіли. Нехай плюхаются у своєму болоті.

Росія.
Чоловік сидить перед телевізором з пляшкою пива в руках. Йдуть новини про
те, що крейсер "Москва" попав під обстріл. Чоловік бере телефон, набирає
номер, дзвонить.

Чоловік:
Здравствуйте, у меня сын, срочник, на крейсере “Москва” службу несет.
Сказали экипаж прибыл, а сын трубку не берет, абонент недоступен…

Мовчання

Петр Сильвесторов, да матрос… В смысле пропавший без вести? Так они ж
прибыли в…

Кладе слухавку

Пиздец, так вы нам тупо пиздите…

Вимикає телевізор.

Сын мой где?!

Україна.
Дівчина стоїть з упаковкою памперсів в руках. Навколо неї багато коробок.

Дівчина:
Вчора додзвонилася до своєї подруги з Бучі.



Плаче

Вона не дуже балакуча. Сказала росіяни її згвалтували. Боже, що це коїться,
звідки вони тільки такі повилазили… Вона тільки сказала, що це була не одна

людина. Вона була наймолодшою у цьому підвалі, решта пенсіонерів та її мама.
Це жахливо… Вона тепер вже десь у Польщі, їй надають допомогу.

Мовчить

Я трохи відновилася. Вирішила ось допомагати із гуманітаркою. Купую тут все і
відправляю машиною в Україну. Звідси везе все хлопець білорус на своїй

машині, біля кордону доводиться міняти водія, білорусам зараз небезпечно
заїжджати на територію України. Весь світ згуртувався проти одного великого
зла. Знаєте, у хороших книгах чи фільмах, завжди, навіть у найстрашнішого

злодія, є якась причина, через яку він творить це зло, щось добре в ньому все
одно є. Наразі світ точно став чорно білим. Добро має перемогти зло. От і я

вирішила хоч трохи зробити внесок у цю перемогу. Адже в моменті воно
завжди важко, потім буде, що дітям розповісти. Ми скоро переможемо, я в це

вірю.
Слава Україні!

Кінець.

2022 рік


