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ролі: чоловічі – 5, жіночі – 4

П'єса присвячена подіям Майдану 2014 у Києві і війни на Сході України. Авторка прагне
зрозуміти, як війна змінює світ, і, навпаки, як цінності мирного життя впливають на
чоловіка-воїна. У п'єсі перетинаються долі спадковго військового Льоші та робітниць
художнього музею.

Снайпер Льоша намагається себе переконати, що хоче мирного життя, проте, не знайшовши
можливості у ній реалізуватися, йде на війну, вбиває і вмирає сам. Ця жертва на крові
трансформує жінок: у пересічних «курках» поступово прокидається милосердя, людяність та
вміння любити.

Рвана структура тексту передає атмосферу розгубленості та нерозуміння того, що
відбувається, поширеного серед мирного населення у перші місяці війни.

У п'єсі війна представлена як явище, де немає хороших і поганих: проведена паралель із
подіями, описаними в «Махабхараті».

При написанні тексту використані свідчення протиборчих сторін про війну на Сході України,
інтерв'ю з працівниками Національного художнього музею України (які «тримали оборону»
під час Майдану 2014 року) та інші документальні матеріали.

П'єса стала переможцем фестивалів «Любимівка» (Москва, 2014 року), «Коронація слова»
(Київ, 2015), «Вільний театр» (Лондон – Мінськ, 2016).



Тетяна Киценко
Жінки та снайпер
документальна драма з елементами індійського епосу

Дійові особи
Льоша – офіцер СБУ, снайпер, близько 30 років
Міша – співробітник музею, 25 років
Жустіна – співробітник музею, 27 років
Доглядачка – Ганна Іллівна, співробітник музею передпенсійного віку
Марина – співробітник музею, дружина Льоши, 28 років

Труп

Дядя Майя
Ополченець
Мамай – бойовик з Осетії, говорить з кавказьким акцентом

Телевізор – засіб масової інформації, йде в комплекті з Телеведучою
Яблонська – Тетяна Нилівна Яблонська, відомий радянський живописець

Інтро. Екскурсія
Сцена 1
Глядачі (серед яких Мамай, Льоша, Ополченець та Дядя Майя у цивільному) під керівництвом
Марини проходять по залах музею.
Зала 1
Марина. Доброго дня. У фонді Національного художнього музею України зберігається понад
40 000 творів мистецтва, на даний момент 600 з них включено до діючої експозиції. Всі ці
речі мають високу художню, культурну та історичну цінність. Сьогодні мова йтиме про
найвидатніші твори з фонду НХМУ: наша екскурсія має назву «Перлини музею».
В даному контексті цілком природно почати з робіт Тетяни Нилівни Яблонської – Берегині та
совісті українського живопису: чесної, прямодушної, вимогливої до себе та інших людини.
Як сказав Анрі Матіс, художник – це той, хто створив хоча б один знак. Тетяна Нилівна
написала кілька знакових для свого часу речей: одною них є картина «Юність». Ця робота
подібна до японських мініатюр хокку: на полотно перенесена немов підглянута у природи
подія, цінна сама по собі – як знак безсмертного життя, вічності.
З’являются Мамай та Ополченець.
Мамай. Здравствуйте. А здесь экскурсия, да? Мы, кажется, опоздали.
Марина. Приєднуйтеся до нас, будь ласка, але не заважайте іншим.
Мамай. Что она сказала?
Ополченец. Чтоб ты не мешал.
Марина робить вигляд, наче не чує.
Марина. Зверніть увагу на кольори: органічні, нематеріальні, щільні й глибокі. Вони, з
одного боку, вторять в унісон решті деталей картини, а з іншого – висловлюють щось своєю
власною, особливою мовою. Колір передає духовну субстанцію робіт Яблонської та є
головним їхнім компонентом.
Мамай (до Ополченця, стиха). Слушай, ты что-то понимаешь?
Ополченец. Я все понимаю.
Мамай. Так ты же из Донец…
Ополченец. Заткнись.



Марина. Тетяна Нилівна, хоч народилася в Смоленську, більшу частину провела в Україні і з
трепетом ставилася до місцевих традицій, культури. І на своїх поминках навіть попросила
виконати українську пісню – «Там, де Ятрань круто в'ється»...
Дядя Майя тихо наспівує «Там, де Ятрань круто в'ється».

Зала 2
Марина. «Повернення» Володимира Миколайовича Костецького можна зустріти у
підручниках живопису в усьому світі. Картину свого часу було висунуто на здобуття
Сталінської премії, проте Сталіну не сподобалося, що солдат зображений зі спини. Та й
загалом робота полотно не відповідало політичній парадигмі того часу…
Ополченець. А шо такое «парадигмі»?
Мамай. Значит, «парадигме». Даже я знаю, как переводится.
Марина. …Картина позбавлена героїчного пафосу і носить дуже особистісний характер.
Фактично, художник зобразив сцену свого власного прибуття з фронту у відпустку: ви бачите
реальний сходовий майданчик перед квартирою Костецького на Великій Житомирській.
Мамай. Где?
Ополченець. На Большой Житомирской.
Мамай. Так географические ж названия не переводятся.
Ополченец. Блин, ты уже всех достал.
Мамай. Это я достал? Это ты тут!..
Поки Марина промовляє наступний монолог, Мамай та Ополченець б’ються.
Марина. До цієї (написаної в 1947-м) роботи в радянському мистецтві, мабуть, не виникало
твору, в якому глибокі особисті почуття розкривалися б з такою силою і виразністю. Зустріч
близьких людей після болісно довгих днів розлуки сприймається не як швидкоплинний
епізод, а як значна подія, що кладе кінець тяжкому, трагічного часу самотності, тривоги,
поневірянь. По суті, тут вирішено тему перемоги, але це рішення переведено в план
моральної проблематики. Особливо виразно художник відобразив почуття хлопчика: напевно
тому, що сам пережив подібну драматичну ситуацію, коли з 10-річного перебування в
еміграції повернувся його батько – відомий учений. При цьому Костецький свідомо не
показує обличчя солдата та його дружини: їхню глибину почуттів глядач має домислити сам.
Я зараз викличу охорону!
Дядя Майя. А ну припиніть! (Рознімає Мамая та Ополченця).
Льоша відводить Мамая убік, каже йому щось заспокійливе.

Зала 3
Впродовж сцени Льоша та Мамай у Залі 2 співають чеченську пісню. Ополченець весь час
намагається піти їх заспокоїти, Дядя Майя його зупиняє.
Марина. Видатний український художник Федір Григорович Кричевський стояв у витоків
Української академії мистецтв і в 1918-1922 роках був першим її ректором. Він виховав ціле
покоління живописців, у числі яких Тетяна Яблонська та Володимир Костецький. Сам вчився
в Петербурзі у Франца Рубо, у Відні – у Густава Клімта.
До найвідоміших робіт Федора Кричевського відноситься створений в 1925 – 1927-х роках
грандіозний триптих «Життя»: оцініть її монументальність, фресковість, декоративність. Ще
одну відому картину художника – «Переможці Врангеля» – було написано у 1934-му: сюжет
художнику підказали колишні учасники І Світової – жителі українського села Шишаки.
Під час ІІ Світової Кричевський був головою Спілки українських художників. У 1944-му
намагався виїхати за кордон, але потяг, в якому він їхав, потрапив в оточення під
Кенігсбергом. Художника було заарештовано органами НКВС, потім звільнено. Після того
він жив у засланні в Ірпені, де й помер – ймовірно, від голоду – в 1947 році, незважаючи на
допомогу, яку надавала йому Тетяна Нилівна Яблонська.

Зала 4



Марина. У 20-30-ті роки минулого сторіччя питанням монументального живопису в Україні
займалися багато художників, більше того, цей вид мистецтва став платформою боротьби
різних художніх угруповань. Опонентами Кричевського та його однодумців були так звані
«бойчукісти»: їхні роботи ви бачите у цій залі.
Ополченець. А почему у женщины зеленое лицо?
Дядя Майя. Патіше, а то сєйчас точно випрут.
Марина. Головним принципом заснованого М. Бойчуком мистецького напрямку став відхід
від безпосереднього натурного відтворення світу, що об'єднувало його пошуки сучасного
стилю українського мистецтва із загальноєвропейським авангардним рухом. Вирішуючи
проблему нового героя, бойчукісти наповнюють його образ сакральністю, певним
символічним змістом.
Ополченец. Нет, оно в натуре зеленое!
Дядя Майя штовхає Ополченця у бік.
Марина. У 1920-ті їхній синтетичний стиль об'єднує візантійську та фольклорнаую
традицію, поезію і грубуватий гротеск. Після зльоту в 1920-30-і бойчукістів чекали репресії:
багато кого розстріляли, більшу частину робіт було знищено. Те, що ви бачите, зберіглося
дивом.
Ополченець (картині). Блин, как оливка!..

Зала 5
Марина. Ми знаходимось у залі «українського авангарду», де експоновано полотна таких
всесвітньо відомих авторів, як Віктор Пальмов, Олександра Екстер, Василь Кандинський,
Казимир Малевич.
Дядя Майя. А при чому тут Малевич до українського авангарду?
Марина. По-перше, він народився у Києві. Його батько, польський шляхтич Северин
Антонович, працював керуючим (управляющим) на цукроваренному заводі відомого
промисловця та мецената Миколи Терещенка. Строго кажучи, Малевич був поляком, проте в
1920-і роки, в період так званої коренізації, Малевич в деяких анкетах писав про себе
«українець» і навіть намагався схилити до цього своїх родичів…
У сусідньому залі чутно крики: співробітники музею намагаються заспокоїти Киценко.
Голос Киценко. Вам что, хочется, чтоб я написала героический опус про музей?! (Чийсь
слабкий голос). Нет, вам действительно этого хочется?! Вам хочется и дальше плодить
мумии, трупы, саркофаги? Что за хренова некрофилия?! (Чийсь слабкий голос). Когда у нас из
мозгов выветрится этот непробиваемый совдеп?! Мне надо было вообще вас отсюда
вытянуть и напоить в усмерть, а не слушать ваши «официальные заявления на встрече в
верхах»! (Чийсь слабкий голос). Чтобы вы перестали, наконец, быть чиновниками и начали
нормально говорить!!.
Марина. Боже. Вибачте. (Вибігає).
Чийсь слабкий голос вмовляє Киценко.
Голос Марини. Що трапилося?
Голос Лєни. Автор нєгодуєт.

Сцена 2
Зала 6
З'является Жустина.
Жустина. Вибачте, тут... вашому екскурсоводу... терміново викликали в міністерство… отже
далі екскурсію буду вести я. Мене звати Жустіна... Значить, раніше на цій стіні висіла
картина «Бенкет» Максимовича: здається, Володимира... або Всеволода... Ну модернізм
такий, знаєте. Писав величезні панно з німфами і аполлонами. А в Першу світову
Максимович вирішив провести виставку в Москві, вона з тріском провалилася – і він
покінчив життя самогубством. 20 років йому тоді було. Кажуть, нещасне кохання.
Зали 7 та 8



Значить, тут ви бачите колекцію козаків Мамаїв, 18-19 століття. Тут раніше був виставлений
іконостас з Березни Чернігівської області: українське бароко, 18-е століття, під час Майдану
прибрали в сховище, зараз на реставрації. Це, як бачите, зал ікон... І ось! це моє улюблене:
дерев'яна ікона... рельєф! «Святий Георгій в житії»!... або «з житієм», століття 11-й або 12-й -
хто як каже. Це найстаріша у нас в музеї. Одна мистецтвознавець знайшла цю ікону в
1962-му в Маріупольськім музеї, в коморі. Уявіть: стоять відра, швабри, ганчірки. А на
підлозі – щось дерев'яне. Підняли, перевернули: пил, бруд, нічого не видно. А після
реставрації, уявіть, виявилася ікона, яку довго шукали скрізь. Їх взагалі дві у всьому світі
залишилося – от щоб рельєфних, дерев'яних і візантійських. Двічі горіла, але вижила, як
Святий Георгій: його теж питалі-питалі, питалі-питалі... (Опиняються в останній залі). Ну
ось: сідайте, будьте ласкаві.

Акт 1
Сцена 1
19 лютого 2014
Біля вікна влаштувалися Льоша з СВД і Дядя Майя з біноклем.
Чутні переговори по рації:
– Інформація така: уважно до вулиці Грушевського. Приготувалися робити. Якщо буде рух зі
зброєю – доповідь і робота. «Беркут» готується вперед, будемо прикривати. Як прийнято?
– Всім плюс!
– Фелікс плюс!
– Мирон, тридцять п'ять, Гамі.
– Тридцять шість.
– Дивися, ми тільки готель «Україна» звідси спостерігаємо. Може, нам переміститися на ваш,
верхній рівень?
– Щас будуть відкриті вікна, будемо далі рухатися. Поки спостерігаємо, що є. Слухайте і
дивіться. Звук пострілів – зліва. Тягне вітер, плюс ще рух якийсь. Верхні вікна відкриті:
спостерігайте уважно. Дистанцію встановили, поправку ставимо: в готовності працювати.
Все спостерігаємо. Готель «Україна» – основа. Дахи будівель висотних – пріоритет. Вулиця
Грушевського – всі, хто правіше Фелікса, спостерігають Грушевського. Як прийнято?
– Плюс-плюс.
– Зліва, на бляшаному даху! Звідти стрілянина.
– Пацани, це коректіровщік. Показує в мою сторону, когось коректірує з того кута, налюдаєм.
– Фелікс, який корректировщик? Він в якому вікні?
- Криша жовтого зданія.
– Кінопалац?
– Плюс. Палац. Пішов. По ньому хтось спрацював. Не ми.
– Лівий кут готелю «Україна», вліво дві тисячні. Червоний дах – сховався чоловік. Зараз
періодично піднімається.
– Дистанція, взяти на приціл, спостерігай!
– 1365 метрів до нього. Ми його працювати не будемо, будемо тільки спостерігати.
– Куди не будемо? По дому, де людина визирає?
– Плюс.
– Приблизна адреса?
– Адресу не скажу. Адресу не скажу, зліва від готелю «Україна» лівий кут, дві тисячні вліво,
червоний дах ось подивись, там слухове вікно, намальована кішечка.
– Не спостерігаю. Ще орієнтир?
– Зверху, другий рівень, лівий ряд, контур готелю «Україна». По нижньому краю балкона,
вліво від кута будівлі дві тисячні, 1,5 – 2 тисячні, дах.
– Увага, хто чує, спостерігайте. Я в ту сторону не спостерігаю. Хто чув коригування,
спостерігайте.



– По Інститутській люди з щитами і в касках бігають. Готуються до чогось. Навпроти, на
рівні двох зелених туалетів.
– З Інститутської скачують вниз в сторону Майдану покришки і піднімаються вгору люди зі
щитами.
– Мирон, Мирон, тридцять п'ять.
– Три шість!
– Нижче поверх.
– Сьомий, сьомий!
– Зустрічаю тебе, зустрічаю.
– Три п'ять.
– А ти де, спускаєшся?
– Злийся, відключусь.
– Подивись об'єкт під нами, прикинь точки. Прикинь, скільки там людей розмістити вийде.
Звідти задача – тільки спостереження. Як прийняв?
– Плюс.
– Добер, Добер, три п'ять від Мирона.
– Три шість Добер.
– Уважно, цей готель на тобі, туди ми не дивимося.
– Повтори.
– Готель, готель уважно переглядай, мені ніколи туди повертатися.
– Мій готель. Плюс?
– Плюс плюс.
– Гамі, три п'ять Мирону.
– Три шість.
– Допоможи Доберу, готель розберіть. Хто ліво-право, верх-низ.
– Може, ми піднімемось на верхній рівень, тоді розберемо?
– В смислі, підете на кабінет?
– Ні, до вас, до вас, на залізо.
– Мінус, мінус, заліза поки вистачає самим.
– Ми просто бачимо 2-3-й рівень зверху, ліву частину ще.
– Плюс, плюс. Один на місці, шукай іншу точку. Виходь наверх. Якщо що, будемо мінятися зі
Спенсером.
– Плюс плюс.
Дядя Майя (у рацію). Мирон, Спенсер. Ну тут спостерігачів можна необмежено.
– Плюс, подумай про позиції. Можливості, глибина приміщення, спостереження – вхід в
будівлю і вперед. Які сектори ми втратимо, якщо спустимось.
Дядя Майя (у рацію). Сектор, в принципі, захоплюємо великий: праворуч від ліхтарів
стадіону – вліво будівля з зеленим дахом, далі туди вліво не видно і не видно найближчу
маленьку барикаду.
– На кут, де я стояв, можеш вийти? Там є вікна?
Дядя Майя (у рацію). На кут я ось спостерігаю стійку з ліхтарями стадіону.
– Плюс, наліво вниз що не спостерігається? Ближня барикада – це та найстаріша?
Дядя Майя (у рацію). Так. Грушевського в принципі видно, але найближчу барикаду не
видно.
Льоша (у рацію). Мирон, яка по нижній дорозі йде, ось цю не видно.
– Плюс, плюс, ну я звідси спостерігаю.
– Мирон, ну я своїх спускаю сюди.
– Візьми поки одну пару, другу поки залиш. Як прийняв? Коли розташуйтеся, скажеш.
– Плюс. Одна залишиться нагорі, дві внизу будуть.
– Штанга, Колун, спускайтеся.
– Плюс.
– Плюс.



– Мирон, тридцять п'ять, Хасан. Мирон, у нас є позиція, можна нижче з центру будівлі
працювати. Як нам бути з Добером?
– Ти спускайся, Добер залишається. Спостерігай позицію. Коли розташуєшся, міняєш Добера
вниз.
– Мирон, я можу з Хасаном відійти.
– Це хто?
– Гамі!
– Гамі, працюйте ближче. Гамі, де ви?
– Ми працюємо під вами, в мєжчердачному.
– Базуйтеся в кімнату, забирайтеся вниз. Один виїхав, на ту точку, розташував до себе
другого. Пробуйте сектор постійно зберігати під контролем.
– Хасан плюс.
– Загальна інформація. Готель «Україна», центральна частина, шостий зверху рівень. Двоє
людей у формі з триногою.
– Чорна каска, біла розгрузка або бронежилет. Зброї не бачу – не вистачає кратності.
– Спостерігаю оптику, знімають відео.
– Сильно не висувайтеся, зброю по можливості не світите. Спостерігаємо.
Дядя Майя (у рацію). Ми на позиції залишаємося або пересуваємось кудись?
– Поки на місці.

Дядя Майя (у рацію). Плюс. (До Льоши). Чорт! маємось тут без діла.
Льоша. Чогось мене нудить.
Дядя Майя. Траванувся? Іди поблюй.
Льоша. Нема чим: вже добу не їв нічого.
Дядя Майя. Так а чого нудить?
Леша відводить очі. Дядя Майя дивиться на Льошу, наче просвічує рентгеном.
Дядя Майя. Ти – людина під Наказом. Тебе не має нудити.

Сцена 2
Ранок 23 лютого 2014
Музей. Марина, Жустіна.
Марина. Слухай, ну от що ти на Майдані що робиш?
Жустіна. Коли як: то на кухні волонтерю, то просто їжу якусь приношу, то дєнюшку ... Не
можу вдома сидіти: на Майдані хоч спокійніше і ніби чимось займаєшся...
Марина. А я на Майдані себе взагалі відчуваю не в своїй тарілці, ладу собі дати не можу. Ну
прийшла, ну постояла. Але от чужа я на цьому празнікє жизні. Прийду – замерзну – піду.
Гімн щогодини – ще ладно, хоч вивчимо, нарешті. А всі ці «Слава нації» – «Смерть ворогам»
я не розумію. Власне, як і «коктейлі Молотова» на Грушевського.
Жустіна. Мене, Марина, теж багато що смущає. Справа не в цьому. Не в кричалках, не в
Кличку–Яценюку, і навіть не в «коктейлях Молотова»: це все нюанси.
Розумієш, на Майдані люди стоять за справедливість – а розуміє її вже хто як може.
Марина. Я якраз дуже розумію, за що стоїть Майдан, і мені це чисто по-людськи дуже
зрозуміло. Але якщо ми і далі будемо так справедливість розуміти, скоро повбиваємо тут
один одного нафіг. Я вирішила так: роби, що маєш – і будь, що буде. Ось я тут, на посту, і
буду робити все, що в моїх силах. Щоб захистити музей і що в ньому є. Вікна зсередини
фанерою і гіпсокартоном зашили, експозицію з першого поверху перенесли в сховища.
Воздуховоди, щоб не йшов сморід, заклеїли. Що ще?
Жустіна. Для пожежогасіння рукава розклали, порошкові вогнегасники розставили.
Марина. Все, так: слава богу, вижили.
Треба піти подивитися, які там новини.
Жустіна. Хорош біля комп'ютера стирчати, йди додому вже, відіспися.
Марина (без ентузіазму). Так, щас напевно піду.
Жустіна (дивиться у вікно). Боже, сракопад страшний!



Марина. Так: поки шини гасили, все водою позаливали. А шини ж водою не гасять!
Жустіна. Що було, тим і гасили. (Тривожно). Дивись: «Беркут» привезли!
Марина. Що, знову розгін?
Марина і Жустіна заклопотано дивляться на події на вулиці, потім дико іржуть.
Жустіна. О-о-о-о-й!
Марина. «Бєркут» на льду!
Жустіна. Дивись-дивись: ноги роз'їжджаються!..
Сміються.
Жустіна. Сміх сміхом, а попадали хлопці в воду зі льдом.
Серьйознішають.
Марина. Бойове хрещення.
Пирскають. Спостерігають далі.
Жустіна. Виїжджають.
Марина та Жустіна сміються: це нервове.
Марина. Поїхали шкарпетки сушити.
У будівлі музею, на віддалі – крики, шум.
Марина. О, боже. Що там ще?
Марина і Жустіна йдуть у бік шуму. Чутно кроки, що наближаються.
З'являється Доглядачка.
Доглядачка. В туалеті знайшли труп.
Марина. Кого?
Жустіна. Чий?
Доглядачка. Нічий. Особа не встановлена!
Жустіна. Чоловіка?
Марина. Жінки?
Доглядачка. Трупа.

Сцена 3
Льоша, Дядя Майя.
Фортепіанна музика: Концерт Е. Гріга для фортепіано з оркестром ля мінор, 2 частина.
Перед вами сітка оптичного прицілу гвинтівок СВД і ВСС. По горизонту ви бачите лінію
рисок шкали бічних поправок. Посередині неї знаходиться основний кутник. Він
застосовується для ведення стрільби до однієї тисячі метрів. Відстань між вершиною цього
кутника (на який саджають ціль при стрільбі) та найближчої рискою дорівнює одній
тисячній. Відстань між двома рисками також дорівнює одній тисячній. Відстань між
основним кутником і бічною цифрою 10 дорівнює десяти тисячним. Нижче основного
кутника ви бачите додаткові кутники для ведення стрільби без внесення поправок
обертанням маховика на висоті 1100, 1200 та 1300 метрів.
Льоша (стиха). У тебе ніколи такого не було: все в рисочку?
Дядя Майя. Траплялося. Перші три роки. Йди додому.
Льоша. Марина все одно зараз в музеї: картини вдень і вночі охороняє ...
А Хасан нічо: наче, працює.
Дядя Майя. А чого б йому не працювати?
Льоша. У школі снайперів стріляти по мішенях – це одне. А на бойовому завданні, коли по
живій цілі... Пам'ятаєш, як Борис?
Дядя Майя. Підошви відстрілював?
Льоша. Та ні. У найвідповідальніший момент хоба – і не зміг.
Дядя Майя. Тьфу-тьфу. (Стукає по дереву). Добре, що не в мене.
(Із задоволенням). А я свій перший раз пам'ятаю: можна сказати, пощастило. Було дуже
далеко, і він був, звичайно, невдалий той постріл... але, в принципі, все пройшло нормально,
як по маслу, на повному автоматі.
Льоша перестає жувати, підкахикує.
Дядя Майя. Щось ти не в формі.



Льоша. Всі ми тут у формі. До речі, тебе «Дядя Майя» – як бджолу Майя прозвали?
Дядя Майя. Майя – це демон. Всього, що приходить та минає. Давай по домам.

Сцена 4
Музей. Марина, Жустіна біля туалету.
Марина. Слухай, я так і не зрозуміла: чого там досі лежить той труп?
Жустіна. Блін, та з ним якийсь прикол: міліціонери його не бачать.
Марина. Що за брєд?
Жустіна. Викликали міліцію, приїжджала оперативна група.
Марина. І що?
Жустіна. Та нічого. Їх старший такий не лаяв, але каже: дівчата, лікуйте нерви.
Марина. Так що він тепер, так і буде там лежати смердіти? Ні руки помити нормально, ні в
туалет сходити.
Жустіна. Дихальна гімнастика йогів: вдихнула, зайшла, попісяла, видихнула. Ти ж бачиш: він
за три тижні майже не розклався. Лежить собі, навіть не оклякнув.
Марина. А якщо його вивезти?
Жустіна (щось не договорюючи і сильно сумніваючись). Слухай, там, по-моєму, з ним якась
мутна історія.
Марина. Так а чого сісі м'яти? Щас все зробимо.
Марина йде, повертається в гумових рукавичках і з великим сміттєвим пакетом.
Марина. Пішли.
Марина і Жустіна заходять в туалет, чутно метушню, шелест пакета, переговори дівчат.
Незабаром з'являються, волочать пакет з тілом.
Марина. Володимир Олександрович, ви потрібні нам як мущіна!
Ідуть геть. Чути голоси дівчат і Володимира Олексанровича. З'являється Міша, відкриває
двері туалету. На підлозі лежить Труп. Повертаються жваві Марина та Жустіна, бачать
Труп.
Німа сцена.
Міша. Про те, що у нас тут відбувається, строго мовчати. Оскільки міліціонери труп не
бачать, розслідування доручили вести мені. З завтрашнього дня готуйтеся давати свідчення.
(Виходить).
Жустіна (стиха). Слухай, а в тебе ж чоловік «беркутівець».
Марина. Не «беркутівець», а в групі «Альфа». Яке це має відношення до справи?
Жустіна. Не знаю.
Жустіна надягає на голову панчоху, як балаклаву.

Сцена 5
Кімната з високими стелями. На стінах – живопис радянських часів.
Льоша, Телевізор. Льоша намагається переключити на інший канал, але там показують те
ж саме, хоче вимкнути Телевізор, але той продовжує працювати. Льоша сумно дивиться на
екран.
Телевізор (закадровий текст). В нашей программе мы расскажем о самых лучших образцах
высоких технологий в каждой из таких категорий оружия, как снайперские винтовки,
взрывные системы, оружие ближнего боя.
«Запредельное оружие».
За то время, пока снайпер перезагружает однозарядную винтовку, стрелок с М-110 успевает
выпустить четыре пули и приготовиться стрелять дальше. (Чоловік у камуфляжі говорить
англійською, закадровий переклад). «Бойцы начали знакомиться с новой винтовкой и
обнаружили, что число попаданий в четыре раза превосходит однозарядные винтовки. То
есть, они могли поразить в четыре раза больше мишеней: эффективность действия
увеличилась в четыре раза».
З'являється Марина.
Марина. Льоша, ти що, вбивця?



Льоша вимикає Телевізор.
Льоша. Нє понял.
Марина. Ти вбиваєш людей?
Льоша. З чого ти взяла?
Марина. Всі ваші переговори записали і виклали в інтернет. Разом з фотографіями вбитих.
Льоша. Ми прийшли пізніше, ніхто з нас не стріляв.
Марина не вірить.
Льоша. Марина, ми виконували виключно захисну функцію.
Марина мотає головою.
Льоша. Ну чому ти віриш не мені, а якимось козлам, які повикладати всю цю хєрню на
ютубі. Це ж провокація!
Марина. Добре. А якби тобі наказали стріляти?
Льоша (ні на секунду не замислюючись). Стріляв би.
Марина. Тоді точно можна вважати, що це зробив ти. Ти вбивця, Льоша.
Льоша. Я снайпер.
Марина. Тобто, ти вбиваєш людей.
Льоша. Це моя робота.
Марина. «Робота»?
Льоша. Окей, чого ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я зробив? Ти хочеш, щоб я пішов працювати
в музей?
Марина. Ні.
Льоша. Ну чому ж ні? Марина, чому ні? Ти ж такий авторитетний музейний працівник,
днюешь там і ночуєш: давай, візьми мене на роботу в музей.
Марина. Тільки тебе там зараз не вистачало!
Льоша. Не бійся, я туди піду без гвинтівки.
Марина. Ну і що ти там збираєшся робити? Офіцер СБУ.
Льоша. Ну що там, говори одразу «вбивця». Вбивці, між іншим, теж люди: буду робити що
належить за штатним розкладом.
Марина. Це тобі не з залізок стріляти. У нас твори мистецтва.
Льоша. М-да?
Марина. Іконостас з Березни Чернігівській області: українське бароко 18-го століття.
«Святий Георгій в житії», 11-е століття. Колекція козаків Мамаїв! Кандинський, Пальмов,
Малевич, Екстер! «Юність» Тетяни Яблонської! «Бенкет» Максимовича! «Повернення»
Костецького! Кричевський!! Бойчук!!! Все це не має ціни: це безцінне!
Льоша. Мариночка, послухай. Мій дід був генералом. Він колекціонував картини і возив
мене по музеях. Я побував в кожному художньому музеї кожного обласного центру. Я знаю
кожну картину Голосія в ліцо, і Яблонська мені розповідала про Кричевського! Скажи, цього
достатньо, щоб працювати у вас завгоспом?!
Марина. Спробуй. А я поки що поживу у мами.
Льоша. Ні, ти розумієш, що зараз робиш? Ти ж знову тікаєш, ти постійно тікаєш від
вирішення будь-яких проблем. Я тебе не впізнаю. Що стало з тією Мариною, яка бігала
голяка по Ботсаду серед, блять, ромашок та ірисів?! Ти ж вкрилася пилом, як ось це, блять,
піаніно! Чому у нас скрізь пил?!
Так, я не поставив тебе до відома: не хотів, не мав права. Але ж ти казала, що будеш любити,
навіть якщо я вимажусь гівном! Куди все це поділося?! Яким, блять, роз'їлось
растворітєлєм?!

Сцена 6
15 березня 2014
Музей. Помітне пожвавлення. Марина зосереджено оглядає експозицію, Жустіна дивиться у
дзеркало або скло вітрини.
Жустіна. Вчора була у кравчині: 103-68-97. Сказала, треба ще худнути.
Марина. Груди обвиснуть.



Жустіна. Поки що на місці. І особливо, між іншим, не зменшуються.
Марина. Ну це поки що.
Жустіна. Не заздри. Так ти що, весь час тепер будеш займатися виставками?
Марина. Міша зараз не справляється.
Повз проходить Доглядачка.
Жустіна. Анна Іллівна! Слава Україні!
Марина (автоматично). Героям слава.
Доглядачка. Доброго ранку! Віру Петрівну не бачили?
Не відриваючись від експозиції, Марина киває, мотає головою.
Доглядачка. Поки не забула! Якщо ми вже відкрилися... Весь час хотіла запитати: а чому у
жінки обличчя зелене?
Марина. Що?
Доглядачка. Відвідувачі питають, чому у жінки – там, в моєму залі – обличчя зелене.
Марина (відриваючи погляд від експозиції). Ви про «Портрет Оксани Павленко» Василя
Седляра? В даному випадку питання підтекстів дуже спірне...
Жустіна (перебиває). А що, були претензії до кольору обличчя картини?
Марина. Можливо, особиста парадигма героїні не співпадала з громадською, що автор і
вирішив передати в такому колірному рішенні. Але, що більш ймовірно...
Доглядачка (Жустіні). Я взагалі не розумію, чому повинна стирчати в тому залі, якщо
Валентина Степанівна передала мені у спадок зал ікон.
Жустіна. Послухайте, Ганна Іллівна, що ви мені заладили про цей зал ікон? Туди зараз все
одно «Скарби Межигір'я» поскладали, прости господи.
Доглядачка. Ну повернуть же на місце експозицію, яку в сховища поспускали. Буде знову
зал ікон.
Жустіна. О, господи! Навіщо вони вам взагалі здалися, ті ікони?
Доглядачка. А може ... (Декларативно). Валентина Степанівна говорила, що вони лікують.
Жустіна. Ганна Іллівна, ви працювали в КДБ. А тепер мені розповідаєте, що ікони лікують?
Доглядачка. Та хто їх знає.
Жустіна. Тоді з терапевтичною точки зору зал Бойчука для вас – найкращий варіант. Може, у
жінки обличчя зелене, бо вона на себе всі хвороби забирає.
Доглядачка повертається іти.
Жустіна. І, до речі. Ми ж з вами вже обговорювали зміну дрес-коду. Юбка в клєтку, колготи в
рєзінку – це не наш формат. Ну що це за жилетка в стилі «укравтодор»?
Доглядачка. Так холодно ж! (Дивиться на кулон з годинником, іде).
Жустіна. А потім нас на відкриття в Арсенал не запрошують: вважають, ми тут всі в
лахміттях ходимо.
Блін! і правда холодно.
Марина. Нічого, Анатолій Іванович казав, в холоді м'ясо краще зберігається.
Жустіна. Слухай, давно хотіла тобі сказати: будь прощє.
Марина. Може, це тобі треба бути сложнєє?
Жустіна. Я, в усякому разі, прямо кажу, що думаю, а не вигадую всякі звивисті хуйні. Ти
ніколи не помічала, що твій інтелект робить тебе дурнішою?
Марина. Що ти маєш на увазі?
Жустіна. Ось ти працюєш в науковому відділі, зараз займаєшся експозиціями, а для кого це
все?
Марина. Для людей.
Жустіна. Ти цих людей бачила? Ти на них хоч раз подивилася? Ти до них хоч раз вийшла?
Може, поговорила ?! «Контекст», «підтекст», «парадигма» ... Навіщо це кому потрібно?
Марина. А навіщо це все взагалі потрібно?! І навіщо це потрібно зараз, коли всіх колотить?
Не замислювалася?!
З’являється Доглядачка.
Доглядачка. Там щодо трупа. Всіх по одному для дачі показань.



Сцена 7
Міша, Жустіна.
Жустіна. Які формальності! Жустіна Василенко.
Міша. Тут написано «Устина».
Жустіна. Яка різниця? Слухай, я так не можу. Може, ми тебе в форму переодягнемо? Буде
якось офіційніше.
Міша (показуючи фото). Вам знайомий цей чоловік?
Жустіна. Боже, ми вже на «ви».
Міша. Це замість форми.
Жустіна. Мені здається, я його раніше десь вже бачила.
Міша (відриваючи погляд від грудей Жустіни). Схожого або цього?
Жустіна. Схожого. Або цього. Ми бруківку на Грушевського один одному передавали.
Міша. Коли це було?
Жустіна. Може, двадцять третього січня… ввечері.
Міша. На той момент потерпілий був уже мертвий.
Жустіна знизує плечима.
Міша. Так. Гаразд. Опишіть по хвилинах, що ви тут робили в ніч з 22 на 23-е січня.
Жустіна. Нічого я тут вночі не робила. Прийшла вранці... з Майдану зміняти Марину.
Принесла дівчатам поїсти: поїли. Зробила собі каву, і з мого боку було б великою помилкою
думати,... Думати. Потім Марина сиділа за компом дивилася новини. Розповідала, як ніч
переночували.
Міша. А ви?
Жустіна. Я?..
Міша. Так. Що ви робили?
Жустіна. Я тільки намагалася вирішити, що мені робити. Розумієш, до мене зараз
наполегливо залицяються четверо чоловіків, які колись мені подобалися, але не відповідали
взаємністю. Чого вони чекали? А тепер я зовсім перестала розуміти, чого хочу, а чого не хочу,
що потрібно, а що не потрібно. Життя вимагає визначитися. А на Майдані стільки чоловіків
красивих мужніх.
(Зітхає). Ой! Ну ти ж знаєш формулу щасливого життя жінки: вчимося любити своїх
чоловіків, кидаємо тих, хто нічого не може запропонувати. Любов – це дорого, її не можна
давати просто так. Навіть Ісус за любов вимагає дотримання хєровой тучі заповідей.
Міша. Так. Давай що ви можете сказати по суті справи: про труп.
Жустіна. Марина вважає, що це дуже дивно. А я думаю...
Міша. Так?
Жустіна. Це страшенно погана прикмета. Або ознака...
Міша (дивиться на груди Жустіни). Ну... с-порно.

Сцена 8
Музей. Мирон несе порошкові вогнегасники. З'являється Дядя Майя.
Льоша (бурмоче). «Святий Георгій в житії» 11 століття... Іконостас із Березни – Чернігівська
область...
Дядя Майя. Ти нам потрібний.
Льоша. Я потрібний тут.
Дядя Майя. Плінтуса прибивати? Ти ж воїн.
Льоша. Я звичайна людина.
Дядя Майя. Та не зможеш ти жити, як звичайна людина.
Льоша. Чого це?
Дядя Майя. Звичайна людина усвідомлює тільки те, що вважає важливим для себе. Ми
усвідомлюємо все і завжди. Поки звичайні люди ходять і сплять, ми приймаємо
відповідальність за всі свої дії. Звичайна людина шукає любові і визнання від інших. Для нас
це неважливо: ми повинні бути бездоганними лише у власних очах, і на думку інших нам



плювати. Звичайна людина приймає все як благословення чи прокляття. Ми ж все приймаємо
як виклик.
Льоша. Трєпологія.
Дядя Майя. Добре. Опиши картину.
Льоша (знехотя). Масло/холст, три бійці.
Дядя Майя. Продовжуй.
Льоша (кривлячись). Тут, звичайно, примітивно все це намальовано... Але я б сказав, що у
них трилінійки. Зразка 1891 системи Мосіна, калібр 7,62-мм (хороша гвинтівка на ті часи).
Стоять на тлі англійського танка: мабуть, захопили як трофейний.
На задньому плані – мужик з біноклем: можливо, наводчік.
У того, що ліворуч, на шапці червона фігня – значить, командир. Але я б все одно стріляв в
того, що по центру: виглядає солідніше...
Вітер сильний зліва.
Дядя Майя. Думаю, поправку ти вже обчислив.
Льоша (не думаючи). З такої відстані її не буде. Але метрів з восьмиста я б цілив над правим
вухом…
Знаєш що, іди ти на хєр із своїми перевірками! Більше ніколи в житті нікого не вб'ю!

Сцена 9
Доглядачка, Міша.
Доглядачка. Міша, а ви за кого будете на виборах голосувати? Як думаєте, у нас колись буде
нормальний Президент?
Міша. Ганна Іллівна, кожен народ гідний свого Президента.
Доглядачка скептично сприймає слова Міши. Міша починає щось писати.
Доглядачка. Ти що, збираєшся під протокол?.. Значить, пиши: все добре, всім задоволені.
Працюємо натхненно.
Міша. Розмова не про те.
Доглядачка. Міша, ну який може бути труп? Його навіть міліціонери не бачать.
Міша. А ви?
Доглядачка. Я бачу. Але не вірю.
Може, його снайпери з Майдану?..
Міша. Слідів насильницької смерті не виявлено.
Доглядачка. Значіт, яд.
Міша. Що ви робили вранці 23 січня?
Доглядачка. Та-ак, зараз. (Дістає із сумки блокнот). Це моя книга. Записна. Я сюди все
записую: що коли відбувалося, хто прийшов п'яним, хто прийшов тверезим. Як наш Сірьожа
на новорічному корпоративі танцював стриптиз і бігав по музею за співробітницями з
наукового відділу. За десять років роботи вже п'ятий том. (Гортає сторінки, знаходить
запис). Так. (Читає). Вранці йшла на роботу, зупинилася біля магазину «Санахант»,
подивилась нову експозицію». Ой, ні, це не той день. Ось. 23 січня. Був страшний сракопад.
У «Санаханті» на вітринах виставили залізні щити Windows In Progress.
Міша. Так а в музеї що того дня відбувалося?
Доглядачка. Нічого особливого. Відвідувачів не було.
Міша. А ну-ка дайте сюди.
Міша спритно вихоплює книгу з рук Доглядачки, читає.
Міша. «Жустіна запізнилася на десять хвилин, вся пропахла димом від бочок, замість
«здрастє» сказала «Слава нації». Я не знайшлася, що відповісти». Та-ак.
Під вікнами «тітушки» намагалися встановити намет, директор чемно попросила їх піти.
Вони її проігнорували, вона їх обклала матом. «Тітушки» сказали, що директору музею не
можна так висловлюватися, зібрали намет та пішли».
Доглядачка несподівано скручує Мішу, притискає до столу.
Доглядачка. Це не той день! І моя приватна переписка (з самою собою) вас не стосується.
(Відбирає блокнот, відпускає Мішу, поправляє одяг).



Міша (крекчучи). Спасибі, ви мені дуже допомогли.
Доглядачка. Служу Савєцкаму Саюзу.

Сцена 10
Один із залів музею. Марина, Жустіна, Міша та Дядя Майя, глядачі.
Марина. Послухайте, у нас відкриття виставки післязавтра, яка цивільна оборона?!
Дядя Майя. Щороку проводимо. За наказом Міністерства культури. Потенційно небезпечні
моменти треба відпрацьовувати.
Міша. Це ж тимбилдинг, весело!
Марина. Неможна було вибрати більш спокійний час?
Дядя Майя. Зараз взагалі час неспокійний. Тому, я вважаю, цивільною обороною потрібно і
того частіше займатися: раз на квартал.
Марина. Знову тіпа пожежу гасити?! Або за терористами бігати?
Дядя Майя. Цього разу буде ситуація «Обстріл».
Марина кривиться.
Дядя Майя. Всі діють згідно з розподілом обов'язків: ви – медпідрозділ, ти, Марина – в групі
оборони. Льоша, завгосп новоявлений, теж в твоєму підрозділі.
Значить, надзвичайна ситуація «Обстріл». Всі чують? Всі пам'ятають Майдан? Хто,
звичайно, там був. Жустіна! обладнієш намет: буде медпункт. Марина, ти от так ставиш
дерев'яні щити. А ти, Льоша, забий гипсокартонном вікна.
Льоша. Навіщо?
Дядя Майя. Для захисту!
Льоша. Брєд.
Дядя Майя. Р-разгаворчікі!
Глядачі встановлюють намет, Марина ставить дерев'яні щити.
Дядя Майя. Всі надягли каски і бронежилети!
Всі, крім Льоші, виконують. Льоша критично розглядає бронежилет.
Дядя Майя. А вам, Олексій Петрович, особливе запрошення?
Льоша. Ви знущаєтесь? Я не буду нічого цього робити.
Дядя Майя. Ось вам якраз має бути відомо, що спочатку накази командування виконують, а
потім вже обговорюють. Так що я б не радив саботувати навчання!
Льоша. Те, що я заб'ю вікна гіпсокартоном, нічого не змінить: вони все одно пробиваються
кулями. Зате горять добре.
Дядя Майя. Так а що, якщо у нас, крім гіпсокартону, більше нічого немає?! Так снайперам
хоча б буде складніше цілитися. До того ж, у нас є каски і бронежилети!
Льоша. Каски ваші пробиваються на раз навіть звичайної кулею! Дерев'яні щити –
пробиваються! Бронежилети – фуфло! Куля навіть броню пробиває до 8 міліметрів – якщо
бронебійна! Я б взагалі не радив надягати це на людей – щоб не створювати ілюзію безпеки!
Про намет взагалі мовчу!
Дядя Майя. А чим тобі намет не догодив?
Льоша. Хочете захиститися – обкопуйтеся.
Дядя Майя. Ну і куди тут обкопуватися? (Показуючи на паркет). Куди тут копати окоп?!
Льоша. Покладіть мішки з піском. Сховайтеся за що-небудь. За стіну. І не світитеся в
віконних отворах. Як ви будете забивати вікна, якщо по вас стріляють?!
Дядя Майя. Ти тут стоїш і, прасті, ні хрєна не робиш! Тоді як інші вже і намет встановили, і
щити! Говорити – найпростіше. Складніше що-небудь взяти і зробити!
Льоша. Б, звичайно! Тільки чомусь таким дебілам, як ти, під час обстрілу не приходить в
голову елементарна думка: сховатися за нормальне укриття, а не дерев'яний щит, і тихо там
лежати «нічого не робити»! Ні ж, в усіх прокидається жага бурхливої діяльності! А потім
оплакуєте «Небесну сотню»!
Всі дивляться на Льошу.
Льоша. Вівці! Вівці, блять!.. У війнушку граєтесь?! Ніж тут у неї гратися, краще іти на
справжню!



Марина (до Льоші). Тільки нікого не вбивай.
Дядя Майя (до Льоші). Поки і не треба. Права на категорію «С» є? Донецьк добре знаєш?
Марина. Він звідти родом. (До Льоші). Бережи себе, любий. (До Дяді Майї). А це
небезпечно?
Дядя Майя (до Марини). Вважайте, він їде на курорт.

Сцена 11
26 травня 2014
Ніч. Звук двигуна. Кабіна КАМАЗа, обвішана по периметру бронежилетами. За кермом
Льоша, поруч – Ополченець і Мамай. Всі троє в камуфляжі, в петлицях – георгіївські
стрічки.
Льоша (до глядачів). Ми зараз їдемо в КАМАЗі, у нас у всіх на камуфляжі георгіївські
стрічки – тобто ніби як воюємо за ДНР.
Мамай. Говорит, считайте, что едете на курорт. Позировать перед камерами журналистов.
Ополченець. А что, нет? «ДНР – это страна», «ДНР – это народ», «ДНР – это свобода»!
Льоша (до глядачів). Виглядаємо ми абсолютно однаково, але є нюанс. Він – бойовик з
Осетії. Це – ДНР-івський ополченець. Я – розвідник, шпигун Української армії і тут як водій
на прізвисько Шумахер.
Мамай. Аэропорт весь стеклянный. Ракетами и авиапушками насквозь простреливается.
Жилые районы далеко: нас там всех перестреляют нафиг!
Ополченець. Да ладно. Все же договорено.
Мамай. С кем?
Ополченець. С который аэропорт охраняет – кировоградским спецназом. Обещали не
стрелять.
Мамай. Ага.
Льоша (до глядачів). Вони здаються друзями, але зараз один одного зраджує. А я їх ворог,
тому що така розстановка сил, проте нічого особистого.
Ополченець. Да не ссы. Схему нового терминала они нам передали…
Мамай. «Нового терминала». А остальных корпусов? И почему у нас только минометы и
АГС-17? Почему ПЗРК не дали взять, я спрашиваю?
Ополченець. Так а смысл таскать? Они все равно не будут с воздуха наносить удар. На
ремонт аэропорта к Євро 2012 знаешь какие бабки вбухали?
Мамай (ворчит). Бардак полный. Мутная возня и непонятное ожидание непонятно чего.
Вокруг полно военных объектов, украинских частей – и никто даже не пытается брать их под
контроль, изымать оружие. Построили вокруг Донецка блокпосты, расставили там бойцов с
автоматами: те сидят, потряхивают на бабло проезжающие автобусы и разлагаются морально.
Я Ходаковскому так и сказал.
Льоша всміхається.
Ополченець. И что он ответил?
Мамай. «Езжай на сафари брать аэропорт. Они, как вас увидят, наложат в штаны и побегут
до самого Киева». Ты, говорит, на этот случай как раз умеешь подошвы отстреливать.
Ополченець. А что, умеешь?
Льоша здивовано дивиться на Мамая.
Мамай (до Льоші). Что так смотришь?
Льоша. Не, ничо: так один мой товарищ умел. Борис. (Осікається).
Мамай (до Льоші). Прикинь: дыщ, дыщ – и подошвы отлетели. А босые далеко не бегают.
Мы были в таком же положении в Южной Осетии, когда наш народ не хотел быть с Грузией,
они хотели своей агрессией заставить нас, а весь народ хотел быть в России. Тут – то же
самое. Нам никто не помог тогда, и теперь мы решили помочь сами.
Я сейчас не хочу умирать! У меня вчера там, дома, наконец, сын родился!!
Льоша (із заздрістю). Везет.
Мамай. Да. Я так рад! А эти уроды нас на убой!.. Урроды…
Льоша. Если сын родился, все будет хорошо.



Мамай. Всех на ремешки порву!!!
Льоша глушить двигун, КАМАЗ зупиняється.
Мамай (до Льоші, щиро). Поговорить бы нам с тобой по душам. Вроде, и не знаем мы друг
друга, даже не в курсе, как тебя зовут… А что-то я чувствую в тебе, Шумахер, настоящее.
Люблю людей настоящих, искренних. Храни тебя Аллах!
Льоша (щиро). А тебя Христос.
Потискують руки, обіймаються.
Мамай (до бійців). Выгружаемся! Быстро!

Рекламна пауза
Доглядачка. Автоматичний станковий гранатомет «Пламя» В’ятсько-Полянського
машинобудівного заводу «Молот» призначений для ураження живої сили і вогневих засобів
противника, які знаходяться поза укриттями і за природними складками місцевості. Радіус
суцільного ураження – не менше 7 м. Темп стрільби – до 400 пострілів на хвилину.

Сцена 12
Ранок. Льоша сидить в кабіні КАМАЗа, спостерігає за подіями.
Переговори по рації:
– Броня, тридцять п'ять. Бойовики зайняли будівлю нового терміналу – чоловік 80. Поки все
тихо.
Льоша. Меркурій, тридцять шість, бачу ще один КАМАЗ: чоловік сорок.
– Грім, бери Крýчу, займайте позицію на диспетчерській вишці.
– Броня плюс.

Бойовики в будівлі нового терміналу Донецького аеропорту.
– Одиннадцатый час. Еханый бабай, что они делают?
– Да, вроде, все спокойно.
– В старом здании терминала, и вон, и вон: они же оборудуют огневые позиции! Минометы
подтягивают. Вон, смотри, позиции для АГС-17! Вон наводчик!
– Стрелять никто не будет. Обещали, что стрелять никто не будет.

Переговори по рації:
– Увага всім: по КАМАЗу не стріляти. Працюємо по новому терміналу. На «раз» працюємо.
Три, два, один.
Постріли.
– Три, два, один.
Постріли.
Чутноі автоматні черги.

Бойовики в будівлі нового терміналу Донецького аеропорту.
– Отходим с крыши! С крыши отходим!!
– «Цыган» ранен!
– Пускай дымшашку!
– Лять, гравий отстреливает!
– Уходим!
– Дверь заблокирована!
– Держитесь правого выхода! Выход справа!
– Я сказал, работай по диспетчерской вышке!
– Давай мины!
– Мины без взрывателей!
– Какого черта?!!
До одиночних пострілів снайперів і автоматних черг приєднуються міномети, гранатомети
АГС-17 «Пламя», потім – автоматичні гармати, НУРСи, а також вертольоти Мі-24 і



штурмовики Су-25 в польоті. В повітрі – коктейль з диму, пилу, піску, гравію, людей, тіл,
снарядів і гарматних пострілів. Все це звучить, немов на певній відстані.
– Укры наших пацанов так пиздячат шо пиздец – очень сильно жмут со всех сторон – нам
наверное пришел – мы отходим – мы отход – больше не можем не устоим помогите быстрее
вышлите подкрепление – быстрее – укры прут как подурели
– Идем на прорыв!!!

Мамай. Искра получил по мобильной связи приказ (от кого?!) идти на прорыв. На
территории аэропорта огонь по нам продолжали вести кировоградцы, в окрестностях
находились снайперы ЧВК. Погрузились в два КАМАЗа из четырех: доступ к остальным был
плотно перекрыт огнем снайперов. Погрузили людей доверху. И около 18:30 два КАМАЗа
пошли на прорыв из аэропорта.
Шли на полной скорости, бойцы палили во все, что движется и не движется… Получили
информацию, что на прорыв в Донецк со стороны аэропорта в двух КАМАЗах идут бойцы
Нацгвардии. Мы вели огонь на поражение – плотным огнем из стрелкового оружия и
гранатометов. Когда КАМАЗы были изрешечены и разбиты, а движение вокруг них
прекратилось, подползли ближе и увидели на трупах георгиевские ленточки.
Ополченець (стогне). Братушек постреляли…
Мамай. Один из водителей подорвал себя гранатой. И еще один ополченец из бывших
афганцев.
Ополченець (стогне). Они приняли нас за укров…
Мамай. Через несколько дней после этого добровольцы из Чечни покинут ДНР.
Значительная часть батальона «Восток» дезертирует в ближайшие дни. (Кривляє). «ДНР – это
страна, ДНР – это народ, ДНР – это свобода»…
Ополченець. Иди ты на хрен. Батальон «Шашлык».

Льоша (наче заклинання). Ми усвідомлюємо все і завжди.
Ми приймаємо відповідальність за всі свої дії.
Ми повинні бути бездоганними лише у власних очах.
Ми все приймаємо як виклик.

Сцена 13
Міша, Марина.
Марина. Нє, ну Міша. Ти ж сам знаєш, як це – відкривати виставку. Ось відкрили – і я тепер
хоч можу з тобою нормально поговорити. Хвилин десять.
Міша. Ну?
Марина. Ну... Чоловік тоді був на чергуванні. А я тут… Тут, у всякому разі, спокійніше, ніж
удома перед телевізором. Я взагалі, коли чимось конкретним займаюся, це мене заспокоює:
працюю, працюю, працюю...
Спочатку ми ходили з МЧС-никами (вони тут цілодобово чергували): зробили з ними обхід
по музею, потім по території. А потім з дівчатами посиділи, поговорили і лягли спати. В
кабінеті директора. Розклали диван в приймальні, вкрилися пледом, і прямо в одязі...
Міша. О котрій ви лягли?
Марина. Годині об одинадцятій, але не спали десь до трьох. Заснути було важко, кожну
хвилину були готові вскочити: на вулиці постійні вибухи, крики. Було дуже страшно...
Визирнеш у вікно – а там будівлі чорні-чорні.
Міша. А що вранці?
Марина. Вранці встали. Прийшла Жустіна, Ганна Іллівна. Поснідали. Я вже збиралася іти
додому. А тут Ганна Іллівна повідомила, що в туалеті знайшли труп.
Міша. А вночі нічого підозрілого не помітили?
Марина. Вночі? Пам'ятаю, лежала, лежала. І страшним зусиллям волі стала думати про
Бегбедера. «Канікули в комі», м?.. Ой, сьогодні дівчина в метро читала Коельо з таким



виглядом, ніби це книга. А я люблю Набокова. Після нього будь-який письменник здається
ніби щось недоговорює...
Міша. Блін, ти даєш свідчення чи що ?! Ну от як тут можна щось розслідувати?!
Входить Жустіна, ставить перед Мішою чашку з чаєм. Міша п'є чай. Жюстина стоїть біля
вікна.
Жустіна. Я довго думала про цей труп.
Марина. Ми до нього вже якось звикли...
Жустіна. Тому що він лежав там вже років сто. І зверху ніби як цілий, майже живий, а
всередині все давно розклалося. Що це за труп? Чий це труп? Може, цього музею? Чи це
труп вчорашніх ідеалів і надій: на мудрого вождя, на «світле майбутнє»? Може, це смердить
простроченими цінностями?! (До Міші). Ось що для тебе, Міша, має хоч якусь цінність?
Міша. Сіські.
Жустіна. Розумію.
А як щодо цього? (Читає стрічку новин). Потрібна допомога Сергію Товстику: 35-річний
програміст підбив танк, але залишився без обох рук. Потрібна допомога Андрію Соколенку:
боєць знаходиться в київському шпиталі, переніс 10 операцій, стан важкий. Потрібна
допомога Вадиму Мізінову: 18-річний боєць батальйону "Айдар" отримав поранення руки,
шиї та обличчя. Потрібна допомога Олександру Чалапчію: боєць потрапив під мінометний
обстріл і втратив обидві ноги. Допомоги потребує Дмитро Нехороший: знаходиться в
реанімації вінницького військового шпиталю.
Марина. А це все реальні люди?
Міша. Непогано б було перевірити.
Жустіна. Потрібна допомога Олегу Дударенку: бійця збили і переїхали автобусом бойовики.
Допомоги потребує поранений під Дебальцеве Руслан Карпець: солдат переніс вже 9
складних операцій. Потрібна допомога Євгену Ситечку: під час мінометного вогню в
населеному пункті Мар'їнка Донецької області втратив ногу, рятуючи бойових товаришів...
Марина. Я, мабуть, піду попрацюю.
Жустіна. Ні!!!
Та вилізьте ж ви зі свого кокона, витягніть голову з піску! (Марині). У тебе ж чоловік на війні,
відкрий свою ракушку!
Марина. Чоловік щодня телефонує: він на безпечній ділянці.
Жустіна. Ха! А ти йому хоч раз сама змогла додзвонитися?
Марина. Н-ні... майже.
Жустіна. Тому що в зоні військових дій мобілки відключають! А він тебе, дурепо тупа,
хвилювати не хоче!
Марина. Прєкраті! (Плаче).
Жустіна (до Міші). А ти що причепився до цього трупа, якщо там їх купа зараз?! Сидиш тут
чайок попиваєш! Та зроби, блін, хоч щось корисне!! (Виливає Міші в обличчя чай). Пауза.
Міша. А ти сама візьми і зроби будь-що корисне. (Встає, виходить).
Марина. Та що ж тут поробиш?!.
Жустіна знічується.
Телевізор. Спецоперація по звільненню Донецького аеропорту від терористів 26 травня може
стати моделлю для проведення подібних операцій на інших об'єктах. Про це в ході
прес-конференції розповів генерал армії екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола
Маломуж.
Поки Телевізор показує новини, Марина набирає номер на мобільному, прикладає трубку до
вуха.

Сцена 14
Льоша дивиться ті ж новини, що і Марина з Жустіною.
Телевізор. Спецоперація по звільненню Донецького аеропорту від терористів 26 травня може
стати моделлю для проведення подібних операцій на інших об'єктах. Про це в ході



прес-конференції розповів генерал армії екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола
Маломуж.
Дядя Майя (в телевізорі). Ця операція показала, як повинні діяти професіонали – і військова
розвідка, і сили швидкого реагування, і військова авіація, яка була ефективно використана
для придушення вогневих точок.
Льоша. «Як повинні діяти професіонали»... Ми усвідомлюємо все і завжди. Ми все
сприймаємо як виклик…
З'являється Ополченець з речовим мішком в руці.
Ополченець. Смотришь укропские новости?
Льоша. Врага надо знать в лицо.
Ополченець всміхається.
Ополченець. Твой вещмешок?
Пауза. Льоша нападає на Ополченця. Після недовгої боротьби Ополченець скручує Льошу,
надягає йому наручники.
Ополченець. Рация, сканер ICOM, магазин к автомату Калашникова с трассерами! Чтоб нас,
сука, подсвечивать! Твое?!
Ополченець тримає Льошу за волосся, той стискає зуби.
Ополченець. Гребаная крыса!
Ополченець виводить Льошу. На столі дзвонить його мобілка.

Акт 2
Сцена 1
Льоша. Мене відвезли до будівлі СБУ й одразу потягли на другий поверх, до кімнати: там
вже були озброєні люди. Всі разом вони стали мене знову бити руками, ногами, прикладами
автоматів і розпитувати про Правий сектор, місця розташування української армії, називали
мене фашистом. Били доти, поки я не почав втрачати свідомість. Потім відвели до підвалу і
кинули до кімнати: там, крім мене, вже було троє заручників. Замкнули двері на ключ.
Пам'ятаю, там стояли шафи, три столи, ще був один стілець, і все. Туалетом служили відра,
пластикові та скляні пляшки, які стояли в кутку. Але я там був недовго: через 20 хвилин мене
знову потягли наверх.
Це вже були інші, чоловік 7 – 8, і кімната інша. Мене почали бити ногами по всіх частинах
тіла, гасили цигарки, різали ножем, били ногами, руками, берцями, кийками. Через 10-15
хвилин до кабінету зайшов чоловік з якимось пристосуванням в руках і намотав мені на руки
оголені дроти. Пускали по мені струм. Вибивали інформацію, де знаходяться частини
української армії, адреси колег.
Більшість питань були настільки дурними, що було неможливо відповісти хоч що-небудь.
Коли я знову почав втрачати свідомість, мене знову кинули в підвал. Через півгодини
прийшли ще дві інші людини і повели в спортзал. Там були питання про фінансування моєї
діяльності з США, били мене шматком товстого кабелю, козацької нагайкою, підручними
засобами, кидали на голову мішок з цементом або з піском... Коли я знову почав втрачати
свідомість і не міг говорити, мене знову забирали і кидали до підвалу. За добу, яку я
перебував в полоні, таких допитів було близько п'ятнадцяти. В одній з кімнат, де мене
допитували, лежали тіла двох чоловіків, яких забили на смерть.
– Фашисты, бандеры, хунта!
– Надо его сдать на органы.
– Лучше приковать к крыше: будет живым щитом при арт-обстреле.
– Кто тебе платит, сука?!
Льоша. Мій дід був генералом. Він колекціонував картини і возив мене по музеях. Я знаю
кожну картину Голосія в обличчя, а про Кричевського мені розповідала Яблонська.
Льошу б'ють ногами так, що він не встигає падати на підлогу.
Льоша. Колекція козаків Мамаїв.
«Юність» Яблонської.
«Святий Георгій в житії».



Іконостас з Березни.
«Повернення» Костецького.
«Бенкет» Максимовича.
Кандинський.
Кричевський.
Малевич.
Пальмов.
Бойчук.
Екстер.
Льоша непритомніє.
З'являється Тетяна Нилівна Яблонська, хрестить Льошу картиною «Юність».
Яблонська. Нічого, Льошенька, життя розставить поправки. На вітер та дальність.

Сцена 2
Льоша, Ополченець поглядає на годинник.
Льоша. Мені сказали, що підписаний указ про мій розстріл, і щоб я готувався до смерті. До
камери зайшов чоловік з пістолетом, наказав встати і мовчки йти по коридору. Довів до
туалету і наказав вмитися, потім вивів на вулицю і посадив в автівку: там було ще двоє
ополченців. Доїхали до парку: там наказали сісти на підвіконня зруйнованого будинку і
чекати. Сказали не рухатися, або тут же вистрілить снайпер.
Ополченець. Слышишь, парень. А от чего у тебя мозоль на указательном пальце?
(Вкрадливо, загрозливо). Небось, от спускового крючка, а?
Льоша блює.
З'являється Дядя Майя.
Дядя Майя. У нього струс? Сотрясеніє?
Ополченець. Что-то не то съел.
Дядя Майя передає Ополченцеві пакет, той перевіряє його вміст.
Дядя Майя. Як і домовлялися: 60 000 баксів.
Ополченець. Это при условии, что вы вывезете его за границу.
Ополченець іде.
Дядя Майя веде Льошу геть.
Льоша. Почекай, дай перевести подих.
Сідають.
Дядя Майя. Вони своїм сказали, що везуть розстрілювати, а самі тебе просто продали.
Зазвичай беруть по десять тисяч, за підприємців – по двадцять. Ти у них проходив за
неофіційною ціною. Як майже труп.
Льоша. Звідки гроші?
Дядя Майя. Марина, Марина знайшла. Здається, квартиру продала.
Як самопочуття?
Льоша. Ребра, нирки і голова: нудить постійно.
Дядя Майя. Тримайся: здаватися рано. Ми їм ще влаштуємо «Повернення» Костецького.

Сцена 3
Марина гикає від плачу, Жустіна і Доглядачка її заспокоюють.
Доглядачка. Ну, нічого: подумаєш, жила в центрі, тепер поживеш в спальному районі: там
навіть краще. Ну, виїжджати будеш на роботу раніше. На півтори години. Розвісиш картини
по стінах – і буде у вас квартира-музей на Троєщині. Зате чоловіка врятувала.
Марина тихо плаче.
Жустіна. Ми йому ще бронежилет купимо п'ятого рівня захисту. Каску куленепробивну. На
зиму – вовняну білизну і натівські черевики. Я на фейсбуці вже номер рахунку запостила,
люди гроші перераховують. Дасть бог, повернеться твій Льошка. Якщо «Град» не поб'є.
Марина плаче ридма, Жустіна її обіймає.



Жустіна. А в суботу поїдемо в Ірпінський шпиталь, там солдатики лежать без рук – без ніг.
Будемо поранених обіймати: проводити акцію «Обійми солдата».
Марина (плаче). Я не можууу. У мене чоловіііік.
Жустіна. Дурниці.
Марина (перестає плакати). Я збожеволію.
Жустіна. Якщо ти збожеволієш, хто ж тоді пораненим допомагати буде?
Доглядачка (до Жустіни). А, може, і правда не треба? З солдатами обійматися. Можна
просто одягнути, нагодувати. Вони там, либонь, жінок місяцями не бачили. Будуть потім
ватагою за вами бігти до самого Києва.
Жустіна. Людям, Ганна Іллівна, тепло потрібне людське. І солдатикам, які лежать там в синіх
лікарняних піжамах, бо переодягнутися нема в що. І тим, хто сюди, до музею приходить...
Марина схлипує.
Жустіна (до Марини). Слухай, ти все-таки поясни, чому у жінки обличчя зелене. А то нас
сьогодні знову про це питали.

Сцена 4
Марина стоїть біля дверного косяка у бахілах та накинутому на плечі білому халаті. Сумно
дивиться на Льошу.
Льоша неспішно оглядає гвинтівку: знімає її з запобіжника, відводить раму за рукоятку
назад до упору й відпускає її. Відокремлює магазин, трохи відводить раму за рукоятку назад
і відпускає її. Ставить гвинтівку на запобіжник і натискає на спусковий гачок. Знімає
гвинтівку із запобіжника й натискає на спусковий гачок. Знову ставить гвинтівку на
запобіжник і приєднує магазин. Протирає приціл м'якою ганчіркою. Весь цей час розмовляє з
гвинтівкою.
Льоша. Що ж ти в плече б'єш, Оксанко? Ти ж найближчий товариш: ти і Борис іще. Стріляв
він, канєшна, круто. В школі снайперів за тисячу двісті метрів влучав у центр мішені,
підошви на опудалах відстрілював… А потім на бойовому завданні пожалів хлопця, не здав
іспит, пішов на гражданку торгувати автозапчастинами… І я його тільки там, на Майдані на
даху, по-справжньому зрозумів...
Ти ж захисниця моя, завжди поруч. Шкода, що говориш мало. Ось що відчуваєш, коли з тебе
з надзвуковою швидкістю вилітає куля? Що відчуває куля, коли впивається у плоть і розриває
тканини? Ну, куля, як відомо, дура. А от ти знаєш, хороша людина чи погана?
Я – знаю. Щоразу, натискаючи на спусковий гачок, знаю, що знищую бандита, ворога:
відчуваю його серцем. Тому мені щоразу важливо зробити хороший постріл. А ти б'єш у
плече. Я ж як лікар: прийшов, вилікував, пішов. Лікую людство. (Засинає, обіймає
гвинтівку).
Льоша (уві сні). Лікар! Лікар! Лікар!
На місці Марини стоїть Дядя Майя. Льоша прокидається.
Дядя Майя. Бери Оксанку, пішли.

Сцена 5
Приміщення у зруйнованій будівлі, вікна завішені ганчіркою. Посеред кімнати дулом до вікна
стоїть СВД на тринозі. Ближче до другого вікна – Дядя Майя з біноклем. Обидва – в
снайперської уніформі.
Льоша. Масло/холст, три бійця. Вітер сильний зліва.
Дядя Майя. Ти диви, як «Гради» працюють.
Льоша. Наші чи їх?
Дядя Майя. Та фіх його знає. Якщо так буде продовжуватися, тут скоро одні руїни
залишаться. А люди все не їдуть.
Льоша. Та нема куди! А ці ними прикриваються. Суки.
Дядя Майя. Зона ураження – від автобусної зупинки в 100 метрах ще на 900 метрів до
готелю... Роботай чорну футболку з «калашом»: 300 метрів.



Льоша. Чисто дзенівський момент: весь світ стискається до тебе і цього гобліна. Якого
потрібно звалити, зупинити, застрелити – щоб він перестав бути загрозою. Уповільнюєш
частоту дихання. Зосереджуєшся на прицільній арці. Думки зупиняються, думаєш
гвинтівкою. Тільки про ціль. Стріляєш між ударами серця. Зі швидкістю 840 м/с куля
долетить до терориста раніше, ніж він почує постріл. (Стріляє). Колекція козаків Мамаїв.
(Стріляє). «Юність» Яблонської...
Дядя Майя. В живіт потрапив: поповз за ріг. Ціль краще в голову: коли чувак бачить, як
лопається голова сусіда, це добре мотивує. (Пояснює глядачам, показує). Ось внутрішня
сторона черепного свода. Тут мозок – таке собі желє. Навколо – спинно-мозкова рідина і
тверда черепна коробка. Куля проходить всередину, висока швидкість створює усередині
надлишковий тиск. Лопається ось ця зв'язка – і мозок падає, як мішок з картоплею. Краще не
придумаєш.
(До Льоші). Мужик в камуфляжі з автоматом, 250 метрів.
Льоша. Це вам «Георгій в житії». (Стріляє). Це «Бенкет» Максимовича... (Стріляє).
Дядя Майя (милуючись у бінокль на труп). Готовий.
Льоша. Капєц.
Дядя Майя. А мене ця картина радує.
Льоша. Замість того, щоб мирно тягати ящики на базарі і пити пиво в якійсь забігалівці...
Дядя Майя. Прямо навпроти входу до двору школи бородатий – схоже, начальник.
Льоша. …обіймати дружину, дітей, лежиш там зараз з дірою в голові та тулубі…
Дядя Майя. Диви, як руками розмахався.
Льоша. …розкладешся, пожовтієш, будеш абсолютно дико пахнути…. (Стріляє). Іконостас
із Березни. Готов.

Сцена 6
Показ мод: дефіле за участю Марини, Жустіни, Доглядачки, Міші.
Телеведуча. Жовтий та блакитний кольори, схоже, надовго увійшли до гардеробу
українських модниць. Їх використовують як універсальні включення, часом всупереч всім
законам колірних поєднань. Жовто-блакитні стрічки, принти, брелоки – маст-хев цього
сезону. Ще один поголовний тренд – вишиванки. Стиль вишивки великого значення не має:
обирайте, що більше подобається.
Якщо, з одного боку, патріотично налаштовані українки намагаються носити стриманий одяг
синього, червоного, чорного кольору, існує і прямо протилежне віяння: втомившись від
похмурих тонів, жінки радують себе яскравими, життєрадісними колірними поєднаннями, що
додають оптимізму і надії на майбутнє.
У чоловічих колекціях найзнаковішою тенденцією став колір хакі та камуфляж. Легкі каски,
які носили взимку, змінили піхотні куленепробивні шоломи. Прекрасним доповненням стане
бронежилет як мінімум четвертого рівня захисту. В якості додаткових аксесуарів – автомат
Калашникова з магазином на 30 патронів, на поясному ремені – фляга, штик-ніж,
радіостанція, лопатка піхотна, підсумок з трьома магазинами для АК, підсумок з гранатами –
РГД-5 та РГО, підстовбурний гранатомет. В речмішку – сухий пайок на три доби, казанок,
зміна білизни. Щоби все це носити, необхідно бути сильним та витривалим. Тому справжні
модники, як правило, мають ще й прекрасну фігуру.
Повз глядачів у східному напрямку проповзає повністю екіпірований Міша з прив'язаним до
ноги Трупом.

Сцена 7
Світає. Льоша і Дядя Майя пересуваються зигзагами, пригнувшись.
Повз просвистіла куля.
Обидва падають.
Льоша. Снайпер.
Дядя Майя. З боку п'ятиповерхівок працює. Схоже, ми у нього за межами дальності: куля
пройшла низько.



Дядя Майя обережно підводиться з біноклем, повз знову пролітає куля.
Льоша. Блик прицілу?
Дядя Майя. Ніфіга: далеко. Зараз працював трохи правіше. Пішли.
Льоша і Дядя Майя пересуваються поповзом.
Льоша. Треба б перебратися вище.
Дядя Майя. Давай туди.
Льоша. Відкрите поле.
Дядя Майя. Он кущ, а потім по тій улоговинці.
Льоша. Ризиковано.
Льоша і Дядя Майя перескакують з одного укриття в інше. Свист кулі. Дядя Майя падає.
Льоша. Живий?
Дядя Майя. Сука! Він колом іде, наближається. Лять, ти подивись, що з новими черевиками
зробив! Підошви нафіг відлетіли!
Льоша. Це він.
Дядя Майя. Хто?
Льоша. Друг.
Дядя Майя. Ворог не може бути другом.
Повз пролітає куля.
Дядя Майя. Зараз або він – або ми.
Льоша підбирає відстрілену підошву, оглядає, хитає головою.
Дядя Майя. Рухається передбачувано, по спіралі. Вперед.
Куля прострілює Дяді Майї вухо. Чути звук пострілу.
Дядя Майя. От сссука. Метрів 540.
Льоша прицілюється. Перестає.
Льоша. Я не можу в нього стріляти.
Дядя Майя. Але ж він в тебе стріляє.
Льоша. Ну і що.
Дядя Майя. Пожалієш ворога – загинеш сам: зараз війна.
Льоша. Чому, щоби здобути мир, має бути війна?
Дядя Майя. Нє парі хєрню, роботай.
Льоша. Він помре, а мені далі з цим жити.
Дядя Майя. Хлопці твоєї філософії не зрозуміють.
Льоша. В нього син!!
Дядя Майя. Послухай, зараз мова йде не про чиїхось родичів, життя або смерть. А про
боротьбу за справедливість. Хто захищає правду, знаходить свободу.
Льоша. Я не можу його ненавидіти.
Дядя Майя. І не треба. Просто стріляй.
Льоша стріляє.

Відео. Розрахунок міномета. Бойовики: говорять на камеру.
– 2900, прицел 6,67!
– 6,67!
– Отправляем подарки друзям. Смс-ки разрывные. 6,67!
– Огонь!
Постріл.
– Пошла, пошла.
Через якийсь час чути звук міни, що розірвалася.

До пострілів міномета приєднуються гранатомети АГС-17 «Пламя», автоматичні
гармати, НУРСи, а також вертольоти Мі-24 і штурмовики Су-25 в польоті. В повітрі –
коктейль з диму, пилу, піску, гравію, людей, тіл, снарядів. Все перекривають установки
«Град».
Мамай і Льоша гинуть.



Дядя Майя. Історія навіть не стане називати імена цих солдатів. Хоча їх дуже любили
батьки. Вони вбивали один одного і загинули. Якби вони зустрілися десь, а не на полі битви,
напевно, вони б посміхнулися один одному. Запитали б: «Як ти, браток?» І розповіли б один
одному про свої родини, проблеми і турботи. Але вони лежать тут, за багато кілометрів від
своїх будинків, серед інших мертвих тіл.
5000 років минуло – а люди не змінилися.Посеред трупної смороду я стою і дивлюся в
майбутнє. Теперішньому нема чого запропонувати, крім мертвих і поранених. Тому, о
людино, ти теж поглянь у майбутнє. Без цієї надії ти тут загинеш.

Сцена 8
Поминки у квартирі Марини: Жустіна, Доглядачка, Дядя Майя сидять за столом. Марина
одягнена в траур: схлипуючи, витирає пил з піаніно. Сідає.
Марина. Хрінова з мене Берегиня.
Жустіна. Буває, потрібно робити все від тебе залежне, – розуміючи, що від тебе залежить
далеко не все. Якщо немає сил думати про тут і зараз, подумай про майбутнє.
Дядя Майя. А може, для нього і добре, що загинув. А то повернешся без рук, без ніг – через
рік всы про тебе забули, у чиновників совісті немає, в лікарнях хамство. За що боровся? Тут
хіба що спитися.
Жустіна. Ні, нехай повертаються. Щоб нагадували.
Доглядачка. Переведіть мене до залу ікон.

Сцена 9
Можливо, відео. Міша в камуфляжній формі, бронежилеті, куленепробивному шоломі.
Міша. Мамо, я поїв і в шапці. Вранці ми збиралися урізноманітнити свій раціон помідорами,
але вночі на грядку рухнула міна, і помідорів не стало. Вчора перший раз за 7 років їв
«Мівіну». Ми зробили з неї суп: було непогано. Я вже три рази переживав момент, коли не
міг бачити тушонку. Але це теж проходить. А ще тут повно винограду, малини, груш, яблук,
десь беруться кавуни – завбільшки з картоплю... Ні, мама, я не голодую.
І ні, мене не дратує, що люди у Києві ходять на вечірки, фотографують їжу, ведуть спосіб
життя «наче в країні не іде війна». І я категорично проти того, щоби ви одягалися в чорне і
щодня рвали волосся на голові. Їдучи, я взяв із мами клятвенну обіцянку, що вона не буде
цілими днями стирчати перед інтернетом, а буде проводити час з друзями, відвідувати
фестивалі народної творчості, гуляти по паркам культури та відпочинку. Загалом, робити все,
щоб зустріти мене нормальною людиною, а не задьорганим кроликом. Я хочу повернутися до
адекватних друзів, які допоможуть мені влитися назад в нормальне мирне життя.
Побачимось.

Так на фейсбуці написав боєць батальйону «Донбас», який на момент написання п'єси
знаходився у полоні в бойовиків.

Всі персонажі являють собою збірні образи. При написанні п'єси використані записи
переговорів снайперів, звіти ополченців про операцію в Донецькому аеропорту, реклама на
сайтах виробників зброї, навчальні програми для снайперів, пости в соцмережах, публікації в
ЗМІ, інтерв'ю з військовими, працівниками Національного художнього музею України та
інші документальні матеріли.

Київ, 30 жовтня 2014
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