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Курилка, по центру стоїть великий смітник для недопалків.
На сцену виходить чоловік 1, 30 років, він дивиться на телефон відео про 3D
принтери. Закурює, ходить зі сторони в сторону. На сцену виходить дівчина
1, також близько 30 років. Вона підходить до чоловіка, жестом просить
цигарку. Чоловік дає їй пачку. Дівчина невміло намагається дістати одну
сигарету, довго не виходить. Дістає. Хлопець простягає запальничку,
дівчина незграбно підкурює, видно, що вона не курить постійно. Вони стоять
на сцені якийсь час і курять.

Дівчина 1:
А вы звідкі?

Чоловік 1:
З Харкова приїхав. А вы?

Дівчина 1:
Суми

Чоловік 1:
Ясно...

Дівчина 1:
Ви один?

Чоловік 1:
З батьками. Вивіз їх нарешті. До останнього сиділи, кажуть старі, щоб їхати

кудись. А ви?

Дівчина 1:
З дітьми.

Чоловік 1:
А чоловік?

Дівчина 1:
Зі шлюхой своєю давно в Польщі живе.

Чоловік 1:
Зрозуміло. Головне, що тепер у безпеці діти.



Дівчина  1:
Це да. А що ви дивитеся?

Чоловік 1:
Та ось хочу собі 3д принтер купити. Після війни звісно. Дивлюся, які штуки

можна з його допомогою друкувати.

В цей час на сцену виходить дівчина 2, близько 40 років. Вона дістає тонку
цигарку з пачки, закурює, читає щось у телефоні. Чоловік 1 гасить свою
сигарету.

Чоловік 1:
Я піду, ось тримайте

Простягає дівчині 1 пачку з цигарками.

Дівчина 1:
Ой, не треба, я не так часто курю.

Чоловік 1:
Та там всього пару штук, я взагалі самокрутки курю, це в мене залишилося ще

коли у підвалі сидів. Там руки просто відмерзають, щоб крутити, то я купив собі.

Дівчина 1 бере пачку цигарок.

Дівчина 1:
Дякую

Дівчина 1 дивиться на цигарку, думає палити чи ні. Дівчина 2 записує
аудіоповідомлення. Під час запису дівчина 1 поглядає на дівчину 2.

Дівчина 2:
Та пішли вони нахуй. Так їм і передай, я їх вже скрізь заблокувала. Нахуй мені
такі родичі. Я хочу, щоб вони здохли, щоб кожен сука росіянин сидів у підвалі і

повільно вмирав. Отак їм і скажи. Ось… Скажи їм нехай без води та їжі
посидять 20 днів, воду нехай з батареї зливають, кип'ятять і спробують пити, а
після цього я їх розблокую і послухаю усі їхні вибачення блять та іншу хуйню.

Дівчина 2, агресивно кидає недопалок у бік смітника і йде. Недопалок падає
повз спітник, майже на дівчину 1. Дівчина 1, піднімає недопалок дівчини 2,
кидає свій недопалок і піднятий в урну. Йде. На сцену виходять двоє чоловіків
приблизно 40 років, закурюють.



Чоловік 2 :
З Маріуполя…

Чоловік 3:
Ох блін... Я з Миколаєва. Довго там був?

Чоловік 2:
48 днів… Зараз розумію, що даремно там сиділи, за житло якесь трималися.

Херня це все.

Чоловік 3:
Та, головне, що всі живі здорові, а решту заробимо. А перші день війни де був?

Чоловік 2:
На роботі в нічний був. О 4.20 перші вибухі з мужиками почули, на ранок вже

наступна зміна прийшла, сказали кілька прильотів було в район старого
пивзаводу. Я тоді спокійно собі додому пішов, бо в центрі живу і думав, що
зараз через тиждень усе закінчиться, до центру ж не долетить. Але знаєш,

продуктами все одно закупився дорогою додому.

Сміються.

Чоловік 3:
Я взагалі все проспав, прокинувся о 11, вже в магазинах черги, в банкомати

черги. Навіть не знав, де краще стояти.

Чоловік 2:
У нас тільки наступного дня люди прокинулися і побігли по магазах. Місто було

в кільці майже одразу, але виїхати можна було без проблем, знайома з
чоловіком та дитиною до Львова так поїхали. Обстріли частішали і лупили тоді

більше по околицях. Я тоді подумав, що треба кров здати, а то поранених
напевно дофіга. Пішов на станцію переливання. Навіть ось сфоткав її, вона ще

ціла.

Показує фото у телефоні



Чоловік 2:
Потім, звичайно, навколо неї прилітали все частіше. Навіть пластикові вікна

повиносило.

Чоловік 3:
Блін, жорстко. Я ще в перші дні зрозумів, що буде спекотно і звалював, хоча

дружина все мені говорила, що все буде нормально, постріляють і
заспокоються. Але заради дитини погодилася поїхати. А в тебе там багато

рідні?

Чоловіки докурили, стоять розмовляють не палячи.

Чоловік 2:
Та, все практично. Я тоді після того, як кров здав, зайшов до тітки інсультниці,
заніс їй продукти, бо вона не вставала. Причому знаєш, що продукти миттєво

подорожчали.

Чоловік 3:



Та всі заробляють як можуть. Хоча скільки розповідають, щоби не підвищували
ціни на продукти першої необхідності. Ай... Я ось знаєш, як думаю, Путін цей

тупо п'яний вдвшник. Нажерся і вирішив доїбатися до якогось школяра на
вулиці, щоб свою силу показати, мімо люди проходили, хотіли його зупинити, а

він дістав гранату і почав усім загрожувати, що підірве. Ось так це хуйло і з
Україною, як пацана малого хуячить та загрожує всьому світу ядерною зброєю.

Чоловік 2:
Да ... Живе за принципом "пізді малих і слабких"

Закурюють ще по одній.

Чоловік 2:
Я не дивлячись на обстріл ще ганяв до своїх. Усі в центрі жили, це було

відносно безпечно. Ішов завжди до старшого брата спочатку, потім до батька,
потім до тещі, там дружина з донькою були, а потім вже до себе. Зв'язку не

було, то ходив дізнатися живі здорові та продукти підносив періодично.

Чоловік 3:
Стремно було?

Чоловік 2:
Спочатку стремно, але потім страх притупляється і вже живеш з цими

обстрілами, якщо гупає далеко, то можна йти. Щодня краєвид змінювався. Все
більше розбитих вікон, машин, от дивись.

Показує фото у телефоні. У цей час на сцену виходить дівчинка 17 років і
тихо стоїть осторонь, дивиться собі під ноги. Чоловіки не помічають її,
дивляться на телефон.











Чоловік 3:
Дааа… Це вже історія.



Чоловік 2:
Це точно. Хоча пам'ятаєш, на Майдані теж думали по швидкому впораємося, а

я тепер коли бачу по тєлєку якісь кадри з Майдану, то згадую, типу я ж там
стояв, а сюди ходили Бєркут піздити.

Чоловік 3:
А ти і на Майдані був?

Чоловік 2:
Угу. А ти?

Чоловік 3:
На першому був, чєсно кажучи за Яника топів, соромно згадувати. На другий

навіть не поїхав, не вірив ніфіга, точніше, вірив, що переможуть, але не до того
мені було.

Чоловік 2:
Буває, головне людиною залишатися.

Чоловік 3:
Це точно і після війни у гівні не жити. Ех.. добре пішли. Все буде Україна.

Йдуть зі сцени. На сцені лишається одна дівчинка. Через якийсь час на сцену
виходить Дівчина 1, слухає звукове повідомлення. Дослухає, починає
записувати у відповідь.

Дівчина 1:
Мам у нас все гаразд. Кімната окрема, душ та кухня загальна на коридорі, але
нормально. Зараз трохи треба перевести дух і зрозуміти, куди рухатись далі і

що робити. Ти краще умовляй тата їхати, його ж випустять. Пересиділи б у
тихому спокійному місці, якби він знову за свій город почне говорити, то кажи,
що скрізь зможе свої огірки вирощувати і курей завести в Європі теж можна.

Цьом вас.

Закінчує. Кладе телефон у кишеню, дістає пачку цигарок і закурює. Стоїть
якийсь час, зауважує дівчину 17 років, вона не піднімає голови.

Дівчина 1:
Привіт.

Дівчина 17 років:
Здрастє.

Дівчина 1:



А ты звідкі?

Дівчина 17 років піднімає погляд на дівчину 1.

Дівчина 17 років:
З Маріуполя.

Дівчина 1:
А ти тут одна?

Дівчина 17 років:
З братом і сестрою.

Дівчина 1:
А батьки?

Дівчина 17 років провалюється у себе, явні ознаки ПТСР. Дівчина 1, гасить
сигарету, залишок сигарети кладе в пачку і підходить до дівчини. Вони так
стоять якийсь час, доки дівчина 17 років не повертається до розмови.

Дівчина 17 років:
Вони десь у Росії.

Дівчина 1:
Їх забрали?

Дівчина 17 років:
Ні… не знаю… Мама з татом пішли дізнатися про гуманітарні коридори, вони

були за сусідніми будинками в полі і більше ми їх не бачили.

Дівчина 1:
А брату з сестрою скільки років?

Дівчина 17 років:
Брату 14, сестрі 9, скоро 10 буде.

Дівчина 1:
У вас є їжа? Може чимось допомогти треба? У мене доньці 6 років, твоя сестра

може заходити погратись з нею.

Дівчина 17 років:
Дякую, у нас все є поки що. Тут же кормять.

Дівчина 1::



Навіть не уявляю як тобі. Запиши мій номер, якщо потрібно буде щось, то
дзвони пиши. У тебе є телефон?

Дівчина 17 років:
Ні, його забрали солдати, коли ми виїжджали.

Дівчина 1:
Ну, значить заходь просто, я в 26 номері живу, на другому поверсі. Може, чим

допоможу. Ти добре спиш?

Дівчина 17 років знову провалюється, довго мовчить, згодом повертається.

Дівчина 17 років:
Да нормально. Правда сон один і той самий сниться.

Дівчина 1:
Розкажеш?

Дівчина 17 років:
Я бачу на землі жінку, що лежить, її нога вивернута в неприродній позі, вона

мертва і я їй ніяк не можу допомогти. Я піднімаюся догори та бачу цілу картину,
там багато тіл, жінок та чоловіків, та дітей… чим вище я піднімаюся тим їх

більше та я звичайно прокидаюся.

Дівчина  1:
Бідненька, ходімо.

Йде. Сцена якийсь час порожня. На сцену виходить чоловік 1. Записывает
аудиосообщение.

Чоловік 1:
Нє братан. Я від усього російського вже відписався, навіть музло не слухаю, а
ти знаєш, як я від Скріптоніта фанатєл. Мені похуй, шо там дехто сказав “Нєт

войнє”. Нехай сидять у підвалах, а до їхніх будинків ми ракети пускать будемо.
Нехай їх район, у якому вони дитинство провели, на руїни перетвориться. Ось
після цього поговорим з ними. А то вони досі кричать, що ми брати, а потім ці

брати приходять мене звільняти. Я тобі так скажу, іноді я хочу, щоб усі вони там
сдохли нахуй.

Кладе телефон у кишеню, дістає з кишені пачку тютюну, передумує. Кладе у
кишеню. Йде.
Сцена якийсь час порожня. На сцену виходить дівчина 2, вона розмовляє по
телефону.



Дівчина  2:
Мам, все гаразд у мене, правда. Не знаю… Напевно, поїду. Ну ким ким?

Швачкою там працюватиму як і вдома. Та що та мова, нє язиком працювати
треба. Та мамо, там наших зараз більше, ніж місцевих. Розберуся, швачки

всюди потрібні…

Пауза… Довго слухає…

Не знаю, де він. Вчора зідзвонювалися, сказав живий, здоровий. Сьогодні на
зв'язок не виходив.

Пауза…

Мам, ну він не в санаторії відпочиває, напевно не може. Як там дівчата?

Мовчить. Слухає

Скажи їм, що я люблю їх і скоро приїду. Гаразд, я тобі потім ще наберу. Та все
нормально, піду поїсти щось приготую і спатиму вже буду. Пака.

Дівчина 2 дістає пачку цигарок, вона порожня. Дівчина 2 засмучується, зминає
пачку, викидає в урну. Йде. На сцену виходять чоловік 2 та чоловік 3. Чоловік 2
підносить запальничку чоловікові 3, щоб той підкурив. Стоять курять.

Чоловік 3:
Жаль, шо алкоголь зараз не продають, так пива хочется.

Чоловік 2:
А я не бухаю, боюся, що знову вибухи будуть снитися.

Чоловік 3:
А, у тебе це ще. Ну ти не хвилюйся, через тиждень, максимум два все пройде.

Чоловік 2:
Сподіваюся… У мене просто перед очима весь час одна і таж ситуація. Я

одного дня проходив повз школу, там дочка моя вчиться. Подумав, дивно, що
досі ціла, може реально орки мають щось людське і школи не чіпають. Думав,

що війна закінчиться, з донькою знову сюди на лінійку прийду. Якраз після цього
зайшов до тещі, з донькою поспілкуватись. Ми сиділи на кухні з донькою і

дивилися на її школу і тут знову знайомий гул. Ну знову літак, бомбардувальник
або що там, я не знаю, я взяв дочку на руки і відійшов від вікна кілька кроків, як

йобнуло! То ми з донькою і впали. Вікна були відчинені і на нас посипалися
уламки. Виявилося, що з верхніх поверхів, а вікна тещі витримали, прикинь. Я



був у шоці тоді. Подивився на школу, а бомба потрапила прямо в середину
школи.

Чоловік 3:
Піздець

Чоловік 2:
Ага, тобто якби я хвилин на 10-15 пізніше проходив повз цю школу, не було б

мене вже в живих.

Чоловік 3:
Значить Богу потрібно ще щоб ти ходив цією землею.

Чоловік 2:
Це точно. Я потім пішов на розвідку, глянути, що від школи залишилося. Усі три
поверхи були пробиті аж до підвалу. Я глянув на руїни, людей там не було. Я

навіть відео зняв.

Показує відео на телефоні https://youtu.be/_LWX4aO-YN8

Чоловік 3:
Ух блін, жесть...

Чоловік 2:
А драм театр знаєш у Маріуполі?

Чоловік 3:
Ага, його по всім новинам показували, коли по ньому вдарили.

Чоловік 2:
То там ховалися мирні, у кого вже вдома розфігачили. Там звичайно жесть була.
Люди там вже жили на постійній основі, ніхто й подумати не міг, що його будуть

бомбити. Теж сфоткав, дивись

Показує фото у телефоні

https://youtu.be/_LWX4aO-YN8


Чоловік 2:
А це вид ззаду



Чоловік 3:
Ну я бачив це все в новинах.

Чоловік 2:
Я ж не знаю, у нас світла та інтернету не було з початку березня.

Чоловік 3:
Їжу на кострах готували?

Чоловік 2:
Так, але найстрашніше те, що ДНРівці дезу нам постійно кидали. Що на нас в
Україні ніхто не чекає, що нам видали статус сепаратистів, що західні області

вже приєднуються до Румунії, Польщі, а Одеса взагалі росіян у порту
зустрічала. І не випускали вже нікого у бік України, говорили йдіть вон до Росії

чи ДНР.

Чоловік 3:
Так, а чого ти раніше не звалив?

Чоловік 2:
Не знаю, психологічний бар'єр якийсь був. Типу житло ціле, вікна на місці. У
місті ще бої, може, наші переможуть. Але я вже зрозумів тактику орків. Вони

обирали один район і прасували його 2-3 дні з мінометів та градів. Потім



під'їжджали танки і добивали зблизька. Я так зрозумів, що вони думали, що там
ЗСУшники могли бути.

Чоловік 3:
А так мирняк йобнулі.

Чоловік 2:
Так… Не всі могли у підвали йти. Та й у підвалах багатьох засипало.

Але наші там реально іноді ховалися. До мого дому забігло 7 українських бійців,
там усі й полегли. Але розстрілювали й сусідні будинки.

Чоловік 3:
І шо вони просто розхуярили все і пішли далі?

Чоловік 2:
Ні, далі піхота заходила та перевіряли кожен під'їзд та квартири. У місцевих

перевіряли документи. Мене змушували до пояса роздягатися, шукали сліди від
ременя автомата. Коли не знаходили відпускали.

Чоловік 3:
Речі не відбирали?

Чоловік 2:
Готівку забирали, телефони, але мій старий розбитий андроїд нафіг нікому не

потрібен був, а кеш я з собою перестав носити день на третій, та й не було його
особливо. Ось дивись, що залишилося від мого будинку.

Показує фото на телефоні.



Чоловік 2:
За кілька днів до цього, я йшов до свого брата і підходячи до його будинку, я
побачив наших ЗСУшників і танк, вони повільно відходили назад, серед них



було кілька поранених. Я сказав, що до брата йду, продукти несу, на що вони
мені “сильно не маяч, тут небезпечно”. Коротше підійшовши до будинку я

офігел, даху не було, вікна повибивало, ось

Показує фото на телефоні



Чоловік 3:
В тебе, звичайно, залізні яйця.

Чоловік 2:
Та про це якось не думав. Знаєш раніше перед будинком люди стояли на

вогні їжу готували, а того дня не було взагалі нікого, коротше було
зрозуміло, що настав час звалювати.

Показує ще одне фото у телефоні

Чоловік 2:
Я за брата тоді дуже злякався. Під'їзд був закритий, я почав стукати,
кричати. Через пару хвилин він виліз із підвалу і зрадів, коли побачив



мене. Ну і харчам, які я приніс. Він сказав, що всі живі, всі у підвалі. Тоді
це була моя остання ходка, надто стрьомно було.

Чоловік 3:
Та ти походу там один кур'єр бігав.

Закурюють ще по одній.

Чоловік 2:
Я тоді одразу до тещі пішов, побачив цих же ЗСУшників, тільки один із

них вже на ношах лежав, походу мертвий.

Чоловік 3:
А теща як?

Чоловік 2:
Та жива, я прийшов до неї, сказав що повна дупа і настав час збиратися,
тому що з дня на день і її будинок прасувати будут. Коротше сказав, що
походу вже не прийду. Ну і пішов до тітки, до себе не наважився, у мій
будинок було вже кілька прильотів і я вирішив пересидіти у тітки. У неї

там і тамбур був здоровий, в якому ми нормально ховалися.

Чоловік 3:
І навіть після цього ти не звалив?

Чоловік 2:
Та не міг, розумієш, щодня коли вже збирався, якісь справи

намалювалися. Одного дня, на поверх вище тіткиної квартири, хлопцю
осколками обидві ноги перебило. Ось що в хаті було.

Показує фото



Чоловік 2:
Йому шину швидко наклали, але кров зупинити не виходило. Його до нас

спустили на поверх, а обстріл ні на сєкунду не зупинявся.



Чоловік 3:
А хто його спустив?

Чоловік 2:
Мати та дядько. Вони сиділи над ним і не знали, як йому допомогти. Цей пацан,
ще колись мне допомагав мені батіного москвича ремонтувати… Коротше жах,

чувак кров'ю стікає, поруч мати ридає.

Чоловік 3:
Та пиздец, уявляю.

Чоловік 2:
Пацан сказав, що йому стає холодно, ну я зрозумів, що скоро він помре від
крововтрати, але прикинь він взагалі не стогнав. Ніби не було поранення.

Загалом, від будинку, лікарня була недалеко, і я сказав, що треба його якось
туди доставити. Коротше потрібні носилки і потрібно дізнатися, чи є там хтось.
Дядько їй сказав "йди ти мати, правда за тобою.". Вона не роздумуючи тут же

побігла, хвилин за 30 повернулася з носилками. Сказала лікар є, питання тільки
хто понесе, ну ми з цим дядьком зрозуміло і потягли пацана, бо більше нема

кому. Мати його бігла поряд. Перед відходом я тітці сказав “Якщо не повернуся,
передайте дочці, що її люблю”. Зараз ця фраза комічної здається, як із фільму
якогось. Ну далі теж, звичайно, кіно ще те, ми біжимо під мінометним вогнем,
все навколо розривається, нас землею присипає, біля будинку мужик лежав

мертвий, метрів через 10 верхню частину жінки бачив, ми потім нижню частину
шукали, так і не знайшли. Ну то біжимо ми у бік лікарні, а це якраз напрямок з
якого ДНРівці наступали, хуячили по хаті з танка. І пам'ятаю тільки як біля нас
розривається пару мін та осколком, мати хлопця поранило у стегно, але вона

швидко підірвалася та побігла далі. Ми коли вибігли на дорогу, я думав, танкіст
побачить нас і не буде стріляти, але він все-таки вистрілив. Було пиздець як

голосно, над нашими головами просвистів снаряд і я тільки пам'ятаю, що
повернув голову в бік будинку і побачив як снаряд розриває стіну як картон.

Коротше десь у середині шляху ще двоє мужиків до нас підбігло, вони
виявилися родичами цієї родини, побачили нас і не засцали. Коротше добігли

ми, хлопця швидко прооперували, його мати теж підлатали, виявилося, що там
нічого супер серйозного не було. Головне хлопець вижив.

Чоловік 3:
Піздець мужик, тобі за це ордена повинні дати.

Чоловік 2 відмахується та викидає залишок цигарки, яку він практично не
курив.
Йдуть. На сцену виходить дівчина 1 із дівчиною 17 років.



Дівчина 17 років:
Найбільше я боялася літака. Він літав по 10-15 разів на день. Літав дуже
високо, я його бачила всього кілька разів, коли була сонячна погода. Але
його завжди було чути, гул стояв. Якщо чуєш його, треба бігти в підвал, у

тебе є 7-10 секунд до вибуху. Зазвичай ми за цей час встигали до
коридору добігти. Це як гра в хованки, тільки на смерть. Цей літак завжди

скидав бомбу, після нього залишалися величезні ями, у деяких з них
навіть діти грали. Після вибуху він повертався за новою бомбою і потім

прилітав знову і знову.

Пауза. Мовчить.

Тато казав, що це російський літак, бо бомби скидає там, де є ще наші
солдати.

Дівчина 1:
Їди у вас вистачало?

Дівчина 17 років:
Да, я навіть навчилася готувати з мамою на багатті.

Мовчить.

Одного разу мій брат поки ми готували сказав “Невже Путін не розуміє,
що за 30 років тут багато людей, які люблять свою країну і не вважають

себе росіянами”

Дівчина 1:
А він в тебе тямить. Я знаєш ось про що шкодую?

Що за цей час, з донькою не ходила ні на день незалежності, ні на якісь
інші патріотичні свята. Здавалося, це все не важливо, але я думаю, так

ми об'єднуємося, любимо свою країну. Зараз ось бачиш, як усі
об'єдналися. Після перемоги обов'язково піду на парад та прапор собі

куплю.

Дівчина 17 років:
А я українську почала вчити. Мені раніше він не подобався і всі навколо

говорили російською. Але я навчаю, мені страшно.

Плаче

Дівчина 1:
Ти чого? Чого тобі страшно?



Чекає коли дівчина прийде до тями.

Дівчина 17 років:
Усі тепер говорять українською. В інстаграмі, в тік-току, така ненависть до

всього російського, я теж вже почала писати друзям українською. Мені здається,
якщо хтось почує від мене російську, мене вб'ють.

Дівчина 1:
Та перестань. Все ж розуміють, що у нас є російськомовні регіони. Зараз просто
за допомогою мови окупантів вичісляють. Я теж до війни особливо не говорила,
так, донька народилася, пішла в садок, то і я почала потихеньку говорити, але

бачиш у мене у самої якийсь суржик і нічого, жива. Ти це кинь, зможеш
українською говорити за кілька місяців. Он вже як добре у тебе виходить. Будеш
дві мови знати і українську і російську. Чим більше людина мов знає, тим краще,
там навіть у старості є хвороба якась, від якої все трясется, то ось якщо будеш

мови вчити, то не буде цієї хвороби.

Дівчина 17 років трохи посміхається. Дівчина 1 її обіймає за плечі.

Дівчина 1:
Ми живі і це найголовніше, ти ж бачиш як наші солдати б'ються за кожен метр
нашої землі, тож ти кинь ці думки з язиком. Ти українка і тебе ніхто не чіпатиме

на своїй землі. Пішли.

Йдуть. На сцену виходять чоловіки 2 та 3.

Чоловік 2:
Коротше будинку моєму сильно дісталося, дивись

Показує фото



Я вже ночував у двоюрідного брата. Потім вранці пішов подивитися на свій
будинок, знайшли на різних поверхах 7 ЗСУшників 200имі і ще стільки ж

цивільних.
Потім через пару тижнів, я росіян донімал шоб вони ті тіла винесли, МЧСник
один прийшов, подивився на бетонний блок, який ось ось впаде і сказав, типу
винесіть ви, а ми заберемо їх. Я тоді його послав, але в результаті вони тіла

забрали.
За кілька годин весь район зайняли ДНРівці та почали прасувати район, де

жила теща, дочка та дружина. Я дуже сподівався, що вони послухали мене та
поїхали. Коротше я в паніці почав дзвонити тещі, коли пройшов дзвінок,

виявилося що вона з дочкою вже поїхала в Мангуш, це км 20 від Маріуполя, там



спокійно було, але дружина їхати не захотіла, сказала що залишиться. Загалом
теща почала благати сходити за нею, я сказав що схожу коли буде можливість

Чоловік 3:
А чого вона залишилася, якщо така дупа була?

Чоловік 2:
Та спитай… Коротше, там трохи заспокоїлися обстріли, я побіг за нею. Слава
богу була жива, будинок весь горів, місцеві вибігли його гасити, але зрозуміло,

що вогонь переміг.

Показує фото

Чоловік 2:
Коротше після цього обстрілу дружина зрозуміла, що треба звалювати. Підсіла

до сусідів і поїхала.

В цей час на сцену виходить Чоловік 1, що стоїть в стороні курить.
Періодично дивиться на чоловіків 2 і 3 і чекає, коли вони підуть, постійно
дивиться в телефон.

Чоловік 3:
А ти чого не поїхав?

Чоловік 2:
А вже не було місць. Я ще там три тижні пробув після цього.

Батько зі своєю дружиною надіслав смску, якраз у момент дзвінка прийшла.



Показує, на екрані написано, “Ми евакуювалися до Юріївки, до пансіонату
Смена, ми гаразд, а будинок наш згорів”

Чоловік 2:
Не знаю, що з ними досі, ця територія орками контролюється.

Йдуть. Чоловік 1 проводить їх поглядом, чекає коли сховаються. Відкриває
телефон і записує звукове повідомлення.

Чоловік 1:
Братан, та пиздець. Відчуття, що вороги вже скрізь і зовні, і всередині країни. І

ті, що всередині країни, хочуть мене зловити і вручити повістку. Тут мужики
коротше розповідали, що повістки в магазині вже роздають. Мені страшно,

честно. І немає блять в них жодної логіки, що там перша хвиля призиву, друга,
це вони по тєлєку тільки розповідають, насправді повний хаос. Не вірю я, що
вже всі закінчилися, щоб забирати тих, хто не служив ніколи. Я… я блять до

магазину боюсь вийти. Сиджу тут, максимум до курилки ходжу. Я не хочу, щоб
мене змушували служити, а я хочу сам ухвалити це рішення. Коротше така

хуйня братик.

Закінчує запис. Відкриває інше повідомлення в чаті, довго слухає. Записує
відповідь.

Чоловік 1:
Кохана, все гаразд. Я дуже радий тебе чути і радий, що все гаразд. За мене не

хвилюйся. Цілую тебе міцно. Розбирайся там з усім на місцях, подавайся на
матеріальну допомогу, гроші зараз потрібні. За мене не хвилюйся, гроші ще є,

батькам пенсію навіть виплатили без затримок. Зараз головне, що є на їжу і є де
жити, а про кредити поки не думай, вже потім їх закриємо.

Закінчує запис. Слухає повідомлення. Записує відповідь.

Чоловік 1:
Братан. Соромно мені пиздець, що я сцикло таке і сиджу ніхуя тут не роблю.

Просто споживаю. Я вже сьогодні сидів баніл чати орків, ютуб канали, щоб хоч
якусь користь принести, розумієш. Вже й на броники донатив і рештки всякі на

ЗСУ відправляв, але вже в самого голяк по грошах.

На сцену виходить дівчина 2

Чоловік 1:
Коротше братик така хуйня, сподіваюся прорвемося.



Дівчина 2 комусь телефонує.

Дівчина 2:
Привіт мам, вийшов на зв'язок. Сказав усе добре, живий здоровий. Дрон купили

їхньому підрозділу, так що все нормально.

Мовчить, слухає. У цей час на сцену виходить дівчина 17 років, сідає в
стороні, щось пише у зошит.

Не знаю мам. Напевно, поїду все-таки. Женька добралася, каже, що там
спокійно, добре, нашим допомогу надають і курси, можна мову вивчити і роботу

спочатку дають. Тож треба їхати. Гроші є на квиток, так. Ну, далі буде щось
зрозуміло.

Мовчить. Слухає.

Мам, ну не буду ж я тут вічно сидіти, тут все нові й нові люди прибувають. Це
теж все тимчасово.

Мовчить. Слухає.

Не знаю, що робити. У мене серце розривається. Там ще жодних варіантів із
виїздами?

Мовчить. Слухає.

Ну, може, волонтери будуть якісь, хоч дівчаток забрати зможуть. Гаразд…
Люблю тебе мама, цілую, їх теж від мене поцілунок.

Мовчить. Слухає.

Немає мам, не потрібно по відео зв'язку, а то я знову розплачуся. Ти мені краще
їхні фото скинь. Я бачила, бачила, що ти вдень надсилала. Ще фотографуй,

сумую жахливо.

Мовчить. Слухає.

Мам, а шо тут сидіть? Ну от ти скільки років тут живеш, нічого не міняється. Вже
совка 30 років як не має, владу міняемо, хулє толку! Я хоч поіду грошей зберу.

Дівчаткам може якесь майбутнє легше буде, все одно після війни жопа буде. Ай
корочє. Все бувай, потім ще наберу.



Закінчує розмову. На сцену виходить Чоловік 1, просить у неї жестом
запальничку, закурює. Дівчина 2, помічає дівчину 17 років, що сидить у кутку.
Йде. Дівчина 17 років починає кашляти від диму чоловіка і теж йде. Чоловік 1
дзвонить телефоном.

Чоловік 1:
Ну здорова братик, стрємно звичайно, але я начебто проконсультувався, якщо
перейти кордон, то потім по поверненню начебто тільки штраф і все. Не знаю.
Стрємно, що більше не зможу повернутися до України, але й тут нехуй ловити.

Потрібно рухатися. Але я до малої своєї не поїду, вона поки що у Польщі, я
думаю в Канаду треба рвати і спробувати себе там, бо Машка не хоче до

Канади, каже, що тільки якщо у Польщі буде зовсім жопа.

Мовчить слухає.

Та знаєш, ось пам'ятаєш я тобі казав, що в Донецьку на телику працював. Ось у
мене тоді в житті було все в шоколаді, робота є, дівчина була, все класно. Потім

ці орки зайшли в місто. Я теж думав, ну постріляють, заспокоются. Тут мені
знайома дзвонить, а вона вже до Харкова звалила давно і десь там на теліку
працювала. Каже, хочеш до Харкова?! Ну я блін думав тоді так, у мене ж наче
все тут влаштовано, все добре, хата є, дівчина, робота, але треба спробувати і

поїхав тоді пробувати. Ось зараз така сама ситуація. Мені здається я не
помиляюся, з Донецьком бачиш на скільки років затягнулося і тут мені здається

така ж фігня. Тож треба пробувати. Все одно все по пізді пішло, ну + - 2 роки,
яка вже різниця. Зате я за 2 роки світ хоч побачу, пригоди на дупу може якісь

знайду.

Мовчить. Слухає. На сцену в цей час виходять Чоловік 2 та 3, вони про щось
говорять, але ми їх не чуємо.

Та не братик, не думаю. До Канади вони точно не дістануться. Коротше
поживемо побачимо. Ви там як?

Мовчить. Слухає.

Та й добре. Бережіть себе, привіт усім від мене передавай.

Закінчує дзвінок. Йде.

Чоловік 3:
А коли вдалось звідти вибратися?

Чоловік 2:



Виїхали ми дивом 13 квітня, на блокпосту на виїзді з міста нас розгорнули назад
до Маріуполя, сказали "виєзд запрєщєн до особого розпоряженія".

Їм люди похуй, їм головне мирних як живий щит використовувати, у місті вже
мало людей залишалося, тож вони очікували через можливий наступ ЗСУ. Ми

виїхали по сільській дорозі, на щастя там не виявилося блокпоста і так нам
вдалося ще й пройти "фільтрацію" чоловіків, а то це займає тиждень, а іноді і

більше.
Потім ми доїхали до Урзуфа, переночували у далеких родичів, зранку поїхали у

бік Бердянська, але на першому ж блокпосту при виїзді знову не хотіли
випускати, але за бабки – з легкістю пропустили. Але далі грошей ніхто не

вимагав, але забирали все, що їм було цікаво, наприклад, банку кави
сподобалася бурятам, ліхтарики і смарт годинник - чеченцям. Мобілки ми

сховали дуже надійно, до них не дісталися.

Чоловік 3:
Підець дикуни. Ти вже бачив, як вони техніку з Білорусі відправляли додому

поштою?

Чоловік 2:
Угу. 14 квітня ми проїхали приблизно п'ятнадцять ДНРівських, бурятських,

російських та чеченських блокпостів, здавалося, що огляди ніколи не
закінчаться, блокпости розташовувалися приблизно через кожні 5-10 км. Вони
вишукували на тілах татуювання, що стосуються військової тематики, сліди від

автоматної лямки на плечах. У якийсь момент, при перетині чергового блокпоста
від одного з військових я почув фразу: він досить голосно звернувся до водія
автомобіля, що стояв попереду, я добре запам'ятав його слова: "Ти з тих, хто

казав, що таких, як я треба вбивати, чи ні?!” Нас із братом ці слова дуже
напружили, оскільки ми не знали, як відповісти на це запитання, в голові одразу
виникла думка, що це один із розумних ДНРівців, який таким чином перевіряє
нашу лояльність. Нас взагалі не питав, не було огляду речей, а тільки швидка

перевірка паспортів… Ми не знали, де проходила лінія фронту, і, як виявилося –
ми її непомітно перетнули і це вже були наші українські військові.

Але лише на другому блокпості тітка звернула увагу на великий плакат “Путін –
йди на хуй!” та Український прапор. Тільки тоді ми розслабилися, але я досі не

можу повірити, що цей весь кошмар позаду.

Чоловік 3:
Я коли виїжджав, там був мій кореш, на блокпосту. Ми з ним колись у бурсі

разом вчились, то я вийшов привітатись, він каже, “хочеш на орків
подивитися?”. Коротше відвів мене до рефрижератора, а там москалі просто

завантажені як мішки. На всіх пакетів не вистачає, лежать, у кого обличчя
залишилося, дивляться порожніми очима в стелю цього ящика. І знаєш, що? Я



ось раніше думав, що будь-яка смерть мене вразить, я співпереживатиму. А ось
нихуя. Дивлюсь і нічого не відчуваю. Ні радості, ні гордості, ні співчуття. Я потім
їхав ще й думав про це, може, зі мною щось не так. А потім думаю, знаєш шо? А

так їм утиркам і треба, нехуй було на нашу землю приходити. Наших напевно
дофіга полегло, нам просто не говорять по новинах…

Пауза

А ти далі що думаєш робити?

Чоловік 2:
Гру хочу зробити.

Чоловік 3:
Яку гру?

Чоловік 2:
Комп'ютерну. У мене вже й ідея готова, але я поки що нікому не розповідаю, ти

випадково не з гейм індустрії?

Чоловік 3:
Ні. Навіть не знаю, що це

Чоловік 2:
Коротше, там ідея проста. Як на невідомій планеті дві раси воювали один з
одним весь час, а потім одна раса вирішила покласти цьому всьому кінець і

винищити до кінця іншу расу. А друга раса вигадала як зупинити цю непотрібну
війну мирним шляхом. Загалом, наприкінці добро перемагає зло.

А ти що думаєш?

Чоловік 3:
Добровольцем піду. Задовбало це все. Зайбалі ці москалі. Хочу щоб ми до

Москви пішли, щоб разьібалі цю Москву і Чєчню і всі ці території де зараз навіть
мати, яка сина поховала через війну, кажа “синок мой герой, погіб в борьбе с

фашізмом”. Головне шоб автомат дали, а далі вже розберусь. Розумієш, інакше
вони не від'їбуться від нас.

Чоловік 2:
Сміливо.

Чоловік 3:
А шо робити… Бабки закінчуються, роботи ніякої.



Чоловік 2:
А в тебе дружина діти є?

Мужик 3:
Розлученні з дружиною. З дитиною не дає бачитися вже кілька років. Напевно,
вже велика, їй 12. А як війна почалася, то вона пише тільки, прийшли бабки,
бабки. Я розумію, що їм там за бугром не цукор теж і на морозі постояли на

кордоні та інша фігня, але ж я їх тут теж не друкую.

Чоловік 2:
Це правда…

Чоловік 3:
Я ось знаєш що думаю. Ми українці як вугілля. Начебто такі брудні маркі, але
під тиском, перетворюємося на алмаз. І нас всі помічають і кажуть “блін, а ви
виявляється круті”. Тому час показати всьому цьому заходу, який соплі жує і

зброі нам не може вчасно поставити, хто такі справжні козаки.

Чоловік 2:
Це точно…

Ходімо я тобі ескізи персонажів покажу, вони в мене на папері.

Йдуть. На сцену виходить Дівчина 2, у неї трясуться руки, обличчя
заплакане. Вона закурює сідає на землю. Курить, дзвонить телефон, вона
вмить бере слухавку.

Дівчина 2:
Мам, а що вони тобі подзвонили, а не мені? Піздець... Ти як, пігулки випила?

мовчить, слухає.

Нічого мам, поховають його десь, до Херсона то вже точно не варіант. Дівчаткам
поки що нічого не кажи.

мовчить, слухає.

Мам, ну я теж не знаю як їм сказати таке, мене життя до такого не готувало!

Пауза, що затягується кілька разів, кашляє.

Тут психолог в нас є, спитаю у неї, може, що порадить. Тільки ж вчора
дзвонив…

Плаче.



На сцену виходить чоловік 1. Дівчина дістає другу цигарку, намагається
підкурити. Запальничка барахлить, вона не бачить чоловіка 1. Кидає
запальничку. Чоловік 1 спостерігає за нею.

Дівчина 2:
Гаразд мам, мені потрібен час. Нікому поки що нічого не кажи. Пака.

Опускає голову. Чоловік 1 робить кілька кроків до неї.

Чоловік 1:
У вас щось трапилось? Може чимось допомогти?

Дівчина 2 сидить опустивши голово.

Чоловік 1:
В мене запальничка з'явилася, можете підкурити.

Дівчина 2, довгий час сидить ще з опущеною головою, потім простягає руку.
Чоловік 1 вкладає запальничку їй у руку. Вона підкурює і не віддає запальнички.

Піднімає голову, витирає сльози, поправляє волосся.

Дівчина 2:
Я блять, 22 лютого, відвезла своїх доньок до мами до Херсона. Із чоловіком
вирішили відпочити, потрахатись нормально як люди. 23го повернулася до

чоловіка, а 24го його по тривозі підняли і викликали в часть... Потрахалася...

Істерично сміється.

Я в цій метушні та паніці не знала що робити. Дороги забиті, навколо пиздець.
Чоловіка немає. Запанікувала… Коли думала за доньками їхати, у Херсоні

почався пиздець. Мати відмовила їхати, небезпечно… А зараз хуй туди заїдеш,
окупація. І хулі мені тепер робити. Чоловіка вбили, дочок та матір у полоні
тримають суки. Ну це ж полон па факту, хулі вони людей не випускають із

міста?! Що я за мати така…

Чоловік 1, стоїть розгублений, не знаходить, що сказати.

Чоловік 1:
Може вам води?

Девушка 2:
Пізды.



Встає. Йде зі сцени. Чоловік 1 стоїть якийсь час. Докурює та йде. На сцену
виходить дівчина 17 років, із зошитом у руках. Сідати і починає писати.

Дівчина 17 років:
Привіт щоденник. Я не знаю з чого почати, але в дитинстві я вела щоденник і

там була красиво написана ця фраза… Тепер я в безпеці. Мама з татом
зателефонували, знайшли нас, вони в Естонії. Зараз їхатиму до Польщі, нам

треба якось дістатися туди самим. Я така щаслива. Сподіваюся сьогодні мені не
будуть сниться погані сни. Тому що вчора снилося, що я побачила підбитий
російський танк, підійшла до нього, а звідти вилазить хлопець, може трохи
старший за мене і нападає на мене. Але він весь змучений і я сильніша за

нього, повалила на землю і сіла зверху. Кажу йому "Не хочу я тебе вбивати,
тебе напевно мама вдома чекає, йди до неї". Він мене зрозумів, встав і пішов у

бік Росії. У цьому сні ніхто не помер, а отже, завжди можна домовитися.
Написала це і зрозуміла, що сон не такий вже й поганий.

Я вирішила записувати все, щоб потім можна було перечитати, а ще психолог
мені сказала, що так буде простіше відстежувати свої переживання та думки. Я
їй спочатку не дуже довіряла, але коли з нею поговорю, то мені легше. Ще мені
легше після розмов з милою дівчиною, вона має доньку і ми часто проводимо
час разом. Вона сказала мені, що є книжка, щоденники Ганни Франк, хочу її
прочитати, там про дівчинку, яка під час другої світової вела свій щоденник,
може і мій щоденник потім зроблять книгою, хоча дуже страшно, що всі мої
думки може хтось прочитати, головне сховати зошит від брата. А ще хочу

навчитися писати українською, поки виходить складно і довго, але я більше не
хочу говорити мовою тих людей, які забрали у мене мій дім.

На сцені гасне світло. У темряві звучить аудіоповідомлення.

Мужчина 1:
Братане, коротше я в Молдові. Все в порядку. Наскільки це можливо. Знаєш,

поки біг, страшно було не те що пристрелять, а те, що спіймають і напишуть про
мене скрізь, пиздець звичайно позор був би. Я коротше зараз буду в бік Румунії
рухати, там на будівництво може якесь влаштуюся, як тільки будуть бабки, то
пришлю. Ти поки що там доглядай моїх старих будь ласка. Нічого їм не кажи,
скажи, що я в Ужгороді чи ще десь на роботі. Ну і як зайдеш до них, може, по

відео зв'язку наберу, я хоч подивлюся на них, себе покажу, а то у них кнопачнє
все.

Затягується цигаркою

Знаєш, нас тут так поважають, на кордоні одразу їжу волонтери роздають, з
транспортом допомагають, так що якщо надумаєш теж валити, знай, багато



бабла не потрібно, все необхідне дадуть. Мені тут ось видали бутери з
ковбасою та сирком, так що взагалі в шоколаді, похаваю як до війни не хавав,

гаразд, пиши як буде час. Обняв.

На сцену выходит девушка 1, курит, уходит. На сцену выходит мужчина 2,
курит. уходит. На сцену выходит мужчина 3, курит, уходит. На сцену
выходит девушка 2 курит, уходит.

Кінец
2022 рік.

Я Карабань Віталь Павлович погоджуюсь на публікацію своєї п'єси “Навіть не уявляю
як ти” на сайті https://ukrdramahub.blogspot.com і погоджуюсь на вільний доступ до
них усіх бажаючих. Будь-яке використання моїх текстів можливе тільки за згодою зі
мною.


