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Дійові особи:
Я - різного віку
Мама - близько 37, 55, 57 років
БА - Бабушка Зіна, 72, 89 і 90 років
Мій чоловік - 45 років.
Митник - поляк
Заробітчанин
Лікарка
Мужик на ринку
Він - той, кого не можна називати

1.
Я. Я мам… страховка, та блін… пшепрашам, як то по польску…
Убєзпєченє… W Warszawie.
МИТНИК. Mnie to nie interesuje. Przyjdę koleżanka - sprawdzi.
Я. Ну, як же? Avtobus ту-ту. Нє бенде чекал. А я мам зустріч… бляяять…
Спотканє! В посольстве, в амбасадє… Америкі.
МИТНИК. Proszę czekać.
Іде.
Я. Сраний Ягодин, блятський Дорохуск! Колись я обов’язково напишу п’єсу
про польську митницю, але це ще не вона. Кожен раз. Кожен грьобаний
раз, тобто що два тижні я пересікаю цей філіал пекла. І кожного разу даю
собі слово, що востаннє їду автобусом.
Ну, хто, хто мене тягнув за язик?
Вона спитала:
- Ty masz ubiezpieczenie?
- Так маю, але в Варшаві.
Хто так відповідає? Чого було просто не сказати маю і все? І заткнутись.

- Proszę odejść do okna i poczekać.

Як можна було забути страховку?
Я не знаю. Мабуть, це спадкове. Я все забуваю: імена, прізвища… назви.
Нещодавно не могла згадати слово “квасоля”. Борщ із… борщ із… борщ
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із… блять… В цей момент я чомусь подумала про Януковича із йолкою і
мені стало його шкода.
Я була у лікаря. Лікарка сказала:
ЛІКАРКА. Це нормально. Ви якісь мови вивчаєте?
Я. Так, зараз німецьку. Постійно спілкуюсь російською, українською,
польською, часто англійською.
ЛІКАРКА. Це нормально. При такому навантаженні.

Цікаво, чи багато людей бачили нутрощі Дорохуска? Ну, ясно, сігарєтчікі;
депортовані, що пересиділи візу; заробітчани з липовими довідками…
штрафнікі з м’ясом, рибою і салом. Але хто ще? Чи була тут до мене
людина, здатна оцінити рівень знущання з людської гідності?
Я в кімнаті без вікон. Двері, як у камері - решітка. Тут є туалет, спасибі,
оскільки в автобусній черзі протягом 8 годин ніякого туалету не було, і
кулер з водою.
Зі мною тут ще два мужика - заробітчани.
Так, я знаю... Не толерантно ділити людей за способом їх заробітку,
але я сильно зла і голодна - мені можна все.

ЗАРОБІТЧАНИН. Чуєш, як тебе?
Я. Катя.
ЗАРОБІТЧАНИН. Микола. В тебе поїсти нічо нема?
Я. Бутерброди водії забрали. Давно тут чекаєте?
ЗАРОБІТЧАНИН. Ніч.
Я. За шо Вас зняли?
ЗАРОБІТЧАНИН. Та як тобі сказати… Засумнівались, шо я румун.
Я. А Ви румун?
ЗАРОБІТЧАНИН. Ага.
Я. По бабі?
ЗАРОБІТЧАНИН. По паспорту… А ти сама звідки?
Я. З Києва.
ЗАРОБІТЧАНИН. З самого Києва?
Я. Ні. З Донецька.
ЗАРОБІТЧАНИН. І шо там зараз в Донецьку?

2.
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Ой, яке дебільне питання! Навіщо люди починають нікому не потрібні
розмови?
Я не знаю, майже, нічого. Останній раз була там влітку 2013.
Так, у мене там батьки.
Але всі новини - це переписка з мамою в месенджері:

18 липня 2019 року
Я. Привет, как дела?

МАМА. Привет! Из флигеля выехал
квартирант, два последних
месяца не жил, там крысы,
срачник, проблемы с
котлом, бойлером…
Крыса опять сожрала гофру
за унитазом.
Так что я сейчас очень занята.

Я. Извини, но про крысу -
очень смешно.

МАМА. А мне нет.
Ты можешь добавить мне
фотографии на олх?

Я. Хорошо. А ты скинешь?

МАМА. Я не умею. Добавь левые.

Заходжу на олх, дивлюсь мамину об’яву: ”Флигель (маленький домик в
одном дворе с большим домом, в большом доме живёт семья)” ... Я знаю,
що в цій сім’ї троє дітей, а ще знаю, що їх батько - військовий… Вони
знімають наш двоповерховий дім за 2500 грн. в неопалювальний сезон. В
опалювальний - безкоштовно, за оплату комуналки... “Сдам 1 человеку,
максимум двоим, непьющим, платежеспособным без детей и животных.
Мамам со взрослыми сыновьями, неработающим и остальным
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категориям убедительная просьба не беспокоить”. Ціна за флігєль 800
гривень на місяць в неопалювальний сезон.

3.
Цей дім мама купила, коли мені було 14.
Одна ще не дуже відома але дуже класна драматургиня сказала, що по
моїй нерухомості можна написати окрему п’єсу. Я їй вірю. Дуже часто я
прокидаюсь і не можу зрозуміти, де я. Дуже часто я прокидаюсь в
автобусі… між сраним Ягодином і блятським Дорохуском.
Мама купила дім, коли мені було 14. Я кажу мама, бо так і було. Бо вона
сильна і уперта жінка, як всі жінки в моїй родині. Тоді це не був “Большой
дом”. Це була хата на дві з половиною кімнати, ліплена із гівна і саману на
Пятом участке, поруч із перетином вулиць Восемнадцатого партсъезда и
Молодых шахтёров. Втім, для мами це була перемога, бо вона стомилась
жити в хаті бабушкі Вєри, ліпленій із гівна і саману; стомилась чекати,
поки батько щось вирішить, або коли ж завод “Топаз” видасть їм квартиру.

На дім ми заробляли всі разом. Мама сховала в глибоку дупу перебудови
свою золоту медаль, два дипломи про вищу освіту і пішла з посади
інженера Автоматгормашу. Їй запропонували хороше місце на ринку, де
вона торгувала мотлохом, який батько виносив з “Топазу”. А ми із братом
кожне літо бігали по стадіону “Шахтар”, де тоді був радіо-ринок, з
кравчучкою і криками:

Я. Холодное пиво, минеральная вода, лимонад “Росинка”!
МУЖИК. Эй, мальчик! Почем пиво?
Я. Я - девочка. 20000.
МУЖИК. Тогда, давай два, девочка. И 1000 тебе на чай.
Я. Та это на коробок спичек.
МУЖИК. Ладно-ладно, не борзей.
Я. Пересчитывать?
МУЖИК. Обижаешь. Ещё тепленькие карбованцы. Шучу. Даже пачку не
открывал.
Я. Я за бутылками зайду? Можно?
МУЖИК. В конце дня подходи.
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Мій брат працював з десяти років, я - з восьми. Ми не знали, що таке
трудове рабство чи експлуатація дитячої праці.

Я ненавиділа літо,
ненавиділа радіо-ринок,
необхідність вставати о 4 ранку...
Я ненавиділа хату бабушкі Вєри, ліплену з гівна і саману,
де літом випадав чорний сніг з котловні Таксопарку.
Я ненавиділа ходити до магазину за півтора кілометри мимо тереконів, де
збирались наркомани нюхати клей.
Я ненавиділа дев’ятирічну школу на Пятом участке,
де ржали з того, що бачили мене на ринку з кравчучкою.

Більшість однокласниць носили джинси, жували Лав із і мали цицьки.
А я протягом кількох років ходила в юбкє і жилєткє, які пошила на трудах,
ну і в чорній плюшевій шубі, яку до мене носив мій брат.
Сезонів було два: тепло і холодно.
Мама раділа, що я погано росту, бо за мене можно було не платити в
трамваї.
Я стояла в гардеробі школи, що знаходився в бомбосховищі, дивилась на
плюшеву чорну шубу і думала про те, що у 2000 році мені буде 17.
І я нахуй поїду звідси.

Мама купила дім, коли мені було 14. На той час, інфляцію вже побороли.
Долар коштував 2 гривні. І тодішній голова Нацбанку Віктор Ющенко
дивився в майбутнє з оптимізмом, не підозрюючи ще ні про дефолт 98-го,
ні про девальвацію 99 - го, ні про кризу 2008 го. Я прожила в цьому домі
три роки. І в сімнадцять поїхала до Києва.
Вже без мене мама зробила карколомну кар’єру в торгівлі, відкривши три
точки з книжками, типу “Все для чайників”.

Всі зароблені гроші вкладались в дім. Батьки зняли дах, розширили
перший поверх: там була зала, велика кухня, туалет і ванна; і на другому
поверсі побудували три спальні. Кожному свою, ну, і нам, коли будемо
приїжджати в гості. Все з екологічного ракушняка.
Влітку 2013 я була там останній раз. На новосіллі.
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А, ну, і квартиру “Топаз” таки дав. Черга підійшла у 2000, коли я нахуй
поїхала звідти.

4.
27 липня 2019 року
МАМА. Ключи от нашей квартиры
есть у Клавы. В фэйсбуке она у
меня в друзьях. Деньги зашиты в подушку,
которая лежит в шифонере на антрисоле
в нашей комнате.
Документы на квартиру - в секретере.
Ключ - на антрисоле.

1 серпня 2019 року.
Я. Как вы съездили? Всё хорошо?

МАМА. Поездка была очень тяжёлой.
Жара, огромные очереди, много с детьми,
их пропускают постоянно. Пенсию не сняли -
деньги закончились пока мы добрались.
Сказали шахтёры снимали по 10 - 20 тыс. и всё выгребли.
Идентификацию я прошла, папе пока не надо.
Почему- то не оказалось в компьютере на блокпосту моего пропуска, хотя
продлила ещё в июне. Гоняли меня в СБУ. Когда уже выходили утром,
папа снёсся, спросил, а когда поедем отдыхать. Можно было выехать в
Украину и там отдохнуть, но надо же было подготовиться, вещи взять.
Теперь собираемся в Седово 8-го. Сейчас холодно. И пенсия у бабушки
Веры 18-го.

Я. Понятно. А Седово - это где? Азовское море?

МАМА. Азовское, 40 км от Мариуполя, 4 км от прифронтового Широкино.

Я.Понятно... Безопасно там?

МАМА. В Седово вроде было безопасно,
и сейчас обстрелов нет. Не знаю надолго ли.
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Ну, и не опаснее, чем в
Киевском районе Донецка или Докучаевске.
Перед Докучаевском стоит огромный щит:
Вы въезжаете в зону боевых действий,
ведутся обстрелы.

6 серпня 2019
МАМА. Папа собирается один с палаткой в Крым. Сегодня ночью падал в
туалете, терял сознание. Что с ним делать не знаю.

Я. А в Седово почему передумал?

МАМА. Там, видешь ли, цены, как в Крыму, а море хуже.

Останній раз я була в Криму влітку 2013. І у мене враження, що з тих пір я
не можу відпочити. Ніде. За ці 6 років я була в одеській Затоці, в
Скадовську, в Іспанії, Данії, Польші, Німеччині, Австрії, Італії, і в Колумбії. І
я ніде не можу відпочити…
Шалено хочу в Крим. З палаткою. В Лисячу бухту і в село Веселе під
Феодосією... Звісно, я не поїду, ні за що не поїду.

6 серпня 2019
Я. Не знаю, что делать. Он всегда отдыхал в Крыму. Всегда туда хотел.

МАМА. При чем тут что он хотел? Он больной на голову.
А бабушка, если он не вернётся, останется на мою голову?

Я. Заберём её в Киев тогда

МАМА. Вы уже одну забирали. И она не поедет. Такая же упёртая, как
папа. И вас не узнает, чтобы с вами ехать.
Она тебя уже не помнит. Спрашивает, а кто такая Катя. Когда сказали
внучка. Говорит: "Алёшу помню, а Катю нет".
Может, если бы ты позвонила, она бы вспомнила . У неё то помутнение,
то просветление.

Я. С бабушкой Зиной тоже так было.
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МАМА. По-моему, тебя и Алёшу она узнавала. Диму с папой путала и
правнучек. И дом наш в Донецке не помнила.

5.
Кухня в приватному домі, вірніше це дача на Русанівських садах, на три
кімнати. Липень 2014 року. Все смердить прілістю, сирістю, пічкою і
кіптявою. Я вагітна, мені скоро народжувати. Я фарширую перець.
МАМА. Когда будем бабушку купать?
Я. Скоро Дима придёт.
МАМА. Она уже воняет. Малой сегодня сказал, что она, как смердинатор.
Я. Не выпускай её, пожалуйста, когда Дима придёт.
МАМА. У вас двери не закрываются - коробка разбухла.
Я. Это от сырости.
МАМА. От дебилости. Он же всё умеет. Почему не сделает? Почему ты
ему не скажешь?
Я. Сама скажи.
МАМА. Это твой муж.
Я. Это твоя комната.
МАМА. Мы тут с бабушкой на птичьих правах.
Заходить бабушка Зіна. Вона в памперсі і без штанів. Я намагаюсь
стати так, щоб вона не зайшла, але вона заходить і намагається сісти
на м’який диванчик біля столу.
Я. Нет, ба. На табурет.
Вона не розуміє, чому їй не дозволяється сісти на м’яке, втім, сідає на
табурет і приймає горду позу.
МАМА. О, явилась - не запылилась. Чё ты приперлась на кухню, а?
БА. Дайте мне что-нибудь покушать.
МАМА. Та скоко ж жрать можно? Ты ж только кашу ела.
БА. Да? Я не помню.
Я. Съешь булку, я чай сделаю.
БА. А какой сейчас год?
Я. 2014.
БА. Уже 2014? Где они взялись?
МАМА. Заткнись и ешь быстрее.
БА. Это сколько ж мне лет?
МАМА. Как же она меня заебала. Зла не хватает.
Я. 89.
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БА. А чей это дом?
Я. Мы его снимаем.
БА. Я помню у вас другой был.
Я. Мы его сдаем?
БА. Зачем?
Я. Чтобы кредит оплачивать.
МАМА. Зачем ты ей говоришь, она сейчас всё забудет и будет по новой
спрашивать.
БА. А моя квартира где?
МАМА. Ну, вот. Началось.
Я. В Донецке.
БА. А почему мы туда не едем?
МАМА. Туда нельзя - там война.
БА. А какая война?
МАМА. С Россией.
БА. С Россией? Это что они там все с ума посходили?
МАМА. Ой. Не говори ей больше ничего, а то как пизданет что-то на
улице.
Я. Она ж никуда не ходит.
МАМА. А ей много надо? В больнице врачу, из совбеса проверять придут.
Мы блок-пост переезжали, говорю: закрой свой вонючий рот, заткнись,
ничего не говори. И то она умудрилась спросить, как её проектный
институт будет ей деньги на 8 марта пересылать.
БА. А пересылают?
МАМА. О, развесила уши. Что ей надо она сразу слышит. А то - а? А?
Что?
БА. Должны, мне директор института обещал.
МАМА. Конечно. Ты же - выдающийся инженер... была.
БА. Да, орден Ленина не всем дают. Мне одной из полутора тысяч
человек дали.
МАМА. Зато, как мать, - ты говно была.
Я. Ну, зачем ты?
МАМА. Потому что так и есть. И ваще - она не помнит ничего. Улыбается
сидит.
БА. Вот смотрю я на тебя, Катя... ты, как … Ботичелли таких рисовал.
Лицо такое блаженное.
Я. И у тебя, ба. Пей чай.
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МАМА. Смотри: художников помнит, а что я её дочка - нет.

Заходить Діма.
ДИМА. О, все тут. И вы, Зина?
Мама швидко хапає бабусю під лікоть і намагається вивести. мовчки.
ДИМА. Вам бы помыться. А то воняете.
БА. Кто? Я? Гордо. А что ж вы меня не моете?
Ідуть з кухні. Діма швидко відкриває кришки кастрюль.
ДИМА. Я не понял! А еда где?
Я. Я варю перец.
ДИМА. Так почему не сварила до сих пор? Я голодный!
Я. Я ж не знала, что ты так рано будешь?
ДИМА. А что ты знала? Что? Сидишь тут - развлекаешься. С тёщей лясы
точишь. Как вы мне все дороги! Один я работаю, пашу как папа Карло.
Тёща ещё хлам свой тащит. Пол хаты заняла вонючками своими.
Я. Успокойся!
ДИМА. Я голодный, понимаешь?!
Я. Что случилось?
ДИМА. Что случилось? Что случилось?! Ты! Вы все! Донецк ваш
дебильный, клеймо это. Ненавижу! Воспитание твоё, что ты мужа
накормить не можешь! я голодный!
Я. Сейчас будет.
ДИМА. Вивертає кастрюлю з перцем на підлогу. Вот где оно будет!
Вовремя надо, понимаешь? Всё вовремя надо!
Мені дуже боляче. Істерично боляче. Я хапаю недоварений перець і
кидаю ним в чоловіка.
Я. Как же ты можешь? Ты знаешь, сколько я его делала? Ты знаешь, я
тебя спрашиваю? Скотина ты такая!
ДІМА. Это ты - тварь недобитая, с мамашей твоей. Я тебя, можно сказать,
на помойке нашёл, отмыл отчистил…
Якийсь час іде перехресний вогонь недовареним перцем. Плачу,
обезсилена сідаю на підлогу. Він сідає поруч.
ДІМА. Мне визу дали.
Я. Дали? А что ж ты молчишь, скотина ты такая?
ДІМА. Ну, иди сюда.

Він мене любить.
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Він любить, як удав - до хрусту в суглобах.
Якщо хочете знати, що таке любов до гроба, то це вона.
В любові до гроба дуже мало повітря.

6.
Гостинка на Троєщіні. З меблів: диван, на якому спить мама, залізне
ліжко, на якому спить бабушка і шафа.
Тук-тук
БА. А кто это пришёл?
Я. Это я, бабушка, твоя внучка.
БА. Внучка? А какой сейчас на улице год?
МАМА. О, началось. 2016. Раздевайся давай!
БА. Раздеваться? Зачем?
МАМА. Мыться будешь.
Намагається стягнути футболку.
МАМА. Ты можешь чаще приходить? Я сама её в ванну не засуну.
Я. Малую не с кем оставлять.
МАМА. Бери с собой.
Я. Возле мусоропровода шприцы в моче и говне валяются.
МАМА. За 3500 или это или комната в квартире.
Я. Лучше комната в квартире.
МАМА. Кто нас возьмёт?..
БА. А сколько мне лет?
Я. 8 марта 90 будет.
БА. 90? Ого, где они взялись?
МАМА. И трусы снимай.

Ми робили це стільки разів, але їй все одно не зручно.
Дуже не хочеться її торкатись. Зморщена шкіра огидно вислизає з рук. Все
смердить сечею, старим тілом і ліками.
В її квартирі не можна було нічого торкатись.
Це була зразково-показова квартира, дім-музей.
Не можна було торкатись скла, під яким стояли моделі трьох машинок і
заводний потяг.
Не можна було торкатись машинок і потягу.
Не можна було торкатись штор - їх слід було поправляти кожного разу, як
вийдеш на балкон
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і для цього була спеціальна золотого кольору паличка з крючком, до якої я
не торкалась.

7.
1997 рік. Квартира бабушкі Зіни. Я сиджу за фортепіано.
Я. Я не могу на нём играть?
БА. Почему?
Я. Здесь не работает педаль.
БА. И что? Это немецкий производитель.
Я. И что? Я не могу играть Генделя без педали.
БА. Эсфирь Григорьевна привезла его из ГДР.

Всі подруги Бабушкі мали єврейські імена і були колишніми інженерами.
Всі її подруги або поїхали до Німеччини або померли і їхні діти поїхали до
Німеччини.
У неї стояло фортепіано Есфірь Григорівни, комод Майї Саварі -
непримітної дружини донецького композитора, про яку, навіть, не згадує
Вікіпедія. Я перевіряла.
і статуетка маленького дон Кіхота - Ліни Плісецької. Теж нічим особливо не
примітної жінки, окрім родинного зв’язку з балериною.
Бабушка збирала їх речі.
Всі її подруги мали єврейські імена, були колишніми інженерами і
працювали з нею в проектному інституті. У них була проста і непримітна
робота - вони креслили щось на дошках. Всі вони мали вдома дошки,
циркулі і тубуси. Всі ці жінки будували Донецьк.

1997 рік. Квартира бабушкі Зіни. Я сиджу за фортепіано.
БА. Дон Кихота не трогай.
Я. Почему?
БА. Потому что останутся следы. Пауза. Вы с Алёшей, когда были
маленькими, называли его дядя Кики.

У неї було хворобливе ставлення до будь-яких слідів життєдіяльності:
відбитки пальців, волосся, сліди на підлозі, зім’ятий плед на дивані…

МАМА. Это я его называла дядя Кики.
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БА. Ой, ты там помнишь.
МАМА. Конечно помню, ты сама говорила.
БА. Прекращай. Я хочу подарить Кате фортепиано.
МАМА. Нам некуда его поставить.
Я. И у него не работает педаль.
БА. Мало ли что. У неё должен быть свой инструмент.
МАМА. А чего ж ты обо мне так не беспокоилась, когда я была
маленькая?
БА. У тебя была своя комната!
МАМА. Да у меня ящика своего не было, куда бы ты нос свой не засунула!
И порядки там не навела.

В її квартирі нічого не можна було торкатись.
Я знаю, що таке дуже сильно хотіти торкнутись того, чого не можна… і ще
більше того, кого не можна.
Заміжньої жінки торкатись не можна.
Заміжня жінка торкатись не може.
Вона не може торкатись того, кого хоче.
Особливо! того, кого хоче.
Коліном, ліктем, фалангами пальців…
Не можна лишати відбитків.
Бабушка ніколи не була заміжнею.
Моя правильна бабушка.
Вона могла торкатись, кого хотіла.
Але хотіла вона того, кого не можна.
Коліном, ліктем, фалангами пальців…
А далі свідомість безповоротно втрачає контроль.

8.
2016 рік. Гостинка на Троєщіні.
МАМА. Господи, когда ж ты здохнешь и я смогу в Донецк вернуться?
Я. Ты туда хочешь?
МАМА. Устала по этим съёмным квартирам мыкаться. Там дом.
БА. Ай, вода холодная.
МАМА. Вот же блядство какое - опять горячую отключили. Только была. И
это Киев.
Я. Так, может, нагреть?
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МАМА. Обойдётся.
БА. Холодно. Я не хочу мыться.
МАМА. Я тебе не захочу.
Я. Давай я нагрею, а то это издевательство какое-то.
МАМА. А как она меня головой об стену била за четверки!
Я. А вы меня за вшей.
МАМА. Не за вшей, а за то, что ты не сказала, что вшей нашли и они по
хате разбежались и пришлось и тебе и Алёшке выводить.
Я. Всё равно надо нагреть, подождите.
МАМА. бабушке. На полотенцем накройся.
БА. Спасибо. Можно мне выйти?
МАМА. Стой. Как тебя потом опять затаскивать?
Я. Чайник поставила.
МАМА. Смотри, стоит, как Зоя Космодемьянская на допросе.
БА. Мне холодно.
МАМА. Мне всю жизнь холодно было. Так и что? Ко мне. Может, заберёте
её на недельку, чтобы я в Донецк съездила?
Я. Я не могу.
МАМА. Ну, конечно. Она же и твоя бабушка, почему только я за ней говно
восемь лет мою?
Я. Она за тобой тоже мыла.
МАМА. Ничего она не мыла! Как родила, так и отвезла к бабушке в село.
И забрала только через шесть лет... в школу. А я просила не забирай!
Хотела там остаться. Так нет же, ей надо было, чтобы у меня
образование было. Нахер оно сдалось! Она всегда знала как надо, как
правильно. Только меня нагуляла не понятно как, да?
БА. Что?
МАМА. Что-что! Меня говорю, как нагуляла?
БА. Я не знаю, что ты говоришь.
МАМА. Да, конечно, не знает она. Поливает бабушку из душа.
БА. Ай, холодно.
МАМА. Всю жизнь молчала, как Зоя Космодемьянская. Сколько раз
просила: скажи мне, кто отец? Скажи, скажи, скажи…
Я. Зачем тебе это?
МАМА. Не знаю. Я всегда думала, что я одна, что никого у меня нету, но
есть же братья и сёстры, понимаешь? … И не скажет же.
БА. Что?
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МАМА. Так и не скажешь, да?
БА. Что?
МАМА. Про отца. Кто был отец?
БА. Я забыла.
МАМА. Да, что ты говоришь! Забыла она!

Я. Звісно, це була брехня. Свідома! брехня. Вона пам’ятала всіх подруг з
проектного інституту і називала нас їх іменами.
Її розум працював, як газонокосарка: спогади вилітали спонтанно,
неочікувано, змішувались і плутались. І це був несвідомий процес...
Абрам Маркович… Так його звали.
Я знаю ім’я, бо мама впевнена, що то був він. Абрам Маркович приходив
двічі: коли мамі було 4 роки і коли народився мій брат.
Так звали того, кого не можна було хотіти.
Так звали того, спогад про якого моя бабушка в свої майже 90 років
захищала рештками пошматованої свідомості.
Вона не могла контролювати думки, не могла запам’ятати, який на вулиці
рік, вона не могла не ходити під себе - свідомість безповоротно втратила
контроль. Але вона його так і не здала.

9.
Чоловік міцно стискає мене двома руками. Хрустить хребет в грудному
відділі.
ДІМА. Катюлька, я тебя люблю.
Я мовчу. Я завжди мовчу після цих слів. Ми разом п’ятнадцять років.
ДІМА. Ты такая доступная. Вот когда мы только встретились ты была не
такая. А сейчас родная. Самая родная.

Не любити боляче. Ти, ніби, весь час не договорюєш, приховуєш.
Я вийшла заміж раптово.
Це був акт самознищення.
Мама вийшла заміж, щоб втекти від бабушкі Зіни.
Щоб її не поглинули речі, до яких не можна було торкатись.
Я вийшла заміж, щоб мене не поглинули думки. Про того, кого не можна
торкатися.
Це якийсь мазохізм.
Я ж тільки почала забувати.
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Він переслідує мене, це на грані синдрому Аделі.
Насправді я дуже сподіваюсь на деменцію. Між цими двома недугами
ставлю на те, що вона колись переможе.
У Набокова є оповідання - назву я не пам’ятаю, про жінку-письменницю,
де вона описує деталі спільно пережитого.
ВІН. Ніколи так не роби. Це жахливо.
Я. Це він підсадив мене на Набокова, він навчив мене курити і в наглу
проходити на вистави Віктюка.
Він зі Львова. Вірніше з маленького шахтарського містечка поруч.
Мама була там на практиці від Автоматгормашу.
Ничто не предвещало беды.
Ми дружили, ми дуже класно дружили. Він називав мене Стьопа. Не
питайте чому. Я хз. Мабуть, це вказувало на міцну пацанячу дружбу.

Він був закоханий в еквілібристку із блакитними очима.
ВІН. Співає.
Бред, полночный бред терзает сердце мне опять.
О, Эсмиральда, я посмел тебя желать.

Я. Фу, як це огидно. Це, навіть, не її колір очей. Це, блять, лінзи.
ВІН. Іди в жопу. Ти кохаєш гітаріста. Співає.

Катя, Катерина, маков цвет...

Якось ми бухали в номері готелю Україна із акторами Віктюка після
“Служанок”. І він чомусь сказав.
ВІН. Поїхали зі мною до Львова, я тебе з батьками познайомлю.
Якого хєра??? Так, ми друзі, але, блять, з якого хєра?
ВІН. Я поїхав сам.
А я за тиждень, що його не було, зрозуміла, як сильно я його хочу. Я
хотіла друга. Не робіть, як я. Друга не можна торкатись.
ВІН. Повернувся.
… І подивився на мене так, що я зрозуміла - ніхуя я більше не Стьопа. Я,
блять, єбуча Есміральда.
ВІН. Я хотів її постійно. В аудиторії на ковроліні, в ботанічному саду під
магноліями, за фортепіано.
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Смартфонів не було. Але з’явились перші Нокіа, з яких було страшно
дорого дзвонити, та можна було писати смс.
ВІН. Что делаешь?
Я. Лежу в постели с Набоковым.
ВІН. Как же я ему завидую.

Я відчувала його так, ніби знала завжди.
ВІН. У нас схожий запах тіла.
Я. Я знаю.
Нещодавно прочитала, що люди, які однаково пахнуть не сходяться
разом, бо сприймають одне одного, як родичів.
Я відчула, що це вона - любов до гроба.
Я думаю, ми відчули це одночасно.
В любові до гроба дуже мало повітря.
Він захотів дихати. І пішов.

10.
Пробачте мені один огидний вірш. Всього один.

Над безоднею суті буття
Я тримаюсь дражливої нитки.
Досконале стійке почуття
Залишає в долонях відбитки.

Я могла б відпустити його
Монгольф’єром легким в пащу ночі.
До свободи п’ять пальців всього
І один самовирок - не хочу.

Я б зірвалась зі стогоном вниз.
Моє серце б нарешті розбилось.
Та, шкода, я не Фльора де Ліз.
Навіть, в пісні мене б не лишилось.

Дуже легко любити того, хто далеко і ненавидіти того, хто весь час поруч.
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Я почала дихати, бо ми із чоловіком часто їздимо до Польщі. Ми їздимо по
черзі і рідко бачимось.

Бабушкі Зіни не стало в лютому 2016. Вона зовсім трохи не дожила до
свого 90-річчя.
Ні відбитків пальців, ні волосся - жодних слідів життєдіяльності.
Маленьку, пластикову урну, схожу на двох літровий термос, мама повезла
через блокпости у Донецьк.

Я дуже сподіваюсь на деменцію. Вона колись переможе.
Одного дня я забуду все: кордони і те, що вони роблять з людьми;
всі місця, де я не була;
я забуду і ті, де змогла побувати;
власних дітей; і сам акт їх народження; біль, засрані простирадла, сором,
окситоцин…
Одного дня я забуду польську, англійську, німецьку і, як це не прикро,
українську...
Що я пам’ятатиму?

- пам’ятник шахтарю із брилою в правиці,
- правильну бабусину квартиру на 6 поверсі неправильної Хрущівки,
- плюшеву шубу, яку до мене носив мій брат;
- терикони, вкриті квітучими абрикосами і акацією;
- і хату, ліплену з гівна і саману, де літом сідає дивовижний чорний

сніг.

Я нарешті забуду. І мені буде байдуже. Я буду усміхатись і смердіти,
як смердинатор, як всі сильні жінки в моїй родині.

P. s. Якщо раптом мене не має на читці. Я там, де і завжди: між
сраним Ягодином і блятським Дорохуском.

серпень 2019 р.
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