
Не про Єнота 

Ірина Гарець 16.11.2022 

Архипович – 46 років,  чоловік Ліди 

Ліда – 47років, дружина Архиповича 

Тамара – 27 роки, старша донка 

Маша – 22 роки, молодша донька 

Собака Білка – 10 місяців, симпатична дворняга  

Пес Чубчик – 7 років, красивий породистий пес породи «лайка». 

Військовий. 

Дія відбувається в автомобілі. Авто з причепом, в причепі лежить зимня гума.  Архипович за 

кермом, Ліда сидить поруч, у неї в ногах лежить Білка. Чубчик сидить на задньому сидінні.  

Архипович: Двері якісь не закриті, перевір свою.  

Ліда відкриває, бахкає з силою. 

Архипович (докірливо): Ліда, Ліда, боже, боже. 

Стартують.  Їдуть. 

Архипович: Погано, що проспали. Погано, що машину не перевзули. 

Ліда: Класно, що поспали, я виспалась.  

Архипович: Та ти крутилася до 2 ночі, на давала мені спати. 

Ліда: Новини… і дорога. Так завжди, коли дорога вранці, то не спиш. І дедлайн. Мушу 

написати.  

Архипович: Спати треба. Оці новини постійно. 

Ліда: Ну, ось і поспали. А новини… я тобі вже казала, це ніби я контролюю, що 

відбувається. Мені так спокійніше.   

Ліда відкриває телеграм канал в телефоні. Група «Наша родина славна Україна». 

Ліда пише: «Родина, перекличка». 

Маша пише: «Ви що, тільки виїхали? Ну ви, батьки, лохушки. Це ж коли ви приїдете? 

Вночі? У нас все норм, у Колі температура спала, йому легше. Анька теж ок. Сьогодні буде 

перший прикорм». 

Маша надсилає фото піврічної Ані.  

Архипович: Що там? 

Ліда: Аньку посадили в дитячий стільчик, перед нею розклали «поляну»: броколі, м’ясо, 

моркву. 

Архипович (посміхається, кермує): Їсть? 

Ліда: Подивимось… Думаю, звітне фото надішлють. 

Приходить повідомлення. Ліда дивиться в чат. Там фото щасливих Тамари і Миколи.  



Тамара пише: «Вгадайте? Хто найщасливіші батьки? Вірно, ми відвели дітей в садочок. 

Обох! Ми вперше наодинці». 

Архипович: Що там? 

Ліда: Здали в садочок дітей. Вільні люди на кілька годин. 

Архипович посміхається, кермує. 

Ліда: Я пам’ятаю ці відчуття, коли віддав в садочок і такий… воляяяя!  

Ліда дивиться мапу повітряних тривог. Спокійно закриває телефон. Відкладає. Гладить 

Білку.  

Ліда (до Архиповича): Ти ж не годував, бо я не годувала? 

Чубчик (з заднього сидіння ображено): Не годував. 

Ліда: Бо щось в неї вже слина. Точно блюватиме. Пробач, Білочка, в нас довга дорога. 

Архипович: Доїдемо. Піч натопимо, там дрова сухі. По гриби підемо. 

Ліда: Зеленушки. 

Архипович: Ну, може…  

Ліда: Чорні грузді.  

Білка: Мене нудить. А можна про їжу не говорити? 

Архипович: Бляяя….. 

Ліда: Щось забув. 

Архипович: Балон з газом… 

Ліда: Бляяя. 

Архипович: Будемо готувати на печі, на дровах. Буде смачно.  

Ліда: Добре, два дні протримаємося.  Навіть романтика. 

Бере до рук телефон, щось записує. 

Ліда: Слухай, ну як цим європейцям написати чому я ненавиджу русню, коли все, що можна 

було сказати, наші люди сказали. І грубо, і м’яко, і аргументовано, і по всякому. Вони все 

одно скажуть, що я радикалка і в світі немає чорного і білого, є тільки сіре. Розуміння 

приходить тільки тоді, коли в тебе ракетами херачять і похоронки приходять.  

Архипович: Пиши щось інше. Ти кілька тижнів одне й те, одне й те ж. 

Ліда: Я вчора вночі навіть колегам написала, попросила щоб допомогли або з натхненням, 

або  дали копняка.  

Архипович: І!? 

Ліда: Та що, поржали. Я типу сказала, що про Єнота буду писати. Про того, що з Херсону 

вкрали. Сказала, що тему «забила». 

Архипович: Бляяяя. 

Ліда: Що ще забув? 



Архипович: Корм собакам. 

Чук: Бляяяя. 

Білка: Можна про їжу не говорити? 

Ліда : Пиріжків їм в Пирятині купимо, переживуть до ранку. А там в магаз мотнемося. 

Білка: А можна…  

Ліда бере телефон, відкриває мапу тривог. 

Ліда: Тривога на сході.  

Архипович: Добрий ранок, дорогі сусіди. 

Ліда: Єнот… Слухай, я думала спочатку, що зроблю такий діалог зі Стругацькими. Типу, 

пам’ятаєш, в них є «Дикі лебеді». Там, в кінці, діти звалили від дорослих. Не захотіли жити 

разом з такими рагулями. Так я подумала, що це покоління, яке звалило на іншу планету, 

здається… вони ж виросли і  зараз стріляють в нас, мародерять, ґвалтують і нищать все. 

Архипович: А ще сере всюди.   

Ліда: Я розказала Люді, так вона сказала, що цим діалогом я все одно надаю голос цим 

письменникам і ввожу їх в наше інфополе… Єнот. 

Архипович: Пиши про Єнота.  

Ліда: Про родину Єнотів. Дивись, живе собі такий Єнот… Борщ варить. В нього такий чан 

чарівний, він слова там полоскає… щоб вони чесними були… Ти бачив скільки мемів 

інтернетом ходить. Що це не Єнота в полон взяли, а він диверсант, який покаже рашці як 

Україну ображати. 

Архипович посміхається. 

Ліда: Може нехай про Єнота і зоозахистницю з Європи. Може їм через тварин буде 

зрозуміло… 

Архипович мовчить, кермує. 

Ліда: І Пушкіна, нехай Пушкін вкраде Єнота. Пушкін його полюбить, запропонує стати 

коханцем, але одружуватися не захоче, бо в нього є дружина. 

Архипович: Наташка. 

Ліда щось записує в телефон. Деякий час їдуть мовчки. 

Ліда: Прикинь, мені автоматом виправило Пушкін на Рушкін. Най буде Рушкін.  

Пише. Архипович вмикає радіо Джаз. З динаміків лунає: «Радіо Джаз – бути собою». 

Ліда відволікається, дивиться мапу тривог.  

Ліда: Щось сука шириться. Ну, заправки ж не закриваються на повітряну тривогу, може лате 

по бистрячку. 

Білка: Я ж просила… 

Білка починає стікати слиною і намагатися вискочити з машини. 

Ліда: Архипович, зупиняй, зупиняй, зараз буде катастрофа на мої білі кроси. 



Архипович зупиняє автівку, Білка вистрибує з машини, за нею Ліда. 

Архипович: І попісяємо.  

Чубчик: Зашибись, я теж.  

Всі роблять свої справи 

Ліда: І нехай в Рушкіна буде кінь. 

Архипович: Пегас. 

Ліда: Який пердить ракетами. 

Чубчик: Зашибись. 

Ліда: А Рушкін такий віршами своїми, віршами… і про велику руську душу, і про те, як 

гуртом дівчину гвалтувати. Кінь розхерачує хатку Єнота, той будує собі укріплення і ставить 

кулемета.  

Архипович: А нехай в Єнота буде син, чи племінник, який вкраде коня. 

Ліда: Як роми вкрали танк. Тоді нехай ще буде бабуся, яка заховала шпагу Рушкіна. Багато 

шпаг, як та бабуся, що з під Херсону. Повний сарай зброї спиздила. Атажгла!  

Архипович: Атжала. Поїхали. 

Білка : О, ноу! О ноу, о ноу, ноу, ноу, ноу, ноу 

Архипович сідає за кермо, заводить мотор. З динаміків лунає: «Радіо Джаз – бути собою». 

Всі розсідаються по місцях. Авто рушає. Ліда дивиться в телефон. 

Ліда: Фотку Аньки надіслали. Вона вся замурзана, броколі на лобі, морква на ногах, дитина 

щаслива. 

Ліда дивиться мапу повітряних тривог. 

Ліда: Архипович, тривога Київ. Пишуть, 100 ракет випустили різних боків. 

Архипович: Прекрасно, ми недалеко.  100 ракет… Та пиздять. Фейковий якийсь канал ти 

дивишся.  

Ліда: Добре, побачимо. Пишуть ще, що сьогодні міжнародний день розслабленості і 

безтурботності. Значить…. Рушкін визиває Єнота на дуель, так як той не хоче бути його 

коханцем, або коханкою, не має значення. Зоозахисниця погоджується бути секундаткою. 

Рушкін приходить з величезним штучним фалосом і унітазом. Унітаз обов’язковий. 

Архипович: Фалоімітатором.  

Ліда: Так! І тикає його всюди, у тому числі і в зоозахисницю. Намагається зґвалтувати 

Єнота. Зоозахисниця висловлює стурбованість. 

Архипович: А Єнот відкусює Рушкіну пісюна. Справжного рушкінського. 

Білка: І не їсть…випльовує.  

Ліда: Прекрасно, а потім Рушкін їде з зоозахісницею в Європу, розповідає, що має 

українське  коріння.  Лібідо надкушене, він тепер за мир і в вишиванці. Нехай всі фінансові 

надходження, що мали б йти на підтримку українських Єнотів, тепер будуть на фінансування 

його віршів. 

Архипович: Тут ми попали в пастку. 



Ліда: Розшифровуй. 

Архипович: По-перше, ти знову надала інфопростір російському поету, по-друге, скажуть, 

що Рушкін постраждав, бо Єнот йому відкусив пісюна. Симпатія буде на боці Рушкіна.  А 

зоозахисниця буде розказувати які радикальні Єноти.  

Чубчик: Факт. 

Ліда скривлюється, заглядає в телефон. Відкладає його, дивиться на дорогу. 

Архипович: Дивися, твій улюблений кар’єр. 

Ліда: Кар’єрчик… блін як красиво. Ми під Житомиром. Блін, це ж скоро траса почнеться. Я 

не можу по ній спокійно…. я ніби бачу як тут… 

Розглядає дорогу. Там напівзруйновані будинки, ангари. Підлатані заправки. У багатьох 

будинків замість вікон дошки. 

Ліда: Тварі… просто тварі…  не можу. Оці картинки голих трупів жінок, яких хотіли 

спалити … оці шини… діти… Архипович, вони, ну, ці європейці… не розуміють нашої болі. 

Вони не бачать того, що ми бачимо. Це треба на власній шкірі відчути, тоді стане ясно. Ніякі 

п’єси, розмови, ніякі відео. Вони не розуміють, що….  

Дивиться в телефон.  

Ліда: Архипович, по всій Україні тривога. Львів теж.  

Ліда пише в родинний чат: «Звітуйте, всі заховалися?»  

Маша пише: «Тільки вийшли з магаза з Анькою, не встигли нічого купити, коли вже були 

на касі - загуділа сирена. Біжимо в укриття».  

Тамара пише: «Ми встигли тільки меншого забрати з садочка, бо він же на півдня тільки,  а 

Віру ми планували ввечері, як зазвичай. Виховательки їх в укриття зараз спустять. Малеча 

вже не боїться в укритті. Там вони бавляться». 

Ліда: Пиздець, Архипович. Вірку не забрали, знову вона в підвал піде. Пам’ятаєш, як вона 

почала вкакуватися в труселя після цих підвалів.  

Архипович: Сподіваюся, що скоро відбій. 

Ліда дивиться в телефон. 

Ліда: Пишуть, вибухи в  Запоріжжі…  

Мовчать. 

Ліда: Вибухи в Сумах. 

Мовчать, Архипович гонить автівку.  

Білка: на спідометр дивіться, захитує.  

Чубчик: перші п’ять років нудить, потім звикаєш. Вони постійно кудись їздять. Купили собі 

дачу за 800 км. Сиділи б на одному місці.. ні…треба щоб так… щоб…То ти ще на море не 

їздила…На Кі́нбурнську косу, наприклад… Там спочатку лапи проколюєш колючками, потім 

вони закипають від гарячого піску, а ти їх в солоний лиман. А ці (мордою вказує на Ліду і 

Архиповича) впевнені, що в них джип, а не кенгушка і закопуються в пісок. Надійно і 

безповоротно. Беруть тарілки пластикові і по типу розкопуються. Пекло, пісок, лапи болять, 

а вони ржуть…   



Білка: не починай, як зарядиш цю свою шарманку. Від неї теж нудить. 

Архипович: Кудись нас веде гугл навігатор не туди, ми так ще Київ не проїжджали. 

Ліда: Вибухи в Чернігівський області. 

Архипович: Ні, навіщо так їхати, чому через центр. Опа, затор. 

Ліда роздивляється навколо. Раптом щось помічає в небі. Це ракета. Вона переводить 

погляд на Архиповича: 

Ліда: Я тебе люблю. Я дякую тобі за ці 22 роки. В нас було прекрасне життя.  

Архипович дивиться на Ліду , цілує в лоба, обіймає.  

Чубчик: Білка… мені шкода, що ти так і не звикнеш… 

Білка: Та ладно… на Кінбурн не попала… лапи в лимані… хоча було і так цікаво… але 

мало. 

Звук вибуху. Ракета влучає в багатоповерхівку неподалік авто. Здіймається стовп диму.  

Авто сколихнуло. Автівки що стояли, панічно стали роз’їжджатися. Архипович, вирулює 

поміж ними, вони їдуть далі. 

Архипович: До моста б дістатися. 

Ліда: Пишуть про повторний вибух, ти чув? 

Архипович: Ні. Їдемо. Нащо я той причеп взяв, з тими драшпаними колесами.  

Автівка мчить Києвом.  

Ліда: Пишуть вибухи у Львові…. Діти! 

Ліда пише в чат: «Пишіть!» 

Тиша. 

Ліда: Мовчать. Та пишіть вже! Буду дзвонити. 

Ліда телефонує донькам. Вони не відповідають. 

Ліда: Пиздець.  

Ідуть мовчки.   

Білка: від страху нудити перестало. 5 років… 5 років.  

Ліда гладить Білку. Приходить повідомлення. 

Маша пише: «Мама, було стрьомно, дуже поруч вибухнуло, в нас будинок здригнувся. 

Світло пропало. » 

Тамара пише: «Дуже поруч, бідна Вірка, вона напевно теж почула, а мене поруч немає».  

Ліда пише: «Сидіть в укриттях» 

Маша пише: «Звісно!» 

Тамара пише: «Мама! Звісно» 

Маша пише: «А ви де? Там пишуть, що вибухи в Києві». 

Ліда пише: «Ми майже виїхали». 



Ліда: Пиздець. 

Архипович: Все в них добре? 

Ліда: Живі, сидять, ховаються, Вірка тільки в садочку.  

Дивиться стрічку новин. 

Ліда: Житомир вибухи…Одеса вибухи… Рівне вибухи.. Вінниця вибухи… Ковель 

вибухи…Кривий Ріг вибухи… 

 

Дивиться стрічку новин. 

Ліда: Хмельницький вибухи, Івано-Франківськ вибухи, Полтавщина вибухи…Тато!!!  

Ліда дзвонить татові: Тато, все добре?.. Фух.. не виходь… не виходь… 

 Ліда закінчує розмову, дивиться новини. 

Ліда: Ти чув, так? З ним все добре. 

Архипович киває, він зосереджений на дорозі.  

Ліда: Тернопіль, вибухи. Всюди пропадає світло.  

Архипович: Ми виїхали з Києва. Нам залишилося 5 годин.  

Ліда: В Молдові пропало світло. 

Архипович: Може, десь від нас живилися. 

Ліда: Знову Київ. 

Архипович: Суки. 

Білка: я помовчу. 

Чубчик: Щось я в туалет хочу. 

Архипович: Терпіння, друзі.  

Всі їдуть мовчки. 

Ліда: У Кривому Розі шахтарі не можуть вийти з шахти. 566 людей. 

Архипович: Сподіваюся, в них вентиляція є, тобто резервні є якісь джерела, головне, щоб 

повітря було. 

Ліда: Потяги зупинилися на багатьох напрямках. 

Архипович: Ми теж зупинимося. 

Зупиняє машину. 

Архипович: Подивлюся сам новини, подихаємо. 

Всі виходять з авто.. Архипович продивляється стрічку новин. Матюкається. Білка починає 

їсти траву 

Ліда: Блін, Білка! 

Білка: Нерви, жерти хочеться і взагалі…  



Чубчик підбігає до Білки. 

Чубчик: Смачно? 

Білка: Ну, такоє. 

Чубчик пробує траву, випльовує. Першим застрибує в автівку. 

Архипович: Поїхали. Добре, що я не забув генератор. Шахтарів витягують. Але так, світла 

немає майже ніде.  

Всі сідають в автівку, їдуть. Ліда читає стрічку новин. 

Архипович: Читай вголос! 

Ліда: Я думаю, а що там Льошка. Як він живе там, в Москві. 

Архипович: Запитай. 

Ліда пише в месенджер: «Привіт брат, ми сьогодні ледве не померли». 

Льоша пише: «Я читаю новини, це жах. Я знаю, що ви в дорозі, тато сказав. Ти напиши як 

доїдеш. Я хвилююся» 

Ліда пише: «Як ти там живеш і працюєш?» 

Льоша пише: «Бухаю». 

Ліда пише: «Допомагає?» 

Льоша не відповідає. 

Ліда: за що я ненавиджу русню….. 

Їдуть мовчки…. 

Архипович: Відповів? 

Ліда: Бухає і турбується. 

Чубчик:  Заєбісь. 

Ліда: Тривога скасовується потроху. 

Архипович: Нам останній блокпост залишилося проїхати. Ми майже доїхали. Бухати 

будеш? 

Білка: Буду.  

Чубчик: І я. 

Ліда: Буду. 

Архипович: Здивувала… Колу купити? 

Ліда: Так. 

Блокпост. Автівка під’їжджає, Архипович опускає скло.  

Військовий: Нічого забороненого не везете? 

Архипович: Собак. 

Чубчик з Білкою: В сенсі??? 



Військовий: Собак можна, проїжджайте. 

Білка: Може поговоримо? 

Чубчик: Заєбісь. 

Ліда читає новини. 

Ліда: Ракета впала на територію Польщі, вбило двох людей. 

Архипович: Засцуть Лідочка, нічого не буде. 

Ліда: А може???? 

Архипович: Думаю, висловлять стурбованість, або скажуть, що це наша ракета. Нічого не 

буде. Тільки Єноти, Лідочка, тільки Єноти. Одна надія на них.  

Вмикає радіо, з динаміків лунає «Радіо Джаз – бути собою».  

Лунає пісня «Лента за лентою набої подавай… » 

Архипович: О, наша хатка… Не зруйнована.  

Чубчик: Заєбісь. 

 

 

 

 

 

 

 


