
Рибний шлях

Емма — мати військового

Ніна — мама Емми

Іванна — саперка

Лука — волонтер, в минулому — військовий

Орест — в минулому працівник нафтових корпорацій

Хлопчик — дитина років 12-ти, втратив дар мови

Голоси і кіберельфка — можуть бути тільки аудіо, а кіберельфка у вигляді дрона.

У виставу можна ввести персонажів мандрівного театру, які можуть в 
експерементальний спосіб — можливо пластичний, можливо вербальний шукати 
своє місце у цьому химерному світі. 

Народження у річці

1-й відлік біоциклу

Іванка і Лука злазять з воза, який приїхав і зупинився. Позаду розбита заправки, на 
якій тобі ані палива, ані веганських бургерів, то що вже говорити про хот-доги?
Лише кавовий апарат може зненацька увімкнутися від того, що перегрівся на сонці 
і можна собі буде зробити мокачіно, але це здається тільки легенда, бо ні з ким 
таке раніше не траплялося, хоча всі мріють знайти це грьобане мокачіно і думають, 
а раптом це трепиться зі мною. От вони злазять з воза, а в Іванки мають бути якісь 
елементи війського одягу. Спека, пил, важке повітря. Скло. Метал. Рослини.

Іванна: Звідки ти взяв цього старого лірника?

Лука: Це кобзар. Зараз такі, як він знову розповідають, що діється в світі. Його гріх 
не взяти на віз. 

Іванна: Це ті, в кого мають перетворитись кіберельфи? Слухай я все розумію, але 
треба було заїхати далі. Бо до нас на віз будуть проситися люди. Ось дивись прямо 
біля вогнища. Я знаю цю жінку, яка досі чекає, що під руїнами знайдуть її невістку і 
внучку, хоча руїни вже розібрали і їх не знайли. Що вона тут робить? А цей хлопець, 
який продає малину, не може пережити, що його мама померла, а цей сам доглядає 
сім менших братів і сестричок, бо снаряд убив маму. Куди я їх всіх візьму? Я б з 
радістю, але ти хочеш усе це заповнити зерном, а нам треба ще забрати зі собою 
сам знаєш кого. 

Лука: Вона не поїде. 

	 	 �1



Іванна: Поїде. Піди подивись, що там відбувається і що за шум? І постукай по тому 
кавовому апарату, може таки буде мокачіно? 

Лука: Ти в це віриш?

Іванна: Слухай, після того всього, що трапилось, то що я не можу помріяти собі про 
мокачіно на порослій кущами заправці і хоча б про веге бургер чи хот-дог? Ну немає 
електрики тепер у світі, лише якісь сонячні батареї і вітряки, які нафіга не 
заряджають, бо постійно пил, вітру немає, а ще безводдя і безхліб’я. Хіба 
кіберельфам вдається. А в мене не виходить. У мене між іншим колись був 
Інстаграм і я вела блог про місячні. Але зараз це пішло в небуття. В сенсі цикл у 
мене є, а блогу немає. А те, що зараз люди живуть собі групками і мандрують не від 
міста до міста, від країни до країни, а від заправки до заправки — не робить їх 
гіршими якимись, які не знають благ цивілізації, то що не може бути собі легенди 
про мокачіно з ржавілого апарату? 

Лука: Та може, може. Зараз піду подивлюсь. 

Іванна: Ех, піду я до тих жінок і того хлопчика, який продає ягоди і всякі овочі, 
може щось у них куплю.

Лука: Вони можуть бути радіоактивні. 

Іванка йде, Лука щось шпортається у возі. 

 2-й відлік біоциклу

Емма сидить і переглядає свій гербарій зі засушеними квітами і рослинами. На них 
падає світло. Біля неї сидить хлопчик років одинадцяти, якому вона показує свою 
колекцію. Хлорчик не розмовляє.

Емма: Цих рослин вже немає на землі. Жодної стебелинки. Ось дивись. Я хочу 
зберегти їх. Тут є всякі-всякі рослини. Деякі рідкісні, але є зовсім  прості, оце листок 
яблуні, а це китиця калини. Деяке насіння я зберегла у себе дома, але не знаю, чи 
воно придатне. Дивись, оце — Гронянка півмісяцева, латинська назва botrychium 
похідна від слова botrus, що в перекладі нозначає китиця. Ця рослина особлива. Її 
називають ключ-травою. У давні часи, люди вірили, що ключ-трава відкривала 
людям ті місця, де в землі приховано скарби. Пауза. Слухай, тільки ти нікому не 
кажи. Хай це буде наша таємниця, добре? Я тут побачила одну дивну річ. Дивись 
сюди, бачиш, це мабуть хлорофіл. Ці рослини — мертві і сухі, але якщо їх 
підставити під сонячний промінь, вони починають споживати енергію сонця. 
Фотосинтезувати. Це диво. Я це давно зауважила. А потім я побачила — глянь, 
(показує долоню). 

Входить Ніна, сідає за стіл. Емма ховає долоню.

Емма (пошепки): Потім я розкажу, але я віддаватиму тобі свій хлібчик, то ти їі, не 
соромся. (Голосно) А це — безсмертник. Про нього я знаю легенду. 

Ніна: Там пастух приніс їсти. Ходи.  
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Емма: О, сьогодні є їжа. А що він приніс?

Ніна: Наловив риби. 

Емма: Отой, що з сивою бородою? Він якось розказав мені, що у кожного з нас в 
душі живе рибина. Лосось, який дає силу нашій душі. Але іноді, як смерть 
підбирається дуже близько, він може налякатись і втекти. І тоді, як смерть 
відступає, людина починає жити таким життям, яке більше схоже на смерть, а не 
життя. Людина стає апатична, сумна, відірвана від сили, у неї немає іскри. Це так, 
як я. Але… 

Ніна, шарпає Емму і відводить вбік. 

Ніна: Невідомо, що та дитина бачила. Я не думаю, що він німий з народження. А ти 
йому постійно розповідаєш ці недоречні казки.

Емма: Він колись умів розмовляти.

Ніна: Не прив’язуйся до нього. Це не твоє дитя. 

Емма: Та як ти можеш? 

Ніна: Тобе не вистачить на те, щоб пригорнути усіх нещасних дітей-сиріт. Кажу, не 
прив’язуйся до чужої дитини.

Емма: Немає чужих дітей. Чуєш? Немає чужих дітей!

Ніна: Ти ще свою дитину не поховала, вже знайшла заміну? 

Емма: Мій син — живий. Я вірю, що він живий і повернеться. 

Ніна: Поховати його треба. А наша жіноча доля — чекати звісток від долі. Ти ні на 
що не можеш вплинути. Ми нічого не вирішуємо. Ходи їсти рибу. Але без нього. 

Хлопчик все одно встає і йде з ними. Сідають за стіл. Їдять якийсь час мовчки. 

Емма: Цей старий пастух — зі Швейцарії. Ну з тих країв. Коли ми стояли в черзі за 
водою, він мені казав, що у них дома був стіл, на якому були викарбувані портрети 
давніх родичів. Вони знають своїх предків до сімнадцятого століття і це звичайні 
пастухи. У них був цей стіл, за яким вони збирались родиною на Різдво у цій 
прабатьківській хаті. Уявляєш?

Ніна: А моя баба матері не пам’ятала. Бо та їй на саме Різдво вмерла. При родах. І 
от обривалося все. Прадіда вивезли на Сибір, його брата розстріляли за 
контрреволюційну діяльність. Хату відібрали на потреби держави. А другу бабу з 
дідом депортували в степи під Херсон. У нас з чоловіком нарешті була своя 
квартира від совєтів Сміється. Але на неї впала совєцька ракета. Заходиться 
сміхом. Потім ми жили в однієї доброї сім’ї десь там, де була раніше Польща, бо то 
через знайомих, потім були в якійсь старій школі під Прагою, потім у німецькому 
готелі, потім знову у спортзалі, де ми жили з афганцями, сирійцями, в’єтнамцями. 
Потім до нас приєдналися французи, німці, бельгійці, голандці, ой кого там тільки не 
було. Найбільше то я запам’ятала жінок з Сомалі, вони готували таку смачну їжу і 
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дуже любили солодке. Потім ми поїхали десь там, Австрія, а потім сталося те, що 
сталося. (Сміється). І тепер живемо у таборі на заправці. А той пастух також зараз 
скитається. Нема його хати. Усі волоцюги. (Сміється). Довга пауза.

Емма: Сьогодні досить гарна погода, порівняно з іншими днями. (до хлопчика): 
Будеш ще кусочок хлібчика?

Хлопчик киває. Ніна різко забирає останній кусок і їсть.

Емма: Мама! Як ти…

Ніна: Я не вдавлюся. 

Їсть хліб. Еммі стає погано, вона вибігає і рве.

3-й відлік біоциклу

Лука входить до Ореста, його шатро чи то якась кімната, що служила вбиральнею 
колись на заправці, виглядає досить з блиском, якось він примудрився це зробити 
на фоні розрухи.

Орест: І як минула дорога?

Лука: Як зажди — пил, спека, важке повітря, а в додатку міни і руїни. Нічого 
нового. А ще у тих поруйнованих ярах з’явилось більше вовків. 

Орест: Вовків? Звідки вони тут взялись? 

Лука: Коли їх повідстрілювали, збільшилась кількість оленів, які відчули безпеку. 
Вони розмножувались і розмножувались. І стали їсти більше трави, яка берегла 
грунт.

Орест: Будеш пшеничну наливку?

Наливає.

Лука: Земля через брак трави піддавалась ерозії і повені ставали частішими. Річки 
почали шукати собі нові русла, маневрувати на закоси. Коли ж вовки вернулись, 
олені відчули страх, їх стало менше, трави стало більше, земля укріпилася і річка 
відновила старий тік.

Орест: Ця настоянка дуже смачна. Не така, щоб міцна, але голову крутить. 

Чумак: По троху життя вертається до прадавніх циклів. А ще бачив вчора пастуха, 
який розповідав, що у річці знову з’явились лососі, це теж підтверджує тезу про те, 
що природа все одно бере своє. Їх тут не було від непам’ятних часів. Вони тут 
розмножуються, пливуть до моря, там живуть, ростуть, полюють і потім проти течії 
вертаються до рідної річки, аби сплодити потомство і померти. Уявляєш?

Орест: Кажуть, що ця річка може зовсім висохнути. 
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Лука: О, воно смачне. Давно не розслаблявся. Дякую.

Орест: Не треба дякувати. Моя маленька доця якось сказала, що я повинен їй 
здобути ляльку з пластику. Уявляєш? Я її спитав, де я тобі її дістану, зараз діти 
знову граються кукурудзою, якщо вийде її знайти серед сухого поля. Я їй приніс 
купу кукуруз, з яких би можна було намолоти каші і нагодувати голодних, а вона 
думаєш гралася ними? Ні, і дякую не сказала. І я подумав, от вона перемога. От 
вона влада. І мені ще більше хочеться їй купити ту ляльку. Я ж можу це зробити. 
Можу. 

Лука: Ех, якби не мої діти, я б сюди може і б не їздив.

Орест: Чого ж не зробиш заради дітей!

Лука: Але з іншої сторони, стільки людей потребують найпростішого. У вас тут у цій 
частині європейського мандрівного континенту ще хоч якось. А там далі на схід — 
що там говорити. Там немає з чого пекти хліб. Засуха. Бехліб’я і безриб’я. У вас тут 
навіть можна купити ягоди, які назбирали у ближньому розмінованому лісі. Є 
канапки з каші і бурячка, які чомусь називають веге-бургерами. Є молоко від 
місцевих кіз та овець. У вас тут цілий бар-базар.

П’є. 

Орест: Цього разу мішків із зерном буде трохи більше. 

Лука: Аби вмістилось. 

Орест: Вміститься. Я поїду з вами. Поїдемо через Бескиди. Там зустрінемо чоловіка 
без ока і він дасть нам нафту. Там на старих кордонах є нафта. 

Лука: Навіщо мені нафта, ми їдемо возом.

Орест: От власне для того, щоб змастити свій віз, щоб колеса не скрипіли. А 
наступного разу можливо поїдеш машиною і заправишся тут. Моя теорія еволюції 
провалилась. Тому треба вертатись до старих механізмів. 

Лука: Нічого не розумію. 

Орест: Нафта — це не тільки кров війни, але й цивілізації. Ти не знав про це? Зараз 
виживуть лише сильніші і це правильно. Тому потрібно відновити нафтовий 
промисел тут, аби сильніші були ще сильніші. Я вірив, що людське тіло може 
пристосуватись до цих умов, може вижити, але люди продовжують помирати від 
воєнних наслідків — голоду і холоду. Але це на майбутнє, одним словом, цей 
чолов’яга дасть нам нафту і гроші. А потім ми поїдемо до моря. Потім ми заїдемо на 
ту заправку біля порту. Там нас зустріне один чоловік, в якого не буде однієї руки. У 
порті вже чекатиме судно. Ти допоможеш йому перегрузити усе. А у мене будуть 
там важливі справи. Як дивно, що заправки вже не є заправками, а їх так далі 
називають.

Лука: А як же люди, там далі на сході? Вони вже мабуть з’їли увесь хліб і чекають 
на зерно, на які не які овочі, крупи. 
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Орест: Виживуть і так сильніші.

Лука: Слухай, ти пропонуєш, аби я це все перегрузив у судно в порту і не віз до 
місця призначення?

Орест: Ти правильно все розумієш. Тобі за це заплатять. Наша корпорація 
підписала новий контракт.

Лука: Ти шо взагалі вже? Яка нафіг корпорація? Я займаюсь волонтерською 
допомогою. Там люди можуть померти з голоду. 

Орест: Волонтерство — це добре, але документи — це документи. 

Орест показує йому папір якийсь.

Лука: Звідки це в тебе? 

Орест: Ти ж не хочеш, щоб усі дізнались про твоє минуле, позивний «Чумак»? 

Лука: Гаразд. Я зроблю так, як ти скажеш. Але я не сам. Зі мною військова, вона 
приїхала сюди по якусь жінку. 

Орест: Якщо тобі важлива твоя репутація, не переживай, що ти згубиш ще якесь 
життя, тим більше життя військової. Бути вбивцею - тобі не звикати.

Лука: Я — не вбивця.

Орест: Ти був на війні.

Лука: Я — дизертир, але я не вбивця. 

Орест: Ми можемо по-різному на це дивитися. Але твоє сумління нікому не 
потрібне. І чого ж не зробиш заради власних дітей. 

Лука: Я не вбивця. 

Орест: Допий свою наливку. Може хочеш ще? 

Славік виливає наливку на Ореста. І виходить.

4-й відлік біоциклу

Емма пересаджує вазонки. Сіє землю. Поряд сидить хлопчик і допомагає Еммі. 
Входить Іванка. Витягує автомат і починає чистити його. Якийсь час вони можуть 
мовчати. Рухи Емми нервові.

Іванна: Ти знаєш, чого я сюди приїхала.

Емма: Я думала, ти привезла якусь звістку про мого Іванка. 
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Іванна: Вони знищили усе зерно. Усі зразки насіння в твому інституті. Ти знаєш.

Емма: Ні, не знаю.

Іванна: Уже знаєш.

Емма: І що ти їхала сюди в таку далеку дорогу, щоб мені це сказати?

Іванна: Іванко мені розповів, що у себе вдома є копії цього насіння, можливо не 
всього. І що цей сейф сенсорний. Тільки твій дотик може його відкрити. І тільки ти 
знаєш, що з цим насінням робити і де той сейф закопаний. Нам потрібно врятувати 
це насіння, інакше посуха скоро дійде сюди і все загине. Життя на землі.

Емма: Не перебільшуй.

Іванна: Ну може й перебільшую, але це важливо. Поїхали з нами.

Емма: Наш дім заміновано. 

Іванна: Ну от, нарешті тобі знадобляться твої вімння знешкодження мін. 

Емма: Я на відміну від тебе на фронті не була.

Іванна: Але ти пройшла навчання. І знаєш, як працює зривний механізм.

Емма: Усі пройшли навчання. 

Іванна: Я буду з тобою. 

Емма: Я займаюсь рослинами. Це єдине, що не дає мені зійти з розуму. Я не така 
сильна, як ти. 

Іванна: Ну от, ти ж не хочеш, аби все стало мертвим гербарієм. 

Емма: Усе що я хочу — це лише дочекатись свого сина. Я вірю, що він не безвісті 
зниклий, а живий. Я допомагю тут загубленим дітям, піклуюсь про зграю собак, 
деякі з них помагають пастухам. І в мене стара матір, яка також потребує догляду. 

Іванна: Слухай, тут буде кому подбати про твою матір, я попрошу Ореста. Ми з 
одного села. Де тільки з людьми не перетнешся у цьому загубленому світі, який і 
правда тісний. Поїхали, тобі піде на користь. 

Емма: Послухай, мені здається, що я взагалі збожеволіла. (Бере хлопчика, 
наближається до Іванки). Я вам щось розкажу. Але хай це буде таємниця. Між 
нами. Я якийсь час взагалі не їм, моє тіло не потребує їжі. Глянь, (показує долоні). Я 
думаю, що це хлорофіли. Моє тіло споживає енергію сонця, я потребую лише світла 
і води. Як рослина.

Іванна: Вау, ти значить виживеш. 

Емма: Так, але води все меншає і меншає, а сонце все більше пече і пече. 
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Іванна: Це теж правда, але інші люди не мають таких властивостей, як ти, тому як 
тільки повантажимо зерно, будемо виїжджати. І візьми нарешті автомат в руки, він 
тобі знадобиться. Це для тебе. (дає їй автомат). Виходить. І вертається. Можливо я 
знаю, де Іван, ми спробуємо його знайти. 

5-й відлік біоциклу

Біля заправки. 

Лука: Чому ми не можемо загрузити це зерно сьогодні?

Орест: Тут приїхали якісь слідчі і все перегородили. Я не маю доступу до сховища і 
вся заправка, весь табір на ногах. Вони допитують людей. 

Лука: Про що допитують? 

Орест: Тут знайшли тіло якогось чоловіка. Ним виявився якийсь кобзар, який тут 
недавно приїхав і грав під засохлою грушею. 

Лука: Я його знаю. Він з нами приїхав. Хто його вбив? 

Орест: Не знаю. У цьому місці усі смерті загадкові.  А тобі, Лука, я теж можу 
організувати розмову зі слідчим. 

Лука: Придурок.

Орест: Як тільки тут все заспокоїться, ми почнемо грузити. 

Орест відходить. Підходить Іванка, вони не перетинаються. 
 
Іванка: Чому він так на тебе подивився? 

Лука підходить до вікна і слухає розмови слідчого. Слідчого і людей, яких він опитує 
не видно, тільки чути. 

Голос слідчого: Отже згідно з даними слідства і висновку паталогоанатома, цей 
чоловік є лірником і кобзарем, який є по суті нашим медіа, саме від нього ми 
дізнаємося, що коїться у світі Божому. Причина смерті — невстановлена. Але все 
вказує на те, що він помер від кулі. Власне вдалось встановити, що він помер у 
тридцятих роках двадцятого століття. Ви контактували із загиблим? 

Голос дівчини: Тут приїхав віз, ну як їх там — волонтери приїхали, ну ті, які возять 
сіль, віск, мед, зерно. І там якісь військові були, ну дівчина у формі. З ними був той 
	 	 �8



лірник, чи кобзар. Він шукав веганські бургери, але жінки йому продали лише 
горіхи. І поки він лазив по тому барі-базарі, а потім пішов пісяти в кущі, ми з моєю 
подругою взяли його кобзу, бо моя подруга грає на бандурі і почали бринькати. Оту 
пісню, як дівки на війну ходили. А він як побачить, як почне на нас кричати. Що 
типу дівчатам не можна кобзи торкатись, бо це святий інструмент. Він як з 
минулого століття. Ми короче такі в шоці були трохи. Ну ок. А потів він грав там під 
сухою грушкою. І ми його більше не бачили. 

Голос Слідчого: Дякую. Запрошую пані Кедровську. Чи ви спілкувались з 
кобзарем?

Голос пані Кедровської: Я продавала гриби, які назбирала у лісі. А він підійшов, 
пожартував, що ці гриби багато знають, бо своїми спорами обплітають коріння під 
землею і через електричні імпульси передають інформацію від дерева до дерева. І 
пішов собі далі. А у 1934-1935 роках по Харкову пройшли чутки, що відбувся 
кобзарський зліт, кобзарів вивезли з Харкова і кинули до яру, де вони й загинули... 
Кобзарям нібито сказали, що їх везуть до Москви ще на один зліт.

Голос слідчого: Тут не Харків. А Москви давно вже немає на мапі світу. Імперія 
зникла. Ніхто не знає, що там на цьому місці. Може щось і вціліло, але ці території 
відгородились назавжди. Москва знищуючи всіх, сама себе знищила. Хоча наші 
військові далі охороняють кордони. Ми ж тут на цьому європейському континенті 
усі шукаємо прихистку і безеперервно мандруємо у пошуках хлібини або рибини. 

Голос пані Кедровської: Ну, імперії немає. Але я цього не можу ніяк забути.

Голос слідчого: Може це ви його радіаційними грибами отруїли? 

Голос пані Кедровської: Я бачила, як він купував солену рибу, ту, що з Криму 
привезли. Може вона вона отруєна?  

Голос слідчого: А пан Іван Дерв’яний! Ви ж також купували солену рибу.

Голос Івана Дерев’яного: За сталінським наказом забирали усіх. Були облави на 
базарах. Забирали багато інвалідів, були й кобзарі там. Була одна сім’я: Прокіп 
Маловичко, жінка Мотря і троє дітей, всі дуже гарно співали. Вночі їх забрали, 
навіть не сказали, що їм брати — повантажили в ешелон, де багато вже було 
кобзарів з інших міст України. Їх направили в Сибір.
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Лука обіймає Іванку.

Іванна: У тебе є дружина і діти, ти сюди приїхав за зерном. А я — за Еммою.

Лука: Я чув, що це легенда про тих кобзарів.

Іванка йде. 

6-й відлік біоциклу

Іванка входить до Ореста в його приспособлену кімнату на тлі розрухи, де на 
мандрівному європейському континенті залишились, як відомо, одні заправки, біля 
яких люди живуть собі, аж поки не приїде якийсь віз і можна буде поїхати в інше 
місце, зазвичай це буде також запрвка, від якої залишилась лише назва.

Орест: Це ти? Що ти тут робиш? 

Іванка: Не сподівався мене тут побачити? 

Орест: Лука говорив, що з ним приїхав хтось із військових, але я не думав, що це 
ти. Сідай, вип’єш чогось? 

Іванка: Води.

Орест: У мене є дещо смачніше. 

Іванка: Налий води. 

Наливає воду і дає Іванці. 

Орест: Що там наше село? 

Іванка: Ти ж знаєш, його уже немає.

Орест: До мене відізвався наш колишній директор заводу і сказав, що частину 
людей депортували за цю загороджену територію, де колись була росія. 

Іванка: Мою маму, бабу і сестру. 

Орест: Мабуть і мою маму. І вітчимм. І їхніх дітей. 

Іванка: Сумніваюсь, що ми їх побачимо колись. Ти далі покладаєш надії на 
відновлення нафтових ресурсів і повернення до старого життя?

Орест: У мене немає вибору. 
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Іванка: Вибір є завжди. 

Орест: Я вірив, що нам потрібно щось зовсім нове, я вірив у людину. Людина 
стільки всього може витерпіти, ти не уявляєш, скільки всього може витерпіти 
людина.

Іванка: Я не уявляю? 

Орест: Я вірив, що людське тіло знайде вихід, що пристусується до голоду, до 
холоду, щось придумає, впаде у сплячку чи навчиться якось запасати енергію.

Іванка: (сміється): Або помре і стане рослиною, яку з’їсть якась рибина. 

Орест: Моя віра в еволюцію провалилась. Я не жартую. На мене тиснуть, щоб 
відновити видобуток нафти на старих кордонах. Борислав, Східниця, Устшики 
Дольні. Виживуть і так сильніші. Ті, які переживуть і яким вистачить їжі. 

Іванка: Он Емма не потребує їжі. Вона фотосинтезує, як рослина. Я сама бачила. 
Ой, я типу мала тобі цього не казати, але мені здаєтья, що у неї якісь галюцинації. 

Орест: Що? 

Іванка: Послухай, вона поїде з нами. Я прийшла, аби хтось із твоїх людей 
попілкувався про її маму Ніну і ще про одну дитину. Я розумію, що про всіх треба 
піклуватися, але це моє особисте прохання. Не підведи. 

Іванка виходить.

Орест: Це ж може нас усіх врятувати.

Орест такий у задумі сидить. 

7-й відлік біоциклу

Ніна, яка сама в кімнаті, риється в речах Емми. За цим підглядає хлопчик, можливо 
з-під ліжка, якщо воно є. Ніна витягує військову форму дочки та автомат і на якусь 
хвилину виходить з кімнати. Поки її немає хлопчик бере гербарій і ховається. Поки 
біжить, з гербарію випадає записка. Ніна повертається. Далі риється в речах. 
Знаходить протитанкову міну. Починає оглядати її. Розкручує. Риється далі. 
Знаходить сухарі. Вона починає їх їсти. Раптом помічає записку. Бере і читає її.

Ніна: Івашко Михайло Федорович, народився у 1920 р, у Вінницькій області, 
Шевченківському селі, де й жив на час Голодомору. Склад сім’ї: мати, батько, п’ять 
сестер і брат. Він пам’ятає, як його маленькій сестричці батько пошив рукавичку з 
їжака, бо вона з голоду обсмоктувала пальчики до крові.
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Підвишинська Катерина Олександрівна народилась в 1913 р. в селі Березівка 
Рівненська обл. Після Голодомору її мати отримала психічну травму: вона насильно 
всіх годувала, змушувала їсти, навіть коли ніхто не хотів, не відходила від плити – 
постійно робила їсти.

Ганджа Ніна Іванівна. 1925 р. Черкаська обл.., Уманський р-н, с. Іваньки. Пам’ятаю 
багато пухлих людей, ходили просили їсти. Збирався у нас базар — то приїжджали 
якісь багаті люди і збирали у селян золото взамін на жменю якоїсь крупи поганої. 
Під час Голодомору люди їли гнилу картоплю, їли коріння, суху траву, ловили ворон 
й варили. А ще по селу ходили розмови, що хтось десь варить холодець із людей, 
так мене мати на вулицю не випускала, бо я була така повненька»

Ніна ховає записку. У неї рвотний рефлекс. Вона вибігає. 

8-й відлік біоциклу

Емма сидить між вазонами. Пробує робити йогу перед дзеркалом. Або якісь 
вправи. На неї падає сонячне світло. Вона зупиняється, розглядає своє тіло. До неї 
підходить хлопчик і дає їй гербарій. Емма обіймає його. 

Емма: Ти сховав його? Знову хочеш, аби тобі почитати легенди? Зараз, Громовик 
донський. Він належав до Червоної Книги давно. Ендемічний вид. Ареал виду та 
його поширення в Україні:  Східнопричорноморський вид. В Україні — це басейн 
Сіверського Дінця і Приазов’я — по річках Кринка і Суха Волноваха. А це лілія, 
дивись. Ти колись бачив водяні лілії? Я тут записала легенду. Хочеш послухути? 
(Хлопчик киває). Давним-давно на одне село напали вороги. Вони спалили все 
дотла, а жителів забрали в рабство, щоб потім продати. Коли військо йшло 
степовою дорогою, гинуло багато людей. А трьом дівчатам вдалося втекти. Коли 
завойовники проснулись і побачили, що не вистачає трьох людей, то вирішили їх 
шукати. Тим часом дівчата підбігли до невеликого ставка і вирішили перепочити. 
Проснувшись, вони почули тупіт коней, загарбники були уже коло них. З відчаю 
дівчата вирішили втопитись в ставку, щоб тільки не стати рабинями. А рівно через 
рік на тому ставку розцвіли три білі і красиві квітки, їх назвали ліліями. Люди 
кажуть, що це душі тих дівчат. Послухай, ти знаєш, я мушу врятувати зернята. Але 
я туди їду не цим, ти знаєш. Бережи гербарій. Але ти не сумуй, я обов’язково 
повернуся.
Хлопчик притуляється. 
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9 — 13-й відлік біоциклу

О ранковій порі віз збирається в дорогу. 

Іванна: Чому так багато мішків? Мені здається, що тут не зерно.

Лука: Чого ти лізеш туди, де не треба? 

Іванна: Чого ти такий нервовий? Еммо, нарешті. Ти спізнилася. Ми не можемо так 
довго чекати. 

Емма: Я не змогла знайти свою форму і автомат. Я все обшукала. Без поняття, де 
вони ділися. 

Іванна: Це звісно не дуже добре. Без автомату зовсім зле. Давай мусимо їхати. 

Емма вилазить на віз. Прибігає хлопчик.

Емма: Що трапилось?

Хлопець тягне її за собою. Емма біжить за ним. Він веде її до Ніни, яка задихається. 
Емма починає їй допомагати. Шукає воду. Ніна відкашлюється і їй стає краще. 

Лука: Нам пора їхати. Сонце вже високо висить. 

Іваанна: Почекай. Я без неї не поїду. 

Іванна підходить до Емми. 

Іванна: Бери маму і цього хлопця з собою. У нас немає часу. Якось прорвемось.

Ніна: Це чужа дитина. 

Хлопець міцно притискається до Емми. 

Іванна: З вами усіма будуть проблеми.

Сідають усі на віз і їдуть. Ніна витягує з торби автомат і військову форму. Дає їх 
Еммі.

Емма: Як ти могла! Ти спеціально затіяла цей спектакль. 

Їдуть. Тут може бути якась пісня. 
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Дорога до моря

14-й відлік біоциклу

Іванна: Зупиніться. Заправка. Я хочу в туалет.

Лука: Мені сказали, що сюди коротша дорога. До моря ще далеко. Тут можна 
перекусити. 

Усі сходять з воза і кожен щось своє робить, так, як на заправці, від якої лишилась 
одна назва правда, але хтось собі їсть. Хтось курить. Емма сідає до сонця так, ніби 
загаряє. 

Іванна: Тут мабуть є міни. Поки усі відпочивають, ходімо, тут поряд є старе 
кладовище людей і старих літаків. Прошерстимо територію. Заодно і 
попрактикуєшся. 

Емма: Дай погрітись на сонечку. 

Іванна: Ладно, я йду в кущі, висцяюсь. 

Емма: Ладно, я з тобою. 

Присідають. Пісяють. Можуть собі встати і йти далі. 

Емма: Тобі не страшно було на війні?

Іванна: Страшно. Але знаєш з любов’ю до життя. Оце про пісяння. Якось рано їхала 
техніка. Їхні танки на нас їхали. Я кажу до командира, танки їдуть. А то п’ята ранку.  
Він спить і каже, - добре як приїдуть - розбудиш. І знайди десь кави. Кажу - добре. І 
пішла собі. Заходжу до туалету, а то така буда, сільський такий і нема підвищення, 
а такий плаский внизу з дірою. І я собі присіла і чую летить наді мною. На голові в 
мене сито. Якби була хлопцем, то вже би не жила. Добре, що я жінка і не пісяю 
стоячи. І я така сиджу собі, підтягаю штани, а довкола все і дірках і думаю собі, що 
якщо помру в тому туалеті, то всі будуть згадувати, що я загинула з голою дупою, а 
не будуть згадувати, яка я була сильна і смілива і як стріляла з кулемета, як 
розміновувала поля. Підтягаю штани і швидко звідти виходжу. Тоді я вижила, я 
перемогла. 

Емма: Розкажи ще історії.

Іванна: Боже, скільки тих смішних історій… Війна це взагалі — смі… пауза. У нас 
була Валькірія дівчина. У неї сім контузій. І ми називли її першим дроном «Айдару», 
бо під час однієї бойової атаки автомобіль «Нива» вибухнув, наїхав на фугаса. І 
двоє хлопців загинуло, ті, які були спереду. А Валькірія сиділа ззаду. І той хлопець, 
який загинув, вибив скло головою і вилетів на капот під час вибуху, а Валькірія 
вилетіла з машини, як дрон. Вона вижила. І до тепер ми говоримо, що її улюблена 
машина «Нива», а вона сама — це перший дрон нашого батальйону. 
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Іванна сміється. Голосно сміється. Емма пробує сміятись, але слабо виходить.

Іванна: А ще волонтери, якщо бачили, що є дівчата, привозили купу прокладок і 
тампонів. А зі свого у мене було тільки взуття і білизна, а решта — чоловічі 
футболки, штани, все висіло на мені. І вже навіть хлопці потім кажуть тим 
волонтерам — та привезійть їй одяг, отакий розмір Ес. У мене досі є мішок з 
тампонами, можу поділитись.

Емма: А як це з місячними на війні?

Емма: Мене боліло. Не можна було жалітися, жінкам не можна було ні на що 
жалітись. Інакше перестануть вірити, що ти — бійчиня. Іноді — це жорстоко. Нам 
постійно хотілось їсти. Пам’ятаю атаку 13 днів. Ми були у Хрящуватому. Дуже 
важка битва була, а їсти дуже хочеться… Води немає, їжі немає. І тут під час атаки 
з мінометів, а ми сидимо в окопах і тут вибігає якась свиня. Ми розуміємо, що то 
шашлик. І під час обстрілів вибігаємо з окопів і бігаємо за тим поросям, як ті мавпи. 
Тут стріляють, ми бігаємо, щось коїться. То бідне порося тікає. Ми не можемо його 
зловити.

Сміється трохи істерично. Емма вдає посмішку.  

Іванка: Ну якісь такі моменти були. 

Якийсь час ідуть. Із саперськими лопатами. 

Емма: Для чого ти це робиш?

Іванна: Для того, чого й ти. 

Емма: Я надіюсь знайти свого сина, а ти так переживаєш за увесь світ? У нас і так 
нема майбутнього. 

Іванна: Я попрощалась зі своєю родиною. Вони були страшні сєпари і хотіли туди, 
куди хотіли. Тітка померла з голоду, а за решту не знаю.

Емма: Ти ж не попрощалась з ними. Ти ж про них думаєш: про свою маму, бабусю, 
сестру, згадуєш їх. 

Іванна наставляє на Емму автомат. 

Іванна: Зберись нарешті. Ходімо. Тут колись був ангар. І тут лежать старі поржавілі 
літаки. Я чула про цвинтар літаків, що поросли травою. Я такий бачила у 
Вовчанську, там де були льотні училища або поля битви. 

Емма та Іванна ходять з саперськими лопатами і коли ті пікають, починають 
детальніше оглядати клаптик землі. Інші персонажі їх ніби не бачать, але сидять 
поміж гробами і їдять хліб та яблука. 
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Іванна: Тут поміж цими уламками літаків є могили людей. Ось могила якогось 
кобзаря. Рік смерті тисяча дев’ятсот тридцять і далі не видно.

Емма: Ага, тут багато якихось могил. Тут спочиває раба божа пані Кедровська, рік 
смерті — не видно. 

Іванна: Це ж та жінка, яка давала свідчення. 

Іванна: Могила Івана Дерев’яного, а це Прокопа Маловичка і його жінки Мотрі. 
Могила дівчат-бандуристок. 

Емма: Ганджа Ніна Іванівна. 1925р. Черкаська обл.., Уманський р-н, с. Іваньки. 
Вижила під час насильного голоду. Померла, дату смерті не видно. Івашко Михайло 
Федорович народився 1920 р, в Вінницькій області, Шевченківському селі, де й жив 
на час Голодомору. Хто ці всі люди? 

Іванна: Це могила жінки, яка загинула в Бучі і її син носив на могилу консерви. 
Писали потім, що вона померла не від голоду. А це могила жінки, яка померла від 
снаряду і її син шукає цю могилу. Я його недавно бачила. Він продавав ягоди.

Емма: Міна.

Іванна: Давай. Ти пам’ятаєш, що спершу треба зробити. 

Іванка розміновує міну і показує Еммі. Прилітає кіберельфка у вигляді дрона 
наприклад. 

Кіберельфка: Ходи за мною.

Емма: Хто це?

Іванна: Це кіберельфка.

Емма: Хто?

Іванна: Кіберельфи — це така група людей, які появилась колись в Естонії і вони 
збирали інформацію з відкритих джерел. Це люди, які воювали з тролями, тобто з 
фальшивими ботами і фейками. Вони — справжні віртуальні розвідники і все 
знають. Їхня історія почалась після того, як збили малайзійський боїнг і кіберельфи 
зібрали докази, що це зробила росія ракетою земля-повітря з артилерійської 
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установки БУК. Зараз нема Інтернету і вони комунікують через  дрони, які 
зараджають від сонячних батарей та вітряків, якщо вдається, тому надійнішою є 
інформація від лірників, бо вони просто ходять собі і пам’ятають те, чого немає у 
відкритих джерелах.

Емма: Може це пастка.

Іванна: Можливо. 

Голос кіберельфки: Ходи за мною. 

Емма з Іванною підходять до однієї могили і довго дивляться. 

Емма: Цього не може бути. 

Іванна: Мені дуже прикро. 

Обіймає Емму. Емма починає обіймати могилу. 

Емма: Івасику, ти там? (Притуляється вухом до землі). Ти знала? 

Іванна: Підозрювала. 

Емма: Мені не потрібен син герой, а живий син. Живий.

Іванна: Він мертвий. 

Емма: Він був льотчиком. Може це помилка. 

Іванна: Якщо нам з’явилась кіберельфка, значить, це правда. Нам потрібно йти. 
Вже пізно, сонце зменшило свою активність. Тут досі є міни, я впевнена. 

Емма: Я хочу посадити тут квіти. 

Іванна: Пішли. Ти сюди ще повернешся. Тут і так ростуть квіти — дикі, польові. 

Емма: Я не піду, я хочу тут побути.
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Іванна: Ти знаєш тепер, де його могила. 

Емма: Ти спеціально мене сюди привела. Ти знала.

Іванна: Я сьогодні також відважилась прийти. Твій син був для мене не просто 
побратимом. 

Емма плаче. 

Іванна: Пішли, я думала, ти сильніша. Пішли хоча б заради того, щоб помститися. 

Емма: Немає вже кому мститись. 

Іванна: Гаразд. Побудь з ним, а я ще продивлюсь територію. Тільки під ноги дивись. 

Іванка відходить. Емма може заспівати колискову. На Іванну хтось нападає. Емма 
біжить її рятувати, не може знайти. Вона розгублена бігає по цвинтарі. Темрява. 

15-й відлік біоциклу

Ніна і Лука їдять яблука

Ніна: Чогось їх довго немає. Той Орест каже, що вже пора їхати. 

Лука: Та ще трішки почекаємо. 

Ніна: Уже сто разів можна було попісяти і лопухом витертись. 

Лука: Ой, у мене на підводі десь завалявся папір, ще з тих часів, я й забув про 
нього, бо лопухи та й лопухи.

Ніна: (регоче) А я от пам’ятаю часи, коли дійсно були лопухи, потім в хід пішли 
газети, підтирались ми совєцькою газетою «Правда», а потім був папір, спершу 
такий жорсткий з макулатури, а потім вже м’ягенький.

Лука: Як лопух. 

Регіт. 

Ніна: У тебе діти є? 

Лука: Двоє. Одне більше, друге менше. Хлоп’я і дівча. 
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Ніна: Тяжко без них певно.

Лука: Я звик уже, але дуже сумую.

Ніна: Вона тобі подобається?

Лука: Хто? 

Ніна: Ота солдатка. Пауза. Ну я ж бачу. Моя тобі порада. Ти як приїдеш до синього 
моря — зустрінеш три дороги. Одною підеш — дітей згубиш. Другою підеш — 
кохання погубиш. Третьою підеш — себе загубиш. Треба буде обирати. 

Лука: Що обирати? 

Ніна: Я просто мусила тобі це сказати. Останній раз я мала таке видіння у шісдесят 
восьмому році, коли запустили в космос ракету «восток». Але моя тобі підказка — 
там буде багато риби з моря до річки плисти, ото хапай того лосося, який чорним 
буде. Бо усі срібні, а він чорний, ото як його зловиш, то в його череві знайдеш 
перстень, одягнеш його на вказівний палець і так може й перехитриш свою долю. 

Лука: Яке море? Я – волонтер. Колись забезпечував тил війська, а зараз я вожу 
продукти людям, які цього потребують. 

Ніна: Ти не забезпечував тил війська. Ти був у війську. Тут просто місце трохи 
дивне. Я знаю, що у тебе був важкий вибір. Твої побратими і так би загинули, і ти 
разом з ними. А так ти врятувався і допомагаєш людям, але по закону ти не мав 
так робити. Я знаю, що ти мучишся. 

Лука: Іванка про це не повинна дізнатися. 

Ніна: Хороший ти чоловік. 

Лука: Я – зрадник.

Ніна: Зрадник мій сусід, який сказав ворогам, що мій внук — український 
військовий. І не буду розказувати тобі, що вони зробили з Еммою. Зрадник — мій 
брат, який в жив у росії, коли ми сиділи під бомбами і я йому подзвонила, він 
сказав, що нам вже все одно, а от його можуть звільнити з роботи. І коли я його 
дружині сказала, що сталося з моєю дочкою, вона сказала, що я видумую. Але я 
розумію, що ти також відчуваєш провину і тому й волонтериш. Ризикуючи. Я просто 
мала тобі сказати. 

16-й відлік біоциклу

Прибігає Емма. Захекана. 
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Емма: Іванку викрали. 

Лука: Що сталося?

Емма: Ми відійшли недалеко. Перевіряли міни серед тих ржавих літаків. Там багато 
гробів. Багато і …

Лука: Де Іванка?

Емма: Вона була за кілька метрів, не знаю, там чагарники, на неї здається напали. 
Я побігла, не могла зрозуміти, де вона. Я прибігла сюди. 

Лука: Чому ти її залишила саму? 

Емма трясеться. Підходить Орест. 

Орест: Нам потрібно їхати далі. Що сталося? 

Лука: (хапає Ореста) Це твоїх рук діло? 

Орест: Я сидів тут поряд цілий час. А зараз мушу нарешті доправити зерно у місце 
призначення. 

Лука біжить шукати її. 

Ніна: Ото чого туди було лізти? Посиділи би тут. Ти шо не бачиш, яке тут місце.

Емма: Таке саме, як там, де ми були.

Ніна: Замість того, щоб раз-два попісяти, полізли десь. Самі винні. 

До Емми підходить хлопчик і обіймає її. 

Орест: Ти перенервувала. Тобі потрібно відпочити. 

Емма: Там його могила. 

Ніна: Чия?

Емма: Твого онука. Офіцера військової авіарозвідки. 

Ніна: Цього не може бути. Тобі привиділось напевно. 

Орест підходить і накриває Емму шаликом. 

Емма: Зараз скрізь небезпека. Я хочу назад. Я хочу додому. Я не маю сили їхати 
далі. Мене теж могли вбити. Давай вертаємось. 
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Ніна: Ми їдемо до нашого дому, якого давно немає. (сміється). У тебе немає дому, 
доця моя. Усі тепер волоцюги. (сміється). Хіба ото самі себе маємо і завжди носимо 
по цілому світу. 

Орест: Але в цьому є певна сила.

Емма: Не треба було мені їхати. І вас за собою тягнути. 

Емма плаче. 

Орест: Заспокійся, ще трохи і ми приїдемо до моря. Візьми кусок хліба. 

Емма бере хліб, їсть і блює.

Емма: Дякую, яле я не можу їсти. 

Ніна: Піду принесу води, аби ти вмилася хоч трішки.

Ніна йде, за нею біжить хлопчик. 

Емма: У тебе ж нема сили. Куди ти? 

До Емми підходить Орест, пробує гладити її волосся. 

Емма: Що ти в мене хочеш?

Орест: А я хочу дочекатись до вечора, щоб дивитись на чумацький шлях. Бо там 
біля того табору і заправки я ніколи не мав на це часу. 

Емма: Чого тобі треба? 

Орест: Я просто шукаю любові. Мене не любили ані мама, ані вітчим, батька у мене 
не було, дружина любила мої гроші, діти може й люблять, але вимагають грошей й 
подарунків. Але це неважливо. 

Емма: Чого тобі треба? 

Орест: Я хочу допомогти тобі. Твій син зник безвісти, правда ж?

Емма: Я щойно знайшла його могилу. 

Орест: Але твоя надія досі не померла, я ж бачу. 
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пауза

Орест: Це може бути і не його могила. Окрім того, у мене є інформація про можливе 
місце його перебування. 

Емма: Потрібно врятувати Іванку. (Рветься бігти)

Орест: Зачекай. Лука розбереться, він уміє поводитись зі зброєю. А тебе треба 
захистити. 

Емма: Лука — волонтер.

Орест: Ти усього не знаєш. Я спостергіаю за тобою. Ти усю дорогу нічого не їси, 
свої хлібці віддаєш цьому німому сивому хлопцю, ти можеш сидіти на сонці і воно 
тебе не обпікає так, як інших. 

Емма: Що ти хочеш? 

Орест: Ти — особлива. Ти ж можеш, як і твої рослини жити без їжі, але не без 
води. Як рибка. 

Емма: Це неправда.

Орест: Якщо би ти передала ці властивості іншим, ми б разом від цього тільки 
виграли. 

Емма: Що ти хочеш?

Орест: Як тобі це вдається?

Емма: Я не знаю. Моє тіло перетворює енергію сонця на поживу для тіла, як у 
рослини. Тобто моє тіло фотосинтезує. Але я не знаю, як так відбувається. 

Орест: Що зробити для цього, аби моє тіло також фотосинтезувало?

Емма: Я не знаю. 

Орест: Знаєш, це закономірно, що такі явища, як епідемія, війна і голод йдуть 
разом, тільки можуть міняти послідовність і розтяжність у часі. І от настав той час, 
коли еволюція своє зробила. У деяких людей не виростають зуби мудрості, бо не 
треба пережовувати тверде м’ясо.А ти — прояв нових еволюційних змін. Але ти 
також— матір. А матір не здається до кінця. 

Емма: Ти брешеш. Чому ти раніше нічого не казав? Я маю врятувати копії зерен. 
Але тепер у цьому немає сенсу. Нічого вже немає сенсу. 
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Орест: О так, ти мала врятувати світ від ще більшого голоду? Яка почесна місія! Не 
сміши мене. 

Емма: Не світ, а зерна. 

Орест: Ти повинна врятувати свого сина. Ти повинна залишитись матір’ю. А 
дізнавшись твою таємницю, ми всі можемо стати сильнішими. Я зроблю усе, що в 
моїх силах, аби знайти Івана. 

Емма: Хто напав на Іванку? Хто це міг бути?

Орест: У світі зараз багато злочинців. 

Орест обіймає Емму. 

Орест: Нам потрібно їхати далі. Ми не можемо їх чекати. Поїхали. 

Емма сидить в заціпенінні і ступорі. Орест її тягне на віз.

17-й відлік біоциклу

Лука знаходить Іванку. Вона на заправці. Витирає кров. 

Лука: Ось ти де. Що сталось? 

Іванка: Тупі хапуги. Контрабандисти грьобані. 

Лука: З тобою все гаразд?

Іванка: Так, вони ж не знали, що я сильна дівчинка. Почали мене шарпати. Одному 
завалила в око. Іншого ранила в ногу. Короче, я вирвалась, але було стрьомно. 

Лука: У тебе кров, розсічена брова. Дай я витру. 

Іванка: Я сама можу.

Лука: Дозволь, будь ласка. 

Витирає кров. 

Іванка: Де всі?

Лука: Я не знаю, прибішла Емма, вся перелякана і я побіг за тобою, але там серед 
цих літаків і могил я тебе не знайшов, тому й повернувся сюди. А ти тут сама.

Іванка: Значить вони поїхали без нас. 
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Лука: Цього не може бути.

Іванка: У мене таке відчуття, як моя мама дзвонила бабі в Луганськ і постійно 
говорила про погоду і про те, як картопля росте, як вишня цвіте, ой як рози зацвіли. 
І ні слова про війну. І ні слова про мене. І нічого не можна було спитати. А потім 
вона поїхала до баби. І я вирішила їм подзвонити і теж спитати про погоду, а їх там 
уже не було. Ніхто не брав трубки. Потім від сусідів дізналася, що вони в росії. 
Тобто там, де вона колись була. Тупе порівняння.

Лука: Це справа рук Ореста. 

Іванка: Будемо їхати стопом, проситись до когось. Нема часу, побігли. 

18-й відлік біоциклу

Вечір. Ніна і хлопчик їдять хліб. Емма розглядає свій гербарій. Вони на возі 
перешіптуються.

Ніна: Ти точно знаєш, куди ми їдемо? Мені це все не подобається. 

Емма: Скоро буде море. 

Ніна: Чому ми поїхали без Луки та Іванки? Я все розумію, але це неправильно. 

Емма: Неправильно, мамо. 

Ніна: Ти іноді впадаєш у ступор. Треба буде віддати зерно і вернутись за ними. 

Емма: О безсмертник. Я мала тобі розказати легенду. А це —безсмертник. Про 
нього є така легенда. Якось вороги повзучи через ліс підбиралися до маленького 
мирного містечка. Вони вже вважали містечко своїм, а жителів - рабами. У лісі 
збирав гриби хлопчик. Він побачив ворогів, хотів було втекти, але подумав: "Я 
втечу, а вороги все одно прийдуть в містечко. Краще я їх зустріну тут».

Орест: Зараз буде заправка. 

Емма:  І він дуже голосно, так, щоб почули в містечку, заспівав пісеньку про те, що 
вороги, немов змії, повзуть через ліс до містечка. Ватажок ворогів наказав схопити 
співака… 

Віз зупиняється. Орест кудись іде. 

Ніна: Куди він пішов?

Емма: Не перебивай. То ж ватажок ворогів наказав схопити співака…
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Ніна: Ти слаба, чи шо? (шарпає її).

Емма: Мамо, ти завжди казала мені, що чоловіки краще орієнтуються у просторі, 
часі, у житті. Ти сама ніколи сама не сідала за кермо. І завжди слухала батька, а 
потім дядю Сашу. 

Ніна: Замовкни. 

Емма: Від нас справді нічого не залежить. Як ти казала, ми дійсно нічого не 
вирішуємо.

Ніна: Цей Чумацький шлях якийсь надто яскравий. Вперше мене сліплять зірки. Це 
ж ми що приїхали? 

Віз зупиняється. Поряд чути шум моря. Орест кудись іде. 

Емма: Він сказав, що знає, де Іван.

Ніна: Ти ж бачила його могилу.  

Емма: Мені примарилось.

Ніна: Не примарилось. Я з самого початку знала. 

Емма: Що ти знала? Ти вічно все знаєш і нічого не знаєш. А мій син живий. 

Ніна: Візьми себе в руки. Бачиш, що щось не так?! Ти неадекватна.

Емма: Яку вже виховала. Як спектаклі мені влаштовувати, що вже присмерті і 
задихатися, то напершому місці, а тепер ти така при здоровому глузді так? 

Ніна: Ти не могла сама поїхати.

Емма: А, бо хто мене буде контролювати? 

Хлопчику погано. Він рве. 

Емма: Почекай, зараз я тобі допоможу. Що сталось. Мабуть сонячний удар. Ми 
довго їхали.

Ніна: Ще з ним возися. 

Ніна бурчить, але також починає допомагати Еммі і хлопцю. Приходить Орест.

Орест: Ходімо. 

Емма: Він тут?
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Орест зав’язує їм руки і заклеює рот.

Орест: Так треба. Поки що. 

Веде їх кудись. Кругом висить і сушиться риба. Її багато. Орест виходить. 

Голос Ореста: Це та квіточка. Вона дійсно як квіточка. Їсти не потребує. Вона має 
унікальні здібності, живиться енергією сонця, як батарея. (Сміється). 

Голос безрукого: Що з нафтою?

Голос Ореста: Але нам не потрібна нафта. Ця дівчина має унікальні здібності. Світ 
потребує енергії. Але зовсім іншої. Світ належить до сильніших. 

Голос безрукого: Мені потрібна нафта. Ти що собі взагалі думаєш? 

Голос Ореста: Але вміння синтезувати набагато цінніше, ніж нафта. Якщо вміє 
вона, значить ми всі зможемо. Це новий етап еволюції людини. Людський організм 
пристосувався до посухи і голоду. Моя теорія еволюції перемогла. І це буде наш 
винахід. Ми його запатентуємо. Я привіз тобі героїню. 

Голос безрукого: Ідіот. Значить нафти немає. Розберемось з твоєю квіточкою. Ти 
казав, що буде кому грузити зерно. 

Заходить Орест, бере хлопця і каже йому грузити мішки. Емма поривається і не 
пускає його. Ніна її відриває. Хлопчина ледве іде і грузить мішки на корабель. 
Орест веде Емму і Ніну одну з кают корабля. І закриває їх там.

Повернення проти течії

19 — 24-й відлік біоциклу

Хлопчик вантажить мішки з зерном. Емма та Ніна сидять зі зв’язаними руками і 
заклеїним ротом. Прилітає кіберельфка, яка може бути дроном або голосом або 
круглим пилососом. Світло падає на жінок зі зв’язазаними руками і заклеєним 
ротом. Голос — закадровий. 

Голос слідчої/кіберельфки: Який рік вашого народження?

Голос потрерпілої: Я народилась в тому самому році, коли обвалилась 
ньоюйорська біржа, тобто у 1929. Ці дві події мали велике значення для нашої 
родини. Мій Дід був власником нафтової копальніі. Втратив тоді багато грошей. Мій 
дід був одним з піонерів нафтового промислу. Він відкрив нафту у Слободі. 
Руногурській біля Коломиї. Там була відкрита копальня, багато людей там 
працювало. 
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Голос слідчої: Що ви робили, коли почалась війна? 

Голос потерпілої: Я збирала з подругами яблука в саду. Найгірше було, коли 
увійшли совєти. Ми, діти мали палити документи, а мій батько в саду закопав свої 
шаблі і радіо. Я просила сказати, де, але мені не сказали, не довіряли як дитині. Ці 
шаблі і радіо там далі закопані десь шлибоко в землі. 

Голос слідчої: Що ви робили у перший день війни?  

Голос потерпілої: Я прокинулась і за  звичкою подивилась у Facebook. Там було 
написано, що  росія все-таки напала. І тут я відразу почула вибухи десь далеко, 
наче в  полях за Бучею. Перше, що я  зробила в  стані паніки, — побігла набирати 
воду в шестилітрові пляшки, бо знала: коли війна, першою зникає вода. 

Голос слідчої: Ви дуже хотіли їсти? Ви голодна? 

Голос потерпілої: Після того, як нас «асвабаділі» від благ цивілізації, чоловіки там 
узялися розпалювати багаття, жінки  — готувати. Ми  туди не  ходили, але 
передавали харчі: овочі, м’ясо, таке інше  — а  натомість нам та  сама сусідка 
приносила гарячу воду і по  мисці гарячої страви. Один раз на  день поїсти  — 
виявляється, цього може бути досить. 

Голос слідчої: Вода була? 

Голос потерпілої: По воду ходили до криниці неподалік від старого цвинтаря. Наші 
безстрашні чоловіки-сусіди нам допомагали, приносили воду, дрова. 

Голос слідчої: Що вас вразило? 

Голос потерпілої: Саме це і вразило  — щоденний героїзм людей. Допомагати 
літнім людям, ділитися останнім.

Голос слідчої: Дякую. А у вас є історія про маму? 

Голос потерпілої: Мою маму арештували енкаведисти 5 грудня 1940 року. Про 
маму я  знаю від дочки одного різника, яка сиділа з нею і коли вийшла звідти, 
розповіла нам.

Голос слідчої: Розповідайте. 

Голос потерпілої: Коли почалася війна, майже перед самим приходом нацистів до 
Львова, десь за сім днів до того у четвер, о першій годині в тюрмі зачитали довгий 
список прізвищ жінок, які мали вийти на коридор. Їм було наказано по дві особи 
сідати до автомашини. Інших по чотири ставили по великому тунелі іживими 
замуровували. Тоді замурували сотні в’язнів. Багатьох повезли до лазні і там 
замордували, а інших вивезли на Біле море. 

Голос слідчої: Що трапилось з вашою мамою?
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Голос потерпілої: Ще в четвер зранку я передала їй пачку з одягом, а вночі маму 
забрали на страту. Пригадую, що десь об 11-ій скидали бомби на Личаківську. Ми 
втікали на головну дорогу. Людей було дуже багато, не можна було навіть 
розминутися. Кулі свістіли сипались біля нас, як град. Дорога густо вкрилася 
трупами. Хтось кричав до людей: «Утікайте в поле!» Ми втікали у збіжжя, бо ще не 
було жнив. Страшна паніка. А тут ще літак з’явився, знизився і почав людей 
«косити». Нас не досягнув. Ми причаїлися в кущах, майже не дихали, ледь живі від 
страху. Тоді ми побачили голих євреїв. Вони переходити лісову лінію неподалік нас. 

Голос слідчої: Що ви зробили? 

Голос потерпілої: Ми вийшли п’ять кілометрів убік від нашого села і довідалися, 
що москалів вже нема. Втекли тільки в калісонах з границі. А потім я поїхала до 
Львова, бо довідалась, що мають відкрити тунель з замурованими живцем людьми. 
Може там моя мама? В одного німця я питала по-німецьки, то сказав, може за три 
дні. Я вже не чекала, поїхала додому, бо не мала, що їсти.

Слідча: Зараз хочете їсти? Ви голодна? Ви голодна?

Потерпіла: Я шукала маму. Одна жінка була подібна до неї. Мала вибрані очі… Її 
тіло було дуже понівечене… (не може говорити). Я не знайшла своєї мами.

Голос слідчої: А ви, я знаю, що не можете розказати свою історію.

Голос потерпілої: Я його спитала, чи в нього є дівчина. А він каже, є сімнадцять 
років, ми з нею ніколи не ето. А зі мною він таке витворяв, що я вам не можу 
передати. 

Голос слідчої: Будете продовжувати.

Голос потерпілої: Я не можу. 

Входить Орест. Відклеює скотч з рота.

Орест: Тшшш… так треба було. Пробачте, я не міг інакше. Тут просто тривало ще 
якесь слідство. Зараз скрізь ідуть слідства. Ви теж можете розповісти свою історію. 

Емма: Де хлопець? 

Орест: Ох, він зовсім слабкий, але ж комусь треба було повантажити мішки.

Емма: Ці мішки з зерном мали йти людям на допомогу. 

Орест: А підуть за Чорне море. Там теж потрібна допога, там також живуть люди. 

Емма: Туди допога також іде, але ти на цьому ще й нажився. 

Ніна: Тихо, не нервуйся.
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Орест: Нам треба відновлювати пошуки палива. 

Емма: Де ця слідча? Тут щойно була слідча, це кіберельфка. Я її знаю. Я розкажу 
їй. 

Орест: Її вже немає. Я бачу, ягідко, ти щось розперезалась. Хочеш розважитись і 
навчити нарешті мене своїх особливих властивостей споживання сонячної енергії? 
Ти ж справжня квіточка. 

Підходить, пробує її роздягати. Починає її цілувати. 

Ніна: Ні, візьміть мене. Вбий мене, тільки не рухай мою дитину.

Ніна кричить. 

Емма: Мамо, заспокійся. Ми справді можемо розважитись. Я давно як вдова. 

Ніна: Лишіть мою дитину. Вона вже таке пережила. 

Орест: Заткнись, стара, а то зараз приб’ю. А ти навчиш мене своїм вмінням, чи не 
так, красуне? 

Ніна: Та що ви робите? 

Емма: Хвилинку. Я тобі покажу. 

Підходить до свого гербарію, цілує Ореста, витягає осиковий кіл і різко вдяряє ним 
Ореста в серце. Спершу не попадає, але вона не зупиняється. Це не виглядає 
героїчно.

Емма: Де мій Іванко? Ти казав, що знаєш, де він. Ви усі маніпулюєте моїм сином. 
Загиблим сином. Яка я дура. 

Орест: Йому вже нічого не допоможе, а нас ти могла врятувати. Усіх. Я би 
переконав безрукого. Кричить. Ах, ти сука така. Я збився з дороги і ми не заїхали 
на старі кордони за нафтою. Але її там дійсно немає. Як і старих кордонів. Тепер є 
просто мандрівний європейький континент. Ми дійсно могли врятувати людей і 
могли розбагатіти, ти нас могла навчити. А взагалі я просто хотів купити 
пластмасову ляльку своїй доні. Вона єдина, яка мене могла полюбити. Вона вірила 
в мене. Ах ти ж падло, сука ти така. 

Кидається на неї, душить. Ніна кричить. Орест вириває в Емми Гербарій і викидає 
його в море і помирає з осиковим кілком у серці. 

Емма: Ні! Тільки не це, ні, там скільки рослин, скільки історій.

Прибігає хлопчик. Обіймає її. 
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Ніна: Розв’яжіть мене.

Емма: Тікаємо з цього корабля, хай іде на дно.

Ніна: Тут пшениця.

Емма: Давайте на віз, бігом, я мушу дістати зерна. Ми мусимо розмінувати нашу 
землю біля хати і врятувати ці копії зерен. 

Ніна: Ти не можеш сама іти на ті міни. Давай почекаємо її, я впеснена, вона в 
дорозі. Або спробуємо зв’язатися, є ж якась там голубина чи рибина пошта. 

Емма: У нас немає часу, поїхали.

Їдуть самі на возі. 

25-й відлік біоциклу

Іванка і Лука сидять і їдять собі бургери та п’ють можливо каву, а може просто воду 
з пластикових горняток, які позалишались на заправках. 

Іванка: Вони не могли далеко від’їхати. 

Лука: Мені здається, ми їх вже не доженемо. 

Іванка: Ми їх мусимо догнати.

Лука: Давай дременемо кудись на захід чи на північ або на південь. 

Іванка: Ти як хочеш, а я поїду доганяти Емму. 

Лука: Тут має бути той ярмарок. Такий собі бар-базар. Люди будуть їхати далі, то 
будемо проситися. Тут роздоріжжя, три дороги. Оця веде до моря. Але тут таке 
місце, що може вчепитись блуд. 

Іванка: Треба буде купити ще риби і засолити на дорогу. Йдемо, розпитаємо. 

Підходять і дивляться на ярмарок. Лука зникає, але Іванка цього не помічає. 

Іванка: Знову ці люди. Я знаю цю жінку, яка досі чекає, що під руїнами знайдуть її 
невістку і внучку, а цей сам доглядає сім менших братів і сестричок, бо снаряд убив 
маму, глянь, яке гарне намисто він купив сестричці, так цікаво з калини і кісточок 
вишні. Ця дівчина шукає могилу своєї матері - глянь, який у неї красивий вінок.  Він 
так підріс. У тієї вбили чоловіка. А це ці діти, вони так підросли. Це брат і сестра, 
Коля і Настя, а з ними ще був Любчик, його зараз немає. Я їм принесла ліки і ми 
якийсь час сиділи в укритті, вони тоді дуже хотіли їсти. Тоді всі хотіли їсти, але діти 
найбільше. І їхні ігри всі були довкола їжі. Вони малювали іграшкові гроші, а також 
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ігаршкові яблука, сливи, хліб, молоко. І за іграшкові гроші купували іграшкову їжу.  
пауза. А це, Лука? Це ті хапуги, які на мене напали. Що він з ними загубив? 

Іванка стежить за Лукою. Він свариться з хапугами. Вони віддають його гроші, він з 
ними прощається, озирається. Бере на пеньку чи чомусь такому розшарпує рибину 
і виймає з неї перстень. Одягає його на палець. Підходить Іванка. 

Іванка: Це ті, що на мене напали. Ти з ними говорив.

Лука: Я тут купував рибу. І мені продавець сказав, що є три дороги, а ми маємо 
їхати тією, що до Криму, до Чорного моря, бо ця веде веде до Білого. Він сказав, що 
там минуле і війна. Я вже заплутався де війна почалась, де закінчилась. 

Іванка: Війна ніколи не закінчується. Це твої знайомі?

Приставляє автомат до Луки. 

Іваанка: Розповідай, бо я зі всіма поквитаюсь. Я зараз приведу їх сюди≤ тому кажи, 
звідки ти їх знаєш, а я тебе добре знаю. 

Лука: Ти мене зовсім не знаєш. До речі, я приніс тобі мокачіно. Цей апарат дійсно 
працює. Емма тисне на нього. Гаразд. Це я сказав їм напасти на тебе. Вони не мали 
тебе чіпати. Просто відвести в безпечне місце. Це був мій план втечі. Я боявся, що 
ти дізнаєшся правду. Я —дизертир. Слобожанський напр’мок. Я втік і уник 
правосуддя. Я міг прикрити своїх товаришів. Нас всіх накрило. Вижив тільки я. Але 
я зрадив їх. Я втік. Орест знав про мене. Він шантажував мене і наказав їхати через 
старі кордони, бо там є нафта. А потім я мав привезти зерно у порт. Я боявся, що 
ти про все дізнаєшся. Я не знав, що ти втечеш від них. А вийшло так, що Орест не 
став нас чекати. Я боявся, що він вб’є тебе. Я кохаю тебе. Будь ласка. 

Іванка: Тепер ти двічі дизертир. Бувай. А я сама собі дам раду. 

Іванка йде. Лука зі злості. 

Лука: А ти не маніпуляторка? Навіщо ти її туди повела? Навіщо? Так спеціально, 
щоб заманити, вона би ніколи не поїхала, якби не шукала його. Ти знала. 

Іванка: І знала, і не знала. Я не могла з ним попрощатись. Я досі не могла 
попрощатись з усіма своїми побратимами і посестрами. А нині з одним наважилась.

Іванка іде. 

Лука: Пробач мені. 

Лука кричить, його ніхто не чує. 

Лука: Там серед тих могил я знайшов свою. Таке може бути? Еммо, вернись, давай 
втечемо. Кудись далеко. 
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Знімає перстень і викидає.

26-й відлік біоциклу

Емма біжить Руїна, просто земля. Чорна. Емма біжить, вона у військовій формі, 
бронежилеті, з саперською лопатою. Ходить. По чорній сухій землі і 
прислуховується до звуків. 

Емма: Ось ти де. Зараз ми тебе витягнемо.

Ніна: Не роби цього сама. Давай дочекаємось Іванки. 

Емма: Немає часу, ось тут захований той сейф. 

Витягує радіо і шаблі. 

Ніна: Що це? Чому твої руки повністю зелені? 

Емма: Я розкажу тобі потім про одну свою властивість.

Ніна: Яку властивість? Ти на щось хвора?

Емма: Це хлорофіли, короче, це від кольору хакі такі плями по тілу. Ось ти де. 

Викопує величезну коробку, яку усю не може витягти з землі. 

Емма: Де тут треба ті відбитки пальців. Розблокувала! Я це зробила! Я це зробила!

Емма починає стрибати від радості. Звук вибуху. Затемнення. Пауза.

Ніна: Доню. Я ж казала. Я ж просила. Так не можна. Не можна в поспіху. На кого ж 
ти мене лишила дитя моє?

Хлопчик починає ридати. Ніна його обіймає.

Ніна: (до хлопчика) Пробач мені. 

Хлопчик підбагіє до коробки з зернами. Показує на землю. Ніна підходить. Ніна 
виймає і розміновує ще одну міну. Затемнення. Приїжджає Іванка. Підходить, 
обіймає Ніну і хлопчика. 

27-й відлік біоциклу

Ніна, Іванка і хлопчик сидять за столом. Перебирають зерна.

Іванка: Оці зернини озимої пшениці відкладайте сюди. 
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Ніна: От Емма говорила про той стіл предків десь в швейцірських Альпах. Уяви, як 
ото зібратись за столом і казати: і породив Федько Петра, а Петро Сашка, А Сашко 
Романка, а Роман Василька, а Василько Іванка. 

Іванка: І породила Текля Ганну, а Ганна Розалію, а Розалія Ніну, а Ніна Емму.

Починають сміятися. Входить Лука. Пауза. 

Лука: Пустіть в хату.

Ніна: Але у нас нема хати, лише стіл збитий з дощок серед городу. І погріб, копанка 
в землі. Поки що. 

Лука: Мої діти загинули. І дружина. Були голодні, шукали ягід. Фугас. Усі троє. 

Ніна: Ну живи з нами. Буде у нас нерідна сім’я чужих. Якось освоїмось. 

Іванка: Він — зрадник. Це усе через нього. 

Лука: Я можу просто працювати на землі і допомагати. 

Ніна сміється. Іванка кривиться. 

Ніна: Заходь. 

Іванка: Пшениця озима. Оцю пшеницю треба завести до фермера. А оцю, 
хлопчику, я назву тебе Любчик, Любомир, але це занадто пафосно, мені особисто 
це асоціюється з Любистком, Еммі би сподобалось. Ти будеш Любчик. Любисток, 
занеси сусідам це зерно, хай посіють — там біля балки теж є люди.

Ніна: Може нам ще й прийдеться їхати далі. 

Іванка: Я вірю, що це насіння зійде і дасть плоди. 

Ніна: А я вже звикла жити на возах, в цьому є своя сила і не прив’язуєшся до стола, 
до ліжка, до землі.  

Лука: Я їхав по рибному шляху, отими старими степовими дорогами, порослими 
високими травами, якими колись їздили чумаки у Крим по сіль і знайшов свою 
могилу,  а потім зе одну свою могилу, а потім могилу діда і могилу мого прадіда, 
який кажуть немовлям помер від голоду у 1933, але цього не може бути, бо я б тоді 
не народився. Мабуть мені привиділось.

Ніна: Утікач з тебе ніякий. Куди б не пішов, усе по втечі, та по колу. З річки до 
моря, з моря до річки, старими шляхами. Земля просто не може стільки всього 
пам’ятати. Їй треба очиститись і повернути собі свої цикли.   
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Лука: Не виганяйте. Я буду копати криницю. І ви не проти, я там приволік собаку, 
такого кудлатого. Його требе від блох вимити і позрізати закуйовджену шерсть. 

28-й відлік біоциклу

Хлопчик сидить на човні з собакою, у річці ловить рибу. Кругом нього білі лілії. Він 
дивиться на сонце. Зриває квітку, вилазить з човна, клеїть квітку у гербарій. 
Дивиться на сонце, яке його сліпить.

Кінець

________________________
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