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Мої тексти використовувати тільки за моєї згоди 

 

 

 

СПОВІДЬ ДРУЖИНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ 

моноп’єса на одну дію 

 

Сцена перша 

 

Кінець літа 2022 року. Пуста дорога вздовж квітучого поля, вдалині видно ліс. На 

узбіччі стоїть недорога іномарка на аварійці, капот відкрито. ІННА (гарна жінка, 

доглянута, в красивій сукні) розгублено заглядає під капот. В одній руці – букет квітів 

з поля, в іншій – смартфон біля вуха. Інна говорить по вайберу з чоловіком.      

 

ІННА (промовляє у смартфон): Так, котику, відкрила, далі що? (слухає відповідь, 

блукає поглядом під капотом) Ага, а… а… де цей акумулятор? (слухає відповідь) Які 

дроти? Звідки стирчать? (слухає відповідь) І що тут смішного? Макс, це не смішно, от 

від слова зовсім! Чуєш? (слухає відповідь) Для тебе елементарно, а я капот вперше в 

житті відкрила… (слухає відповідь) Ні, я так не розумію, включу камеру, добре? Знаю, 

тобі не можна, але на секундочку... (включає камеру і розвертає мобільний екраном до 

капоту, вказує пальцем то на двигун, то на ємність для омивача) Це акумулятор? Ні? 

Ок, це? Господи, де ж цей акумулятор?! Може, ця коробка? (слухає відповідь) Супер, 

вже простіше. Що далі? (виключає камеру і знову притуляє телефон до вуха) Зняти 

кого? Клєму? Еее… А що таке клєма? (слухає відповідь) Ага, бачу дріт… (слухає 

відповідь, різко відсмикує руку від дроту) Тільки не червоний? А ти одразу сказати не 

міг? Чи хочеш, щоб мене током вбило? (слухає відповідь) А до чорного точно можна 

торкатися? Сто процентів? Не вдарить? (слухає відповідь) І що, що мала напруга, 

раптом у мене алергія на напругу?! (слухає відповідь) Та годі ржати! Макс! Перестань! 

Мені, бляха муха, не смішно – заглушила машину всього на хвилину, вийшла квіти 

зібрати, повернулася і тепер маю… триндець, ніколи не думала, що попаду в таку 
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ситуацію (слухає відповідь) Ти б бачив, які красиві квіти! Я просто не втрималася! 

(слухає відповідь, продовжує винуватим голос) Так, знаю, вибач, ти з окопу зі мною 

розмовляєш, а я зі своїми квітами, просто… ну, я ж в машинах не шарю, ти мені 

пояснюй, будь ласка, але якось як дитині, добре? (слухає відповідь) О, так краще, тепер 

розумію, а як цю клєму від’єднати? (слухає відповідь) Віджати і зняти з контакту? А… 

що таке контакт? (слухає відповідь) Ясно, але якщо клєма не допоможе? Якщо машина 

не заведеться? Скоро темніти почне, а тут вовки… (слухає відповідь, дивиться на ліс 

вдалині) Знущаєшся? Бак повний! Це не як минулого разу, точно тобі кажу – я 

заправилася тридцять хвилин тому! І перестань підйобувати мене! Я зараз візьму і все 

зроблю!  

 

Інна притискає мобільний плечем до щоки, квіти кладе на двигун - звільняє руки, 

закатує рукава і знімає клєму. 

 

ІННА (радісно) Єс! І навіть током не вдарило! Що далі? (слухає відповідь) Дві хвилини 

чекати? А потім? Ладно, котику, почекаю… Почекаєш зі мною? 

 

Інна забирає квіти, закриває капот, сідає зверху, озирається, задумливо дивиться на 

небо, на неспішні білі хмари. 

 

ІННА (після паузи): Знаєш, про що я іноді фантазую? Включаю пісню, ти точно її чув – 

«Буде тобі, враже, так, як відьма скаже», назва групи ще така цікава – «Енджі Крейда», 

здається. Коротше, сідаю на свій килимок для йоги, заплющую очі і уявляю, як на 

росію спочатку ллються безкінечні дощі, потім падає сніг, багато снігу, довгі морозні 

місяці, а далі жаби з неба, як у Біблії... Хоча не знаю чи цих кончених налякаєш 

жабами? Мабуть, ні, але далі цікавіше – цунамі! Хвиля величезної висоти накриває 

росію, а наприкінці вгадай що? (слухає відповідь) Ні, не так, в кінці я уявляю, як на 

росію падає метеорит і далі як в фільмах – темрява і титри. Відкриваю очі і, реально, 

наче медитувала, оновлена, йду собі жити далі. Як гадаєш, це нормально? Психологи б 

не сказали, що я трохи того, ні? (сміється, слухає відповідь) Я теж так думаю. Ми 

ненавидимо росіян не просто так, вони за ці місяці, насправді за роки - зробили все, 

щоб ми не мали іншого вибору, окрім як ненавидіти їх. (слухає відповідь) Так, так, 

давай про інше, русня не варта того, щоб говорити про це. Але медитація дійсно 

допомагає, може, теж спробуєш? (слухає відповідь) От чого ти ржеш? Знову 
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приколюєшся наді мною, а я ж серйозно!.. О, а хочеш ще поржати? (слухає відповідь) 

Ні, це вже не про росіян, це про мене. Я не казала, але ще жодного разу сама не 

заправлялася. Тобто, без цих, без заправщіків. Шукаю заправку, де є дядьки в жилетах 

і тоді тільки зарулюю, якщо нема – їду далі… (слухає відповідь) Ні, я точно 

заправилася тридцять хвилин тому, годі питати! Я не настільки блондинка! Коротше, я 

просто боюся пістолет в бак вставляти, здається, що не встигну забрати і бензин 

полиється, колонка загориться і заправка вибухне… (слухає відповідь) Чого 

неможливо? (слухає відповідь) А, там можна зафіксувати пістолет? І що? Сам 

відстрелить, коли повний бак буде? А якщо не відстрелить і бензин буде литися далі? 

(слухає відповідь) Ладно, наступного разу спробую. Вже пройшло дві хвилини? 

Перевіряти клєму? Рано? У тебе ще є час? (слухає відповідь) Дякую, Макс, ти у мене 

найкращий. В тому, мабуть, і проблема. (слухає відповідь) Та я не починаю, просто 

останнім часом багато про це думаю, і тут ще машина ця, акумулятор… як, знаєш, 

підтвердження моїх думок. Я просто не звикла бути без тебе. Якби не клята війна, якби 

не росіяни, ми би зараз їхали кудись разом – може, в Карпати, чи в Одесу на море. Ти б 

за кермом, я поруч, зняла б туфлі і простягла б ноги на панель, ти б жартував, що у 

мене смішні пальці, а я би бурчала: на свої подивись. Як же з тобою було класно… 

тобто, є класно, є і буде, вибач, не знаю чому сказала у минулому часі. Війна 

закінчиться і ми знову будемо разом, правда? (слухає відповідь) Я теж про це мрію. 

Щоб як раніше – ти заправляєш машину, доливаєш оцю воду в як його… ця штука, яка 

бризкає на скло і чистить його… (слухає відповідь) Так, омивач, до речі, він у мене 

закінчився, потім розкажеш, де цей омивач і куди його доливати. І це наче такі 

дрібниці, але я їх раніше не помічала. Ти вирішував все по машині, будинком займався, 

фінансові справи всі на тобі, а я готувала, чистоту в домі тримала, прасувала тобі 

сорочки. Феміністки зафукають, але мене таке життя влаштовувало – у нас все було 

чітко поділено на чоловічі і жіночі обов’язки. Якби я знала, що війна все змінить, я би 

якось готувалася до всього цього. Не знаю, на курси самостійного життя б пішла. А 

вчора міняла крани, я тобі казала? Протікає і гарячий, і холодний. Ну, як міняла, 

пробувала поміняти і нічого не вийшло. (слухає відповідь) Якось посоромилася 

дзвонити, це тут, серед поля, вже екстрена ситуація, а крани – то таке. І той комод я так 

і не зібрала, хто тобі сказав, що у Ікеа прості інструкції? Ніхріна вони не прості! А 

ЖЕК вивісив списки заборгованості, то я дивилася на номер нашої квартири і плакала. 

Зрозуміла, що ніколи не платила квартплату. І навіть не знаю, як це робиться. Це в 

якусь Сберкасу треба йти, як бабуся моя колись ходила, чи на пошту, чи як? (слухає 
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відповідь) А, в Приваті можна? Прикольно, я не знала. От бачиш, я багато чого не 

знала, бо багато що ти брав на себе. Може, то було неправильно, може, я в цьому винна 

– склала лапки і сиділа на твоїй шиї (слухає відповідь) Чесно? Тобі було не важко? Бо я 

раніше навіть не думала про все це, жила і жила, і щасливою була, я з тобою була дуже 

щасливою… Ох, знову говорю у минулому часі. Ці обмовки мене лякають. Вибач, я 

просто… погано сплю, і якось воно тривожно на душі, і все не те я говорю і роблю. Ти 

на фронті, а я замість того, щоб підтримувати тебе – постійно нию про те, як мені 

важко. І ти не подумай, справа не в тому, що мені облом вирішувати всі ці проблеми, 

ні, я навіть з цим акумулятором щось придумаю, якщо машина все одно не заведеться 

– в кінці-кінців піду пішки на ту заправку, не так-то й далеко від’їхала. Чи знайду 

номер евакуатора, чи, не знаю, може, все-таки тут хтось проїде, зупиню і проситиму 

допомогти. І крани, комоди - все це дурниці. Справа не в них. Справа в тому, що без 

тебе я просто не вмію жити. Не вмію радіти. Не вмію планувати. Ні, не так, вмію, але 

не хочу. Без тебе я не хочу нічого… Мабуть, дві хвилини давно пройшли… (слухає 

відповідь) Почекати зможеш?  

 

Інна зіскакує, відкриває капот. 

 

ІННА (у мобільний): А як клєму вставити назад? (слухає відповідь) І зараз током теж не 

вдарить, правильно? Ок, ван момент… (вставляє клєму) Ура, вставила! Далі як? 

(слухає відповідь) Ага, добре.  

 

Інна закриває капот, сідає за кермо, кладе квіти на пасажирське сидіння. 

 

ІННА (у мобільний): Просто завестися і все? Тоді схрести пальці і чекай.  

 

Інна заводить машину. Раз – не виходить. Другий – не виходить. А на третій машина 

з характерним звуком заводиться.  

 

ІННА (радісно): Вийшло! (у мобільний) Котику, все вийшло! Завелася! Дякую, це все 

ти! (прислуховується, стривожено) Котику? Ти чуєш? Макс? Алло? Алло? Макс, ти 

тут? (тривога наростає) Алло?! Щось зі зв’язком? Макс?! Алло?! 
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Інна скидає виклик, тремтячими руками набирає знову. У відповідь – звуки виклику 

характерні для вайберу. 

 

ІННА: Давай же, давай, будь ласка… 

 

Звуки виклику повторюються і повторюються, по щокам Інни течуть сльози. І 

раптом на обличчі з’являється усмішка. 

 

ІННА (у мобільний, з полегшенням): Як же ти мене налякав! (слухає відповідь) Зв’язок 

глушать? Все-все, зрозуміла, давай, біжи! (слухає відповідь) Добре, не спинятимусь на 

узбіччі, та й тут не заміновано – я ж у Франківській області… (слухає відповідь) Добре, 

як скажеш, мій капітан (слухає відповідь) «Мій солдат» - звучить дивно (сміється) Ок, 

я теж погнала, до комендантської години треба у готель встигнути, а завтра до тебе. 

Скоро побачимося, котику, привезу тобі твоїх пташок.   

 

Інна озирається і дивиться на заднє сидіння – там дві велетенські коробки, на яких 

намальовані білі квадрокоптери.   

 

ІННА (у мобільний): Люблю тебе, дочекайся нас…  

 

Сцена друга 

 

Іномарка їде по трасі, Інна за кермом, на фоні неголосно чутно радіо – звучить 

українська музика.   

 

ІННА: Як виявилося, зібрати на квадрокоптери для ЗСУ простіше, ніж підписи на 

підтримку петиції про те, щоб обмежити термін мобілізації – рік, півтора чи хоч би два. 

Конкретний термін, щоб знати, скільки таким, як мій Макс, служити. А таким, як я – 

чекати. При тому, що двісті п’ятдесят тисяч гривень на два коптери… зараз, я навіть 

назву їх вивчила - Mavic 3 fly more combo… Ми зібрали у інстаграмі всього за день. А 

нещасних двадцять п’ять тисяч підписів зібрати поки не вдається, хоча петиція висить 

на сайті вже більше двох тижнів. Зараз розкажу про петицію. Там ціла історія. Я 

підписувала петицію про введення вегетаріанських сухпайків у ЗСУ, не тому, що мій 

Макс веган, а просто тому, що це справедливо – якщо хтось пішов служити, це не 



 6 

значить, що він має відректися від своїх принципів, поглядів і все таке. Коротше, 

підписувала петицію про вегетаріанців і випадково наткнулася на ось цю петицію, від 

якої всередині аж надія зажевріла. Якщо термін мобілізації обмежать роком, то Макс 

повернеться додому у березні 2023. Це, до речі, важливий психологічний момент, я 

читала у одного психолога – якщо точно знаєш, скільки терпіти, то можеш розрахувати 

свої сили. Якщо немає кінцевого терміну – це пекло для психіки. Ладно, весною ми всі 

наївні були і думали, що ще місяць, ну два місяці і війна закінчилася. Тепер ніхто про 

таке й не фантазує, ми всі зрозуміли, що війна - не спринт, а марафон. Я не спеціаліст, 

але очевидно і таким, як я, що повернутися до нормального життя – це тривалий 

процес, навіть якщо на росію, як у моїй медитації, впаде метеорит. І по справедливості 

докласти зусилля для цього повернення до нормальності мають усі, а не так як зараз – 

мій Макс на війні, а всі наші знайомі і друзі продовжують жити звичайними життями. 

Так, хтось скаже: ну, він же добровільно пішов у військкомат, то хай служить. Ок, я 

згодна – добровільно. Але ж має бути певна логіка: ці відслужили, відпустіть їх додому 

і давайте інших, хай теж свій внесок в перемогу зроблять. Бо от у Макса зуби полетіли, 

і гастрит про себе нагадав, ще трохи і язва. І це закономірно, адже в таких умовах 

організм працює на максималках. Це і харчування інше, і сну менше, і стрес, ясна річ, 

зашкалює. Хлопці не можуть в такому ритмі жити безкінечно, вони ж не роботи. Ні, 

кого не спитай тут на гражданці, то всі за перемогу, всі ненавидять росіян, донатять от 

на коптери нам, Притулі на байрактари, але служити самі не хочуть. І це якось 

лицемірно, ні? Аргументи про те, що воювати мають професіонали – мені навіть не 

кажіть. Мій Макс знаєте хто? Айтішник. Так, саме такий, якого ви собі уявили – худий, 

високий, в окулярах, код писав з ранку до вечора. До війни він зброю в руках не 

тримав, та що там зброю – лопату не тримав. А зараз лопата, каже, його найкращий 

друг – не викопаєш окоп достатньо глибокий до заходу сонця, то до ранку можеш і не 

дожити. Бо русня обстрілює їх щоночі. Айтішників, менеджерів, вчителів, лікарів. Чи 

мають ці айтішники, менеджери, вчителі та лікарі якісь особливі навички? Такі, яким 

неможливо навчити Сашу, Пєтю, Діму? Ну, з компами мій Макс на «ти» однозначно і з 

коптерами цими швидко розбереться, але сумніваюся, що ніхто крім нього цього не 

зможе зробити. А Саша, Пєтя та Діма не поспішають замінити Макса на полі бою, і 

петицію не підписують. Бо ж, кажуть, з ротаціями і демобілізаціями треба бути дуже 

обережними. Щоб не нашкодити – це ж не партія в шахи, це справжня війна. Звичуть 

красиво, і я згодна – треба бути обережним, в усьому. Але ті, хто це каже, не це 

насправді відчувають. Вони просто бояться. Бо якщо мого Макса повернуть додому, 
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коли він відслужить, скажімо, рік, то іншим треба буде відкласти ремонти, покупки 

нових машин, плани на майбутнє, і піти воювати замість нього?! Е ні, краще ми будемо 

відкупатися донатами, аби лиш воювали інші, не ми, хіба не так? Якщо так – скажіть 

прямо, я буду вас більше поважати. А мій найулюбленіший аргумент, знаєте який? Не 

буду підписувати петицію, бо хто ж я такий, щоб вказувати президенту, що йому 

робити. О май гад, петиції для того й потрібні, щоб президент звернув увагу на думку 

суспільства. І або підписав, або відхилив петицію. Логічно, ні? Хоча кому і що 

пояснювати? Може, Саші? Він спав і бачив, як закордон втекти, але так, щоб без 

ризику, бо дуже страшно було попастися на хабарі і термін отримати. Так страшно, що 

два місяці пересидів у селі на заході Україні у тещі, та й там було лячно, що 

односельчани здадуть військкомату. Не здали. І Саша врешті повернувся в Київ, бо ж 

гроші закінчуються, так само як картопля в погребі тещі. Треба крутитися, щось 

заробляти. Та поки доїхав Саша до Києва через всі блок-пости, мало з інфарктом не 

зліг, все переживав: вручать повістку чи омине? Та кому ти, Саша, треба? З такими-то 

переляканими очима? Ніхто на повістку й не натякнув. Але доїхавши до Києва, Саша 

осів на своїх Березняках і нікуди не рипається, бо мало лі – раптом десь тут таки 

наздожене обов’язок? Коли Саша подзвонив мені і спитав як мої справи, як там Макс 

(між іншим, його однокласник, мало не з першого класу разом), я й розказала про 

петицію. Саша спочатку навішував про те, що і так є обмеження мобілізації роком, а 

всі ці петиції лиш воду каламутять. Я пояснила, що під час АТО дійсно був закон про 

те, що строк служби обмежується одним роком, а зараз військовий стан і той закон на 

військовий стан не розповсюджується. Я ж не від балди все це, я читала, вивчала 

питання. Саша слухав-слухав, а потім бовкнув: ок, підпишу. Та я моніторила прізвища 

тих, хто підписав – прізвища Саші там не було. З Пєтею ще смішніше – найкращий 

друг, по сумісництву ще й тім лід у конторі, де працював мій Макс. Як якась проблема, 

то Пєтя першим біг до Макса, і Макс ніколи не відмовляв. А як тільки війна почалася – 

Пєтя зник. Як і не було. Не дзвонив з 24 лютого аж до 10 квітня. Спершу ми думали, 

що Пєтя потрапив в окупацію, потім боялися, що став однією з жертв росіян в Бучі, бо 

Пєтя з Бучі. А 10 квітня побачили на його сторінці у фейсбуці яскраво-сонячні фото з 

Кіпру. Виявилося, Пєтя вилетів з України 23 лютого, потім пояснював, що чуйка його 

не підвела. Така цікава чуйка, бо пізніше з’ясувалося, що свою квартиру Пєтя продав 

за два тижні до відльоту в Ларнаку. В його будинку, до речі, зараз діра, як раз там, де 

була так вдало продана квартира. Чи чуйка то, чи хтось дуже обізнаний серед 

знайомих, хто його знає, але Пєтя щасливчики. А щастя любить тишу, тому нам, 
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найкращим друзям, які до останнього не вірили у війну і навіть тривожних валіз не 

збирали, не сказав ані слова. Навіть 24 лютого, коли наш Гостомель перетворився на 

пекло. Так само як ані слова не відповів мені у месенджері, коли я скинула посилання 

на петицію і попросила підписати. Напевне, в Ларнаці багато у Пєті важливіших справ, 

не до нас і наших проблем. У Діми, він чоловік моєї подруги, теж поважні причини 

ігнорити мене і мої проблеми. У нього в Ірпені було СТО, в районі СМУ, якого зараз 

фактично немає – це найбільш постраждалий в Ірпені район. Але Діма не здається – 

відкрив нове СТО у нас у Гостомелі, я ще приміщення допомагала шукати, крутиться, 

словом, як може. Петицію не підписує, бо, каже, часу нема – треба працювати і 

податки платити. Я йому сказала, що платити податки міг би і мій Макс. Але ж він не 

вибрав простий шлях, правда? На це Діма вже нічого не відповів. Моя подруга, Настя, 

подзвонила мені потім і попросила, щоб я не тероризувала її Діму, він не народжений 

для війни. Мене ці слова аж підкосили - ледь не впала. То, виходить, мій Макс 

народжений для війни? А як це визначити? По яким критеріям? На лобі має бути 

написано? Чи як? Хто з нас народжений для війни, а хто – ні? Ідіть ви знаєте всі куди? 

Не народжені для війни. Я так Насті і сказала. Думала, на тому все – більше 

спілкуватися ніколи не будемо. Але пару днів тому, коли ми зібрали на ці 

квадрокоптери і стало питання: хто з’їздить у Івано-Франківськ і відвезе їх на схід  

поближче до Макса,  - я знову написала Дімі. Він водій зі стажем, йому то не буде 

важко. І це ж нічого такого – Макс зі своїми хлопцями виїде назустріч, забере коптери, 

просто привези поближче. Діма відмовив. Якесь там важливе замовлення, тюнинг 

«бехи», серйозний клієнт, бла-бла-бла. Я плюнула на все і поїхала сама. Хоча я не 

супер водій, ну, напевне, це і так помітно. Але взяла і поїхала. А сьогодні вранці Діма 

подзвонив, вибачився і спитав: а якщо в понеділок? В наступний понеділок він вільний 

і може поїхати. А я така горда: «Іди в сраку, я вже під Франківськом». Він засміявся: 

«Стальні у тебе яйця». «А у тебе – ні», - відповіла я і кинула слухавку. Настя написала: 

«Нащо ти так з ним?» А ви нащо так зі мною? Зі мною, з Максом, і з такими як ми – з 

тими, хто не ховається за красивими фразами «я плачу податки», «доначу», «не 

народжений для війни» і тому подібне… (після паузи, з болем) Господи, якою ж злою я 

стала, ядовита, як змія…  Раніше такою не була, клянуся, я любила людей, я була 

зіркою будь-якої компанії, мене жартома навіть тамадою називали, бо куди не попаду – 

всюди закручу пісні й пляски. І сміялася, як багато я раніше сміялася, а зараз… от коли 

востаннє? Не пам’ятаю… І вчепилася за цю петицію, як за останню надію. Макс навіть 
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не знає про це, може, скажу, а він відповість, щоб і думати забула: нікуди він не піде, 

поки війна не закінчиться…  

 

Сцена третя 

 

Заправка. Іномарка стоїть на паркувальному майданчику, Інна поряд, п’є каву з 

паперового стаканчика, всміхається – вираз обличчя, наче тільки-но здобула важливу 

перемогу. 

 

ІННА. Я змогла. Серйозно! Сама заправилася. Вперше в житті. Заправщик підійшов, а 

я йому: «Не треба, я сама». Залила повний бак, заплатила, витягла пістолет і ділова 

така тепер п’ю каву. Макс вже виїхав назустріч, скоро зустрінемося. Вперше за ці 

шість місяців. Цікаво, він помітить, що у мене стало більше зморшок під очима і сиве 

волосся з’явилося? А чи помічу я, як змінився він? Ні, фотки ми один одному шлемо, 

іноді навіть інтимні, але фотки – це не те саме. Який він став? Які у нього на дотик 

руки? А пахне так само? Як я раніше балділа від його запаху. Так йому і казала: «Всі 

закохуються з першого погляду, а я закохалася з першого вдиху». Якісь особливі у 

нього феромони, вскружили мені голову (сміється, потім різко стає сумною) Я 

скучаю… І іноді фантазую, що Макс не пішов тоді у військкомат, що лишився зі мною 

і ми продовжуємо жити, як жили. Гуляємо, тримаючись за руки, засинаємо разом і я, як 

раніше, відчуваю його дихання на своїй щоці, коли він спить і муркоче уві сні. Всі 

нормальні люди хроплять, а Макс муркоче. Мама мені якось сказанула: то треба було 

не відпускати. Я така: в сенсі? Як дорослого чоловіка взяти і не відпустити, якщо він 

вирішив йти захищати свою Батьківщину? Мама на повному серйозні: я би до батареї 

прикувала, якби любила. Якби любила? Та я люблю Макса більше ніж життя, але це 

взагалі не паралелиться з тим: пускати чи не пускати на війну. Та й якби реально 

прикувала до батареї, що потім? От що? Як жити далі? На що розраховувати, може, на 

те, як от наші друзі, що хтось інший буде виборювати тобі свободу? Чи як? Макс мені 

нещодавно сказав, що єдине, про що жалкує – що не пішов на війну у 2014. Бо зараз з 

ним пліч-о-пліч воюють хлопчики, яким у 2014 було десять років. Десять років! Тепер 

їм вісімнадцять і вони мусять розрулювати те, що вісім років тому не розрулили ми… 

Шкода, що так, як мій Макс, мислять не усі. Є от люди, які думають, що війна 

стосується їх менше, ніж мене і Макса. Мама моя бідкається, що зима буде холодною, 

позамерзаємо в квартирах без газу і електрики. Я в шоці: мам, яка нафіг зима? До зими 
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ще дожити треба, кажу. Хоча вже не кажу, просто мовчки слухаю і охрініваю, коли 

мама мені дзвонить. Поганий з мене співрозмовник останнім часом. Мама каже, що я 

груба стала, до слів придираюся, що така вся, як вона там сказала, а, з негативною 

аурою, що і говорити зі мною не хочеться. Вже тиждень не дзвонить. А я… що я? Я 

вже звикла бути на самоті. Бувають дні, коли мої єдині співрозмовники – продавці кави 

та дівчата на касі АТБ. Це трохи боляче. Бо раніше життя було наповнене людьми. 

Якщо не зустрічі і вечірки, то дзвінки, мені раніше постійно хтось дзвонив. А зараз… 

лише Макс, якщо у нього така позиція, що можна виходити на зв’язок. І дуже-дуже 

рідко хтось з минулого… Коли ти довго сам, то це наче перепрограмовує тебе, 

перепрошиває, як би сказав мій Макс. Ти вчишся все робити сам, вирішувати великі і 

малі проблеми, вчишся приймати рішення не обговорюючи їх, а іноді – і не 

обдумуючи. Спочатку важко, потім легше. Я не кажу, що це нормально. Просто я 

адаптуюся до цієї реальності і вчуся у ній виживати. Повернеться Макс – буду вчитися 

знову жити звичайним життям. Хоча іноді здається, що це теж буде непросто. От 

навіть взяти якісь побутові моменти: я звикла що вдома завжди чисто, бо кому ж 

смітити? Все лежить на своїх місцях, готую собі по мінімуму, сплю, скільки хочу, 

пізно лягаю, бо рятуюся серіалами на Нетфлікс (Макс подарував мені підписку). А 

раніше я хоч і намагалася тримати чистоту в квартирі, але мій Макс такий, що з ним не 

розженешся – пройшовся з кімнати в кухню, як те торнадо. Я колись у інстаграмі, 

побачила картинку з таким по типу філософським написом: навіщо потрібна чистота 

вдома, якщо ти живеш в цьому домі сам? Тоді глянула і фиркнула: як це навіщо? 

Чистота потрібна при будь-яких розкладах! А тепер розумію про що були ті слова. У 

мене все, як то кажуть, по поличках, пальцем проведи – жодної пилинки. Але, вірите, я 

би все віддала – цей клятий порядок, квартиру, машину, все, - аби лиш Макс був зі 

мною…  А Макс далеко, а я самотня і сумна, як в тій пісні Скрябіна: спи собі сама, 

поки мене нема… Я сплю сама, сплю… сама… поки тебе нема.  

 

Інна комкає стаканчик з-під кави, викидає у смітник і сідає в автомобіль. Заводиться, 

виїжджає з заправки.  

 

Сцена четверта 

 

Іномарка їде по трасі – близько до зони бойових дій, за вікном зруйновані будинки, 

чорні діри від снарядів в полях, на узбіччі таблички з попередженням «Обережно: 
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міни!» За кермом Інна, на пасажирському сидінні лежать польові квіти з першої 

сцени. Інна їде обережно, повільно, з болем озирається по сторонам і розмовляє по 

мобільному, вставивши навушник у вухо. 

 

ІННА: Чуєш, котику, а куди далі? (слухає відповідь) Та ні, не хочу зупинятися, хочу 

тебе скоріше побачити… (слухає відповідь) Так, це жах, що наробили росіяни, коли 

тікали, але дорога чиста, нічого такого не бачу, якщо побачу – спинюся, чесне слово. 

(слухає відповідь) Знаю, що не все розміновано, таблички, повір, важко не помітити… 

(слухає відповідь) А скільки вам ще? Ого, то я зараз піднажму і за годину побачимося. 

(слухає відповідь) Слухай, Макс, я тисячу кілометрів проїхала і ще п’ятдесят проїду, не 

переживай, давай, їдьте обережно і я теж обережною буду… (слухає відповідь) Та ні, на 

узбіччі спинятися не буду точно! І перестань згадувати мені ці квіти! (слухає відповідь) 

Це хто там тобі піддакує? А, Музикант, Музиканту від мене привіт, йому подарунок 

теж везу. (слухає відповідь, сміється) А все тобі розкажи, секрет. (слухає відповідь) І 

що що я твоїх хлопців ніколи в житті не бачила? Вони всі для мене рідні, ладно, 

давайте, скоро побачимося, запустите при мені пташок – хочу глянути, як вони 

літають… і звіт треба зняти, в інсті викласти обіцяла… Ти там не на голосному 

зв’язку? А якщо й на голосному – хай всі чують. Я тебе люблю і буду зараз обіймати, 

цілувати і жмакати, і не кажи, що незручно перед хлопцями. Все, давай.   

 

Інна всміхається, скидає виклик, їде далі. 

 

ІННА (говорить до самої себе, після паузи): Це правда – вони всі для мене стали 

рідними. Всі чоловіки, які пішли воювати. А хто не пішов… ну, нічого не можу з 

собою поробити і, мабуть, все життя буду ділити чоловіків на тих, хто воював у 2022 і 

хто не воював, не маючи поважних причин. Багатодітні чи ті, хто мають проблеми зі 

здоров’ям – це все зрозуміло, тут без претензій. Але ж не всі ці чоловіки, які мені 

щодня зустрічаються от навіть у нас у Гостомелі, багатодітні і хворі? Правда ж? Знов-

таки, Саша, Пєтя і Діма точно нічим не поступаються в плані здоров’я моєму Максу. І 

не багатодітні вони. Правда, у Пєті є донька, а у Діми двоє дітей – Міла та Нікітка. 

Нікітка народився в перші дні війни, до речі, в окупації, я про це не казала, ні? Там 

страшна історія… не хочеться навіть говорити про це. Хоча… чому? Я ж говорю про 

те, як серджуся на Діму та Настю, які вони егоїсти і боягузи, а цю сторінку їх життя 

оминаю навіть подумки… Може, тому що це не вписується в мою концепцію того, яка 
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я героїня – чекаю чоловіка з війни, - а всі мої друзі і знайомі чекають миру, нічого для 

миру не роблячи? Звучить якось не на мою користь. Але в цьому щось є. Оці мої 

претензії до світу, наче, знаєш, те, що Макс пішов воювати, дає мені більше прав, ніж 

всім іншим. І всі по типу мені винні. Втім, якщо подумати, що винні мені Діма та 

Настя? Коли почався наступ росії, Макс перед тим, як йти у військкомат, вивіз мене у 

Коломию, а Діма та вагітна Настя з малою Мілою лишилися в Ірпені. Буквально пару 

днів і їх район опинився в окупації. Кадирівці туди зайшли, звірства творили, і серед 

всього цього жаху Настя народила Нікітку. У неї молока не було і Нікітка перші дні 

пив тільки воду, просто воду, бо більше не було нічого. Діма казав, що не вірив у те, 

що виживе, молився, щоб вижили Настя і діти, про себе не думав. Чудом там все якось 

склалося і вони втекли через ліс, вони і ще пару сусідів з того ЖК. Зараз Нікітке 

півроку, бутус такий прикольний – я один раз бачила, коли в гості заїжджала, до тої 

сварки про «не народжений для війни». І от я надулася на Діму і Настю, бо зараз їхнє 

життя виглядає таким звичайним і таким щасливим, але ж вони стільки всього 

пережили, що мені й не снилося. Легко казати: от, він поганий, і ти погана, бо не така 

самотня, як я. Важче, коли не все чорне або біле. А про те, що Пєтя, той, який на Кіпрі 

зараз, задонатив нам на квадрокоптери сто тисяч гривень я ж теж не казала, так? 

Фактично, один з цих дронів куплено на гроші Пєті. І так, я часто кажу, що донатами 

от такі Пєті відкупаються від угризінь совісті, але якби Пєть не було – я би зараз везла 

як мінімум один коптер, а не два. А Саша, який закрився на Березняках… Я хоч раз 

йому дзвонила, хоч спитала: як він? Ні, всі рази, як ми спілкувалися – це він дзвонив. А 

у нього історія теж, м’яко кажучи, цікава. Сашина дружина в квітні махнула в Польщу, 

а у червні подала на розлучення, бо там, у Польщі, зустріла кохання всього свого 

життя. Навіть у фейсбуці написала: «Як прекрасно знову закохатися» Бляха, серйозно? 

Тут війна, твій чоловік в якусь крайність впав і з дому не виходить, щоб повістку не 

отримати, а ти закохалася і це прекрасно? Хтось, може, скаже, що, значить, і без війни 

у них там все не слава Богу було, конфлікти і думки про розлучення, а все це стало 

останньою краплею. Так, може, але Саша… Саша думає інакше. І страждає, і п’є, 

мабуть, і потребує підтримки не менше, ніж я. Але він не на війні і я наче викреслюю 

його. Це хіба справедливо? І ще, це прям шах і мат собі ставлю, але раз пішла така 

жара – ладно. Я звинувачую інших, що вони боягузи, а сама ж теж хочу, щоб все було 

добре, однак без моєї участі. Ну, хіба ні? От ти (вказує на когось з глядачів), так, ти, що 

ти зробив для того, щоб Україна перемогла? А тепер спитай мене: що зробила для 

перемоги я? Те, що мій чоловік пішов воювати – це важливо, але це не мій подвиг, а 
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його. Я ж теж могла піти на війну. Я б могла, не знаю, може, не стріляти, бо я того не 

вмію, але могла б піти медиком, на війні багато жінок, не тільки чоловіки. У мене 

немає дітей, як от у Насті, немає навіть кота чи собаки, щоб я могла схопитися за це і 

сказати: не можу, відповідальність і все таке. Я сама, от абсолютно, мене ніщо не 

тримає в Гостомелі, я зараз навіть не працюю. Так, я волонтерю, всі ці місяці постійно 

в бігах: сітки плела, тепер от окопними свічками зайнялася, збори весь час – то на 

турнікети, то на тепловізори, тепер от ці коптери. Збираю, шукаю де дешевше купити, 

організовую доставку. Наче важливі справи, але хтось запросто може сказати: 

волонтером може бути будь-хто, а ти піди і повоюй. Але я не йду, більш того, 

перелякалася, коли почула, що Рада там якийсь закон збирається прийняти про 

мобілізацію жінок. Бо я… я сцикуха. Я боюся крові, я боюся смерті, я начиталася про 

контузію і боюся тепер навіть контузії. І я така, що варто посидіти на холодному і вже 

все… цистит. Але ж коли хтось інший щось таке каже, то я одразу рубаю сходу: ти 

боягуз, ти дружина боягуза, ви всі ховаєтеся за спиною мого Макса, петицію навіть не 

підписуєте… Господи, далася мені та петиція. Те, що підписи не зібралися за два тижні 

– ще нічого не означає. Всього на петицію дається дев’яносто днів. Є і час, і шанси на 

те, що зберемо двадцять п’ять тисяч і все буде по чесному. Хоча… може, по чесному 

буде почати все ж таки з себе? (сміється гірко) Ох, що з людиною роблять три дні за 

кермом. Це як до психолога сходити. Навіть крутіше. Глобальне переосмислення. Ага, 

тільки не факт, що коли назад буду їхати, не поверну всі ці умовиводи в зад. Але, якщо 

не передумаю, то приїду і подзвоню Саші, напишу Пєті і заїду в гості до Діми з 

Настею, подарунки малим привезу. І більше ні слова нікому не скажу про те, що хтось 

мені щось винен. Ніхто нічого, тільки я собі винна, собі і Максу, бо він на війні в 

першу чергу заради мене, щоб я за його спиною могла жити мирним життям. Я. За. 

Його. Спиною. За твоєю спиною…  

 

З поля на дорогу вискакує заєць, Інна різко крутить кермо вправо і вилітає на узбіччя. 

Все поглинає темрява. В темряві чутно, як іномарка наїжджає на протитанкову міну 

і підривається.   

 

Сцена п’ята 
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Іномарка стоїть на узбіччі, горить. На краю сцени Інна, на її голові вінок з квітів – з 

тих, які зібрала у першій сцені. На долонях Інни сидять дві білі птахи (метафори 

квадрокоптерів).   

 

ІННА (говорить філософським тоном, неспішно, вдумливо): Казав Макс: зупинись, 

почекай. Тепер картати себе буде. Не картай, котику, не треба. Ти не винен. Це, бачиш, 

клята російська міна… Але я не жалкую. Хіба про єдине - так хотіла, щоб вони (киває 

на птахів) тобі послужили… краще б все це на зворотньому шляху… Ну, летіть як є.    

 

Інна відпускає птахів, птахи летять в небо.  

 

ІННА: І я полечу. А ти, коханий, не поспішай до мене, добре? Я тебе чекатиму, скільки 

треба… Я тут чекала і там почекаю…  

 

Інна знімає з голови вінок, кладе його на землю і відступає повільно назад, зникає у 

темряві, лишається тільки вінок.  

 

Сцена шоста 

 

Блок-пост з українськими прапорами, черга з автомобілів, всі стоять, чекають. Інна 

за кермом іномарки, спить, схиливши голову на бік, по радіо тиха музика. Лунає 

дзвінок мобільного. Інна здригається, прокидається, оглядається, намагаючись 

зрозуміти: де знаходиться. Позіхає і відповідає на дзвінок.  

 

ІННА (промовляє у смартфон): Привіт, котику! (слухає відповідь) Так, ще в черзі на 

блок-посту, тут по ходу всіх серйозно перевіряють. (слухає відповідь) Та я розумію, без 

претензій, просто хочеться тебе скоріше побачити. Поки чекала, навіть задрімала, сон 

дурний наснився… хоча, не знаю, щось в цьому є… (слухає відповідь) У сні маю на 

увазі щось є. Я, знаєш, дещо зрозуміла, одну дуже важливу річ… (слухає відповідь) 

Довго розказувати, зустрінемося – потім… О, наче рух якийсь, все, ладно, котику, я 

поїхала… (неспішно рушає, крутить кермо, слухає відповідь) Ні, ні, скидаю, бо вже 

бачу поліцейського – зупиняє мене, скоро побачимося, цьом. 

 

Інна відкладає мобільний на пасажирське сидіння (там досі лежать польові квіти), 
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опускає бокове скло, зупиняє автомобіль і привітно всміхається (мається на увазі, що 

побачила поліцейського і військових на блок-посту, розмовляє з ними).  

 

ІННА: Слава Україні, хлопці! (дивиться у бокове скло, наче чує відповідь) До чоловіка, 

він військовий, чекає там (вказує вперед) за річкою… (наче чує відповідь) Нічого 

особливого, тільки от коптери для підрозділу везу… (обертається до коробок з 

квадрокоптерами на задньому сидінні) Документи? Є, і мої, і на коптери, показати? 

Зараз…  

 

Інна простягає свій паспорт і документи на коптери у відкрите вікно. По радіо тим 

часом починають звучати перші акорди пісні «Буде тобі, враже, так, як відьма 

скаже» гурту «Енджі Крейда». Інна впізнає мелодію, всміхається. 

 

ІННА (військовим на блок-посту): Вибачте, я обожнюю цю пісню… 

 

Інна робить радіо трохи голосніше.  

 

ІННА (наче забираючи через вікно свої документи): Дякую! І вам!  

 

Інна рушає і робить радіо ще голосніше, починають лунати перші слова пісні («Сію 

тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже…») 

 

ІННА (вирулює на дорогу, їде і підспівує, голосно, вкладаючи усю силу у слова):  

…Скільки в святу землю впало зерен жита 

Стільки разів буде тебе, враже, вбито. 

Скільки, враже, півень вночі кукуріка 

Стільки днів у тебе доживати віка. 

Богові – боже, ворогу – вороже. 

Буде тобі, враже, так, як відьма скаже… 

 

Кінець. 

Вересень 2022 року, Ірпінь-Суми, Україна. 


