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Мої п’єси використовувати тільки за моєї згоди 

 

ВІЙНА, КУХНЯ і 8 ВИПАДКОВИХ ЛЮДЕЙ 

трагікомедія на одну дію  

Сцена перша 

Цокольне приміщення без вікон. Це кухня у приватному будинку. Тут кухонний куток з 

холодильником, плитою, мікрохвилівкою, полицями, збоку й пральна машинка. Біля 

плити стоїть і задумливо помішує борщ у каструлі АННА (30). Посеред кухні великий 

квадратний стіл і 8 стільців. Над столом на стіні телевізор - недорога плазма. 

Телевізор ввімкнутий, екрану не видно, але по голосу ВЕДУЧОГО за кадром зрозуміло, 

що це новини. 

ВЕДУЧИЙ: 6 березня російські війська обстріляли з мінометів міст в Ірпені, через який 

намагалися евакуюватися цивільні. В результаті четверо людей загинули, серед них 

двоє дітей... 

АННА (неголосно, сама до себе): Рашисти, нічого святого... 

ВЕДУЧИЙ: І нагадую, ви дивитеся Всеукраїнський марафон новин. Ми об'єдналися 

заради перемоги. Слава Україні! 

За спиною Анни чується голос: 

КАТЕРИНА: Героям слава!  

Анна озирається і бачить - в кухню діловито проходить КАТЕРИНА (60, блондинка, 

стильно вдягнена, завжди нафарбована, виглядає значно молодше свого віку, хіба що 

очі видають досвід), в руках у Катерини пакет АТБ, повний продуктів.  

КАТЕРИНА: Здрастє. 

АННА (насторожено): Доброго дня. 
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По телевізору починає звучати українська народна пісня, під цю музику транслюється 

патріотична нарізка (екрану телевізора не видно, але нарізка вгадується по окремим 

звукам - постріли, переможні вигуки). 

 

КАТЕРИНА: Ви давно тут? 

АННА: На кухні? 

КАТЕРИНА: Та ні, тут, ви ж теж, як і ми - бєженці? 

АННА: Правильніше - переселенці. Біженці - це ті, хто закордон поїхав. 

КАТЕРИНА (ставить на стіл пакет): Бєженці, переселенці - один хрін, якщо чесно. 

Катерина сумно всміхається, дістає з пакету і викладає на стіл картоплю, овочі, 

м'ясо, хліб, масло, молоко та ін. 

КАТЕРИНА: Так давно, ні? 

АННА: Вчора приїхали. 

КАТЕРИНА: А звідки? 

АННА: З Ізюма... 

КАТЕРИНА: Ааа, такі ж як і ми. Ми з Ірпеня, це під Києвом... 

АННА: Знаю, про вас тільки що говорили (киває на телевізор). 

КАТЕРИНА: Про нас постійно говорять. 

АННА (зітхає): І про нас. 

КАТЕРИНА: Надовго сюди? Як з хазяйкою домовилися? 

АННА: Поки за місяць заплатили. А ви? 

КАТЕРИНА: Так само. А скільки заплатили? 

Анна з підозрою дивиться на Катерину, відповідати явно не збирається. 

КАТЕРИНА: Просто цікаво: чи всім одну ціну називають? Хитрі вони тут, канєшно, 

номери маленькі, кухня одна на всіх, счітай комуналка, а ціни як на курорті. 

АННА: Краще так, ніж жити під обстрілами. 

КАТЕРИНА: Що правда, то правда. А в Ірпені у мене шикарний будинок, євроремонт, 

живи і радуйся, називається. 

АННА: А ми і пожити не встигли - ремонт в квартирі закінчили, але меблі чекали, 

новосілля як раз в цих числах справляти думали... 

КАТЕРИНА: А прийшли росіяни нас спасать і маємо тепер... Кончені, як подумаю - 
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таке зло бере. 

АННА: Ваш будинок в Ірпені цілий? 

КАТЕРИНА: Коли ми тікали, то був цілий. 

АННА (киває на телевізор): Теж через той міст? 

КАТЕРИНА: Ні, не через Романівку, ми раніше встигли, слава Богу, до родичів у село 

виїхали. А тепер надумали ближче сюди, на захід, якось воно спокойніше, коли ти з 

дитиною. 

АННА: Ви з дитиною? 

КАТЕРИНА: Да, з сином. (підходить до плити) Я вас трохи потісню. Приготую Тоші 

супчик, голодний, бідний, тіки снідав. 

Катерина бере пусту каструлю на плиті, підходить до мийки, починає чистити 

картоплю на суп. Анна, почувши про сина, з більшою теплою продовжує. 

АННА: А у мене Вася, може, подружаться?! 

КАТЕРИНА: Та звісно, подружаться, куди ж дінуться?! Солі тут не бачили? 

АННА: У мене є - беріть (простягає пакет з сіллю) Вася зараз в ігри грає, від телефону 

не відліпиш. Я раніше сварилася, а тепер такий час, що краще так, трохи наче в 

віртуальному світі дитя на інше переключається, розумієте? 

КАТЕРИНА: Ігри наша больна тема. Кажу: ти хоч перерви роби, хоч очі відведи 

кудись вдаль, це ж не можна так. То іноді навіть забираю телефон, день без 

мобільного, все! 

АННА: Я теж раніше так робила. А у що ваш син грає? Вася "Майнкрафт" обожнює! 

КАТЕРИНА: І мій теж якийсь там крафт. 

АННА (всміхається): Значить, точно подружаться. 

Двері кухні відчиняються - забігає з мобільним у руках дівчинка ВАСИЛИСА (6 років, 

«пацанка», одягнена по-хлопчачому, а волосся на контрасті довге, заплетене в 

косички). 

ВАСИЛИСА: Мама, мам, телефон сів! 

АННА: От і добре, що сів. Познайомся краще, це тьотя... (Катерині) А я ж не спитала, 

як вас звати? 

КАТЕРИНА: Катерина, можна просто Катя… (оглядаючи Василису з ніг до голови) Ви 

тільки не ображайтеся, але… Вася - це дівчинка чи хлопчик? Зараз такі часи, що й не 
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поймеш… 

ВАСИЛИСА (обурено): Я – дівчинка! А ви бабуся чи дід? 

АННА: Вася! 

КАТЕРИСА (гордо): До бабусі мені як до неба рачки.  

АННА: Вибачте, Вася у мене за словом у карман не лізе… 

ВАСИЛИСА: Вона перша почала!  

Анна смикає Василису, мов: помовч. 

 

КАТЕРИНА: Це ж треба… дівчинку хлопчачим ім’ям. 

АННА: Василиса – не хлопчаче ім’я! 

КАТЕРИНА: Василиса… Господи, попридумують.  

АННА (неголосно, Василисі): Ох, відчуваю: весело нам тут буде. 

КАТЕРИНА: Що? 

АННА (демонстративно дружньо): Кажу: Васі 6 років, а вашому синочку скільки?   

Катерина не встигає відповісти - на кухню заходить АНТОН (25, високий, дуже 

повний, в окулярах). 

АНТОН (Анні): Доброго дня. (Катерині) Мам, а куди ти поклала мій рюкзак? 

Анна здивовано дивиться на "синочка" Антона. 

АННА: Це ваш син? 

КАТЕРИНА: Так, мій Тоша, знайомтеся, красунчик, мамина гордість…  

Катерина чмокає Антона у щоку, він, засоромившись, відсувається, витирає щоку 

рукавом сорочки.  

АНТОН: Перестань, мам. Так де рюкзак? Там ноут… 

 

Сцена друга 
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Антон сидить за кухонним столом, працює за ноутбуком, те й діло нервово смикає 

окуляри. Поряд з ним сидить Василиса, грає у мобільному (мобільний підключено до 

зарядки). Василиса, знудившись, відкладає телефон і заглядає у екран ноутбука. 

ВАСИЛИСА: А що ти робиш? 

АНТОН (не відриваючи погляду від ноутбука): Працюю. 

ВАСИЛИСА: Що працюєш? 

АНТОН: Роботу працюю. 

ВАСИЛИСА (вглядається в екран): Якісь цифри непонятні…  

АНТОН: Я проводжу аудит і було б добре, якби ти… 

ВАСИЛИСА (перебиває): А що таке аудит? 

АНТОН (тяжко зітхає): Така штука, як би тобі пояснити, я перевіряю фінансову 

звітність за квартал і… 

ВАСИЛИСА: Заквартал?  

АНТОН: За. Квартал. Квартал – це три місяці.  

ВАСИЛИСА: Як літо? 

АНТОН (різко, щоб завершити розмову): Так, як літо. 

Повисає пауза – Антон працює в ноутбуці, Василиса мовчки спостерігає. 

ВАСИЛИСА (не витримавши мовчанки): А нащо тобі стільки цифр?  

АНТОН (ледь стримуючи роздратування): Бо я економіст. 

ВАСИЛИСА: Аааа! Сміття окремо кладеш? 

АНТОН: Що? 

ВАСИЛИСА: Бутилки в синій контейнер, папір в жовтий, чи навпаки?  

АНТОН: Ні! Я – економіст! А не, як там, еко-активіст. Я просто рахую цифри.  

ВАСИЛИСА: А навіщо рахуєш? 

АНТОН: О май гад, а тобі обов’язково тут бути? Де твоя мама? 

ВАСИЛИСА: З татом по телефону говорить. 

АНТОН: То і ти йди поговори. 

ВАСИЛИСА (насупившись): Не хочу. 

АНТОН: Чому? 

ВАСИЛИСА: Бо буду плакати. 
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Антон вперше відриває погляд від ноутбука, зі співчуттям дивиться на Василису, яка 

смикає свої косички, намагаючись стримати сльози. 

АНТОН (обережно): А де твій тато? 

ВАСИЛИСА: На війні. 

АНТОН: Він військовий? 

ВАСИЛИСА: Так, і може померти. 

АНТОН: Не кажи так! 

ВАСИЛИСА: Ти як мама, вона теж каже: не кажи так. 

АНТОН: Ну… розумієш, треба вірити в краще і тоді краще збудеться. 

ВАСИЛИСА: А якщо не збудеться? 

АНТОН: Я… я думаю, що все збудеться, війна скоро закінчиться і все буде добре, з 

твоїм татом і з усіма нами.  

ВАСИЛИСА: А я так не думаю…  

АНТОН (закриває ноутбук, серйозно дивиться на Василису): А як ти думаєш? 

ВАСИЛИСА: А ти мамі не скажеш? 

 

Антон качає головою: ні, не скажу.  

ВАСИЛИСА: Я думаю, що якби війна хотіла закінчитися, то вона б не починалася. І 

тато мій, якби хотів лишитися з нами, він би лишився, а мама каже, що у нього не було 

вибору. А коли я щось роблю, то мама каже, що вибір завжди є. То вибір є чи вибору 

нема? Чому тато не міг вибрати бути просто моїм татом? Чому він вибрав могти 

померти?! А? 

Антон налякано дивиться на маленьку-дорослу Василису, не знає, що відповісти. 

Василиса шмигає носом – ковтає сльози. За кадром звучить сигнал повітряної тривоги 

- долинає з вулиці. Василиса здригається. 

АНТОН: Не лякайся, це тривога. 

ВАСИЛИСА (гордо): А я і не лякаюся.  

На кухню забігають Анна та Катерина.  
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КАТЕРИНА (Антону): Тоша, бігом до тої стіни! Давай! 

АНТОН: Мам, тільки не кажи, що ти реально думаєш, що на кухні ми в безпеці? 

КАТЕРИНА: Цоколь, вікон нема, ця стіна несуча, значить, ми у відносній безпеці. 

АНТОН: «У відносній» – ключове слово. 

КАТЕРИНА: Не прєрікайся, а стань до стіни, тобі важко? Заради мами? 

 

Антон зітхає і стає біля несучої стіни, а Василиса залізає до Анни на руки, Анна 

помічає сльози на щоках Василиси. 

 

АННА: Вася, ти плакала? 

Двері відчиняються - на кухню поспіхом заходять ОЛЕНА (45), її чоловік ОЛЕКСАНДР 

(50) та донька СВІТЛАНА (20, красива, тендітна), всі бліді, втомлені, розгублені. 

Побачивши Світлану, Антон вирівнюється по струнці. 

ОЛЕНА: Добрий день, це тут бомбосховище? 

КАТЕРИНА: Ну, бомбосховище - голосно сказано... 

ОЛЕКСАНДР: Хазяйка поселяла і сказала, що тут укриття. 

АННА: Нам теж так казала - стіни бетонні, надійні... 

Катерина багатозначно дивиться на Антона, мов: а я тобі що? Тривога за вікном 

затихає. 

ОЛЕКСАНДР (простукуючи стіну кісточками зігнутих пальців): Бетон - це добре, 

значить, шанси є. 

КАТЕРИНА: Та не будуть росіяни бомбити цю область, не переживайте, західна 

Україна в їх плани не входить. 

АНТОН: Серйозно? Чого ж ти мене до стіни гнала? 

КАТЕРИНА: Береженого Бог береже. 

ОЛЕНА: Але якщо тривога - значить, щось летить. 

КАТЕРИНА: Не обов'язково. 

АННА: Як це не обов'язково?! Ще й як летить, а не долітає, тому що наше ППО 

працює! 

КАТЕРИНА: Все трохи не так. 

АННА (дратуючись): Ви ж наче вчителька математики, казали, а не військовий 
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експерт?! 

КАТЕРИНА: Я ерудована особистість і розбираюся у багатьох питаннях, і читаю 

багато. 

АННА: А мій чоловік військовий, то як думаєте: я щось розумію в тому чи ні? 

ОЛЕКСАНДР (спокійним, теплим голосом): А може, ми просто познайомимося?! 

АНТОН: Хороша ідея! (простягає Олександру руку для рукостискання) Антон. 

ОЛЕКСАНДР: Олександр. Це моя дружина Олена і донька Свєта... 

АНТОН (Світлані): Приємно познайомитись. 

Антон простягає руку Світлані, вона потискає руку у відповідь, всміхається. 

Катерина напружується – між Антоном та Світланою відчувається хімія. 

АННА: А я - Аня, це Вася, ми з Ізюма... 

ОЛЕНА: А це де? 

АННА (ображено): Під Харковом! У всіх новинах тільки й чутно про Ізюм. 

ОЛЕНА: Вибачте, ми з Херсона, зв'язку два тижні не було, за новинами не 

слідкували… 

АННА (зі співчуттям): То ви з самого Херсона? 

ОЛЕНА: Так. 

АННА: Ох... шкода Херсон. 

ОЛЕКСАНДР: Нічого, ми все відвоюємо. 

КАТЕРИНА: Добре, що ви виїхали, ще й воврємя. З кожним днем все важче, у нас в 

Ірпені зараз і не висунешся, снайпери на висотках - стріляють у все, що рухається. 

ОЛЕКСАНДР: Вийдете у двір, то побачите - наша машина вся в дірках... Зараз багато 

хто з Херсона тікає на свій ризик, блокпостів росіяни наставили мільйон, на кожному 

перевіряють, роздягають, допитують, до татуювань приглядаються, у кого тризуб чи 

щось таке – відводять. 

АННА: Куди відводять? 

ОЛЕКСАНДР: Не знаю, відводять кудись і все… чи вертаються ті люди потім, чи ні – 

страшно й думати.  

ОЛЕНА: А їм смішно, росіянам смішно, жартують, от як з нами – один зі спитою 

мордою сказав: їдьте, дорахую до 10 і стріляю… 

КАТЕРИНА: І стріляв? 

ОЛЕНА: Стріляв і ржав.  
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СВІТЛАНА: Це диво, що ми живі.  

АННА: А в Ізюмі, думаєте, у нас інше? Машина вся обклеєна "діти", а рашисти гатять. 

Куди ж ти стріляєш, падло, навіщо? Господи, досі в голові не вкладається.  

ОЛЕКСАНДР: Це, як там путін сказав, нацики, ми в нациків, каже, стріляємо. То це ми 

з вами нацики, виходить, так? 

КАТЕРИНА: Наш Ірпінь взагалі - мирне місто, ні тобі виробництва, ні військових баз, 

жилі квартали, всі молоді сім'ї... А парки, люди, ви б бачили наші парки! 

АННА: А у нас ліси неймовірні, річка! А берега які - піщані! Я називаю Ізюм 

українськими Мальдівами! 

ОЛЕНА: А в Херсоні ви були? У нас дуже красиве місто, і проукраїнське! На кожній 

будівлі, у кожній машині - прапор. Був. До окупації. 

ОЛЕКСАНДР: Не треба нам той «руській мір», та хіба хто нас слухає? 

КАТЕРИНА: Нам теж та росія не всралася, вибачте за мій французький... 

У Світлани з мобільного лунає голос Арестовича: "Відбій повітряної тривоги. 

Можете повертатися до звичного життя. Все буде добре" 

КАТЕРИНА: Що це? 

СВІТЛАНА: Програма в мобільному. Про тривогу сповіщає. 

КАТЕРИНА: І Арестович? 

СВІТЛАНА: Так, його голос. 

КАТЕРИНА: І нам таку програму треба, срочно! 

АНТОН (Світлані, з усмішкою): Мама фанатка Арестовича, перед сном, замість 

заспокійливого, слухає... 

Світлана та Антон переглядаються, сміються. 

КАТЕРИНА (ображено): А що в тому такого, Тоша? 

АНТОН (не голосно): Не називай мене так, я ж просив. 

ОЛЕКСАНДР: А як ми далі? Розходимося чи, може, чаю за знайомство? 

АННА: Я б така, що і кави випила. 

ОЛЕНА: Так пізно? 

АННА: Мені нормально. 

КАТЕРИНА: А я каву взагалі не можу - тиск. 



 10 

Олена набирає у електрочайник води з крану. 

ОЛЕНА: Ви нам розкажете, що тут де, які правила? 

КАТЕРИНА: Та нема, що розказувати: тут тарілки (вказує на полиці), тут ложки, вилки 

(висуває шафки), холодильник ми поділили (відкриває холодильник), це полиця Ані, це 

наша, а на верхній чиї сосиски? (Анні) Ваші? 

АННА: Ні. Я думала: ваші. 

КАТЕРИНА: Та ви що? Я сосиски, ковбаси, і іже з ними не їм. І Тоші не даю такого. 

АНТОН: Мама! 

КАТЕРИНА: Що я знову не так сказала? 

АННА: То, чекайте, чиї ж сосиски? Може, хто до нас жив і лишив? 

Катерина дістає з холодильника сосиски, нюхає. 

КАТЕРИНА: Пахнуть нормально, не спорчені. 

Електрочайник закипає. 

ОЛЕНА: То кому чаю? 

ОЛЕКСАНДР: Давай, Оленочко, всім. Шкода, лимону нема, всі ці дні окупації мріяв 

про чай з лимоном. 

КАТЕРИНА: У вас лимони пропали? 

ОЛЕКСАНДР: Все пропало, а що лишилося то ціни захмарні. 

ОЛЕНА: А по російському ТеБе, мабуть, показують, які ми в Херсоні щасливі, які 

пайки нам роздають... 

АННА: Ага, і ще як ми рашистів з квітами зустрічаємо. 

КАТЕРИНА (сміється): З похоронними вінками. 

ОЛЕКСАНДР: Отож, але росіянам цього точно не покажуть. 

Олена готує чай, Анна їй допомагає - виставляє чашки. Антон тим часом сідає поряд 

зі Світланою, хоче щось сказати дівчині, але тут між ними всовує стілець Катерина, 

сідає. 

КАТЕРИНА (невинно всміхається): Я не заважатиму? 
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Сцена третя 

Ранок. Сонний Антон стоїть біля плити, спостерігає за кавою в турці, в руках 

тримає мобільний і надиктовує аудіо-повідомлення у ВотсАпі.  

АНТОН (у мобільний): Знаю, обіцяв, що звіт буде у вас на пошті до ранку, але (позіхає) 

чесне слово, я просто не можу сконцентруватися. Ви не любите аудіо-повідомлення, 

але ж у нас різниця в часі і ви потім прослухаєте і… і може, зрозумієте мене. Це, 

мабуть, тупо звучить і всі зараз так кажуть, але всі мої думки про Ірпінь. Наш район 

окупували кадирівці і різні чутки про те, що вони там роблять… У сусіда вівчарку 

вбили, на очах у нього і дружини… Бо гавкав. Хоча… чи потрібна уродам причина, 

щоб вбити собаку? Людину? Дитину? Я відкриваю звіт, а бачу нашу вулицю, діти 

взимку на санчатах, влітку на вєліках… Я раніше сварився, бо як їдеш на машині – 

обов’язково хтось вискочить. Чи м’ячем по лобовому. А тепер… чи живі всі ці діти? А 

їх батьки? І чи живим був би я, якби не послухав маму і не поїхав з нею? Я ж був 

переконаний, що це максимум на тиждень-два, що зараз вони про щось домовляться і 

ми будемо жити як жили, і я, вірите, взяв рюкзак з ноутом, пару трусів, одну пару 

шкарпеток і все. Правда, виявилося, що мама взяла все інше: і труси мені, і купу 

шкарпеток, навіть ті тупі з Сантою… Триднець, що я несу? 

Антон видаляє надиктоване аудіо-повідомлення. Пробує диктувати знову. 

АНТОН (більш діловим тоном): Доброго ранку, Петро Іванович, я обіцяв закінчити 

звіт, пам’ятаю, але я… я… я захворів. Ковід. Так, Ковід, тест позитивний і… до 

п’ятниці все буде, обіцяю… 

Кава з характерним звуком збігає на плиту. Антон різко смикає турку і розливає каву 

ще більше. 

АНТОН: Чорт! 

Антон хапає ганчірку і витирає каву з плити, зойкає – гаряче. В кухню заходить 

Катерина з пакетом АТБ. 

КАТЕРИНА: Пахне горілою кавою. 

АНТОН (роздратовано): Ти така спостережлива, мамо. 
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КАТЕРИНА: І тобі доброго ранку. 

АНТОН: Вибач, не виспався, настрій гівняний.  

КАТЕРИНА: То не треба було до ночі сидіти за ноутбуком... 

АНТОН: Я взагалі-то працював. 

КАТЕРИНА: Ну да, звісно. 

Катерина ставить пакет АТБ на стіл і достає з нього продукти на сніданок – яйця, 

цукор в судку і пачку чаю.  

 

АНТОН: Та не грав я, тут вай-фай ледь пошту тягне... (киває на те, що Катерина 

дістає з пакету) Нащо ми все це постійно тягаємо з номера на кухню, з кухні в номер? 

Не можна просто лишити тут? 

КАТЕРИНА: Ці з Херсону вічно чаї ганяють, цукру на таких не напасешся. 

АНТОН: Ти приколюєшся? Шкодуєш цукор? 

КАТЕРИНА: Це теж копійка. (відкриває полицю зі столовими приборами, бере ложки) 

Подай Фері, ложки перемию, хтось миє як курка лапою, кошмар... 

АНТОН (озирається): А де Фері? 

КАТЕРИНА (киває на пакет АТБ): В пакеті. 

АНТОН: То ми й Фері носимо туди-сюди??? 

В кухню заходить Світлана, включає на ходу чайник. З появою Світлани Антон різко 

змінюється - всміхається, поправляє окуляри. 

СВІТЛАНА: Доброго ранку.  

АНТОН: Привіт.  

СВІТЛАНА: Вітаю. 

КАТЕРИНА: З чим? 

СВІТЛАНА: Ваш Ірпінь звільнили. 

АНТОН: Серйозно? 

КАТЕРИНА: Як, коли? Чому ми нічого не чули? 

СВІТЛАНА: Я тільки що у ФеБе прочитала. 

КАТЕРИНА: А ну, де пульт? Треба новини включити... 

Антон підхоплює на столі пульт, включає телевізор. 



 13 

КАТЕРИНА (дивиться на екран): Це не Ірпінь, це що показують? Голосніше зроби! 

Антон додає звуку - лунає голос Ведучого. 

ВЕДУЧИЙ: Російські окупанти хочуть провести в Херсоні псевдореферендум і 

створити чи то ХНР, чи то приєднати трикутник Бердянськ-Мелітополь-Херсон до 

Криму. Херсонці проти і щодня виходять на мирні мітинги, росгвардія безуспішно 

намагається розігнати мітингувальників... 

Катерина забирає з рук Антона пульт і переключає канали. 

КАТЕРИНА: Це ми й так знаємо, давай про Ірпінь знайдемо... 

СВІТЛАНА: Але ж я дивилася... 

КАТЕРИНА: А, ти з Херсону, я забула, але все одно нічого нового – кожен день про ці 

псевдореферендуми, мітинги…  

АНТОН: Мам, поверни назад. 

КАТЕРИНА: Я хочу про Ірпінь... 

АНТОН: Ти тут не одна! 

КАТЕРИНА: Ти підвищуєш голос на маму? 

АНТОН: Та хто підвищує? Просто включи назад, ми дослухаємо і... 

КАТЕРИНА: Ні! 

АНТОН: Тоді дай пульт! 

КАТЕРИНА: Не дам! 

Антон намагається забрати у Катерини пульт, вона не віддає - підіймає руку з 

пультом то вверх, то ховає за спину, мов з дитиною грається.  

АНТОН: Це не смішно! Мам! 

Антон врешті забирає пульт, але озирається і бачить - Світлани в кухні вже нема. 

Поки Антон та Катерина боролися за пульт - вона непомітно пішла. 

Сцена четверта 

Анна закатала рукава і стоїть біля раковини, розглядає кран, він протікає. До стіни 

Анна приставила планшет – на екрані планшету видно ЧОЛОВІКА АННИ, він у 
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військовій формі, сидить десь мало не в окопі. На фоні шумно працює пральна 

машинка, біля пральної машинки стоїть великий тазик з мокрою білизною. 

ЧОЛОВІК АННИ (голос з планшету): То ти мені скажи, де тече? Верхня прокладка 

протерлася, чи нижня? 

АННА (роздивляється кран): А як це зрозуміти? 

ЧОЛОВІК АННИ: Звідки тече? Зверху, знизу? 

Анна бере планшет і підносить до крану. 

АННА: Сам глянь, я не розумію. 

ЧОЛОВІК АННИ: Ань, у мене реально мало часу, просто скажи: звідки тече… 

АННА: Та я не розумію, тече і тут, і тут (показує пальцем на кран) 

ЧОЛОВІК АННИ: Де тут? Я не бачу! 

АННА: Просто скажи, де прикрутити, щоб не текло. 

ЧОЛОВІК АННИ: Як, якщо я не розумію, де тече… Аня! У вас там зовсім чоловіків 

нема? Нікому з краном розібратися? Це ж елементарно! 

АННА: Я не хочу ні у кого нічого просити. 

ЧОЛОВІК АННИ: Знаю, ти горда, але зараз не ті часи… 

АННА: До чого тут гордість? Просто я звикла, що я з тобою і всі проблеми ми 

вирішуємо самі, і… ніколи нікого ти не кликав допомогти. І крани крутив, і все сам, а я 

бачила як ти це робиш, а нічого не запам’ятала… 

ЧОЛОВІК АННИ: Тобі не треба цього робити самій. 

АННА: Так-так, я когось попрошу, дурна затія… (починає плакати) 

ЧОЛОВІК АННИ: Ань, це всього лише кран… Аня?  

АННА (витирає сльози): Та ні, все добре, просто… виявляється, це так складно – бути 

не разом… бути самій…  

ЧОЛОВІК АННИ: Ти не сама, ти з Васею… 

АННА: Ні, любий, я сама. А я не звикла бути сама. Може, комусь то нормально, хтось 

все на своїх плечах тягне і так живе, а я ж завжди була за тобою. Я не вмію крани 

крутити, лампочки міняти, я не знаю, як за комуналку платити, я жодного разу не 

платила, і машину ніколи не заправляла. Я тобі не казала, але я зараз заправляюся 

тільки на заправках, де є ці заправщики в жилетках, якщо нема – їду далі. Я не вмію 

пістолет вставляти, бо машину завжди заправляв ти. Все робив ти, ну, чоловічу 

частину всього робив ти, а я готувала, тримала квартиру у чистоті, гладила тобі 
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сорочки. Феміністки заплюють, але я була щаслива. А війна все зруйнувала… ти на 

фронті, а я…  я без тебе нічого не можу. Тобто можу, але… не хочу… Алло, ти ще тут? 

Алло?  

ЧОЛОВІК АННИ: Тут, тут, але зв’язок поганий, наберу з іншої позиції… Люблю тебе, 

цілуй Васю… І не плач, будь ласка!  

АННА: Не бери в голову, це я так, сама не знаю, що на мене найшло… Чуєш? 

(дивиться на планшет, зітхає) Не чуєш… 

 

В кухню заходить Катерина, схиляється біля пральної машинки. Анна непомітно для 

Катерини витирає сльози.  

 

КАТЕРИНА: Годину віджимає, скільки можна?!   

 

Анна обертається до Катерини. 

АННА (киває на тазик з мокрими речима): Це ви мої речі виклали? 

КАТЕРИНА: Так. 

Катерина підходить до кухонних полиць, бере яскраву чашку з соняхами. 

 

АННА: Навіщо? 

КАТЕРИНА: Машинка допрала, я ваше виклала, своє поклала... і так, стара рухлядь, 

пере по три години…  

АННА: Нащо торкатися чужої білизни, я не розумію?! 

КАТЕРИНА: Господи, хоч ви мені, Аня, мозок не виносьте. 

АННА: Я просто прошу так не робити, мені неприємно, тут мої труси... (витягає з 

тазика мокрі труси й показує) 

КАТЕРИНА: Ой, дуже треба мені чужі труси, вам самій не смішно? 

АННА: Не смішно, коли кожен день те саме. Ви їжу мою чіпаєте – перекладаєте з 

каструлі в каструлю, чашку попросила мою не чіпати - я її з Ізюма привезла, це 

пам'ять. А ви от (киває на чашку, яку тримає в руках Катерина) знову. 

КАТЕРИНА (різко відставляє чашку з соняхами): Я не звертаю уваги на такі дрібниці. 

АННА: Це порушення особистих кордонів. 

КАТЕРИНА: Не включайте психолога, не нада. Краще б каструлі звільнили (киває на 
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плиту, заставлену каструлями) Перше, друге і кампот, наче ви з Васею тут одні 

живете... Я б нічого і не перекладала, якби пусті каструлі були... 

АННА: А ви з моєї полиці в холодильнику приберіть всяку фігню, домовлялися ж, 

поділили холодильник, що не так? 

Катерина відкриває холодильник і дістає літрову банку з чайним грибом, підхоплює з 

полиці іншу чашку (малопримітну) і готується налити в неї вміст банки. 

 

КАТЕРИНА: Це не фігня, це чайний гриб. Хіба я винна, що ви забрали найвищу 

полицю, а у мене нічого не поміщається? 

АННА: То приберіть сосиски з верхньої. 

КАТЕРИНА: Чого це я буду трогать чужі сосиски? 

АННА: Ну, звісно, це ж не чужі чашки, каструлі, труси... 

КАТЕРИНА: Далися вам ті труси, лучше б за донькою так дивилися, як за тим, що я 

роблю... 

АННА: Я й дивлюся за донькою! 

КАТЕРИНА: Ага, не відліпає від мобільного, а як відліпає, то бігає коридорами, як 

навіжена, Тоші работать заважає. Мій Тошенька в такому возрастє так себе не поводив, 

він у мене... 

АННА: Та знаю я, який він у вас: сказала "к ноге", він і прискакав. 

КАТЕРИНА: Я ніколи так не говорю з сином! 

АННА: Ой, та ладно? Наче я не чула, як вчора ввечері ганяли його, бо, бачте, зі Свєтою 

на дивані розговорився... 

КАТЕРИНА: То позно було, спати пора, я із-за цього... 

АННА: Ну да, мамочці видніше, що пора 25-річному сину: спати чи женитися. 

КАТЕРИНА: Слухайте, не перегібайте, бо я тоже можу. 

АННА: Я й не сумніваюся, що можете. 

КАТЕРИНА: І не вам мені совєти по вихованню давать. Я бажаю сину найкращого. 

АННА: То й відпустіть його, тим більше, Свєта - дуже хороша дівчина, щастя, що така 

на вашого взагалі глянула... 

КАТЕРИНА: Це на що ви таке намєкаєтє? Що мій Тоша не достатньо хороший для 

Свєти? Це вона й пальця його не стоіть! 

АННА: Боже, дай мені сили не бути такою свекрухою... 
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КАТЕРИНА: Та мені до свекрухи жити й жити! 

АННА: Ой, не була б я така впевнена. 

Анна сміється. 

КАТЕРИНА: Свєта вам щось сказала? Про що б вона там не мєчтала - хай губу 

закатає! 

АННА: Все-все, видихайте, а то аж розчервонілися... 

КАТЕРИНА: Тиск піднявся. Спасіба, Аня, знов таблетки пити. 

АННА: Вдих-видих і все пройде. 

Анна підхоплює тазик з білизною та планшет, збирається вийти з кухні, але 

наштовхується в дверях на ВАЛІКА (35), лякається. 

АННА: Ой, ви хто? 

ВАЛІК: Валік... доброго ранку. 

АННА: Доброго, але… ви звідки? 

ВАЛІК: З Чернігова. Пройти можна? 

Анна відступає в сторону, Валік підходить до холодильника, дістає сосиски з верхньої 

полиці, кладе декілька на тарілку і у мікрохвилівку. Анна та Катерина здивовано 

дивляться на нього. 

КАТЕРИНА: От чиї то сосиски... 

ВАЛІК: Що? 

КАТЕРИНА: І давно ви тут живете? 

ВАЛІК: Плюс-мінус місяць. 

АННА: І ми місяць, чому ж ми ніколи не бачилися? 

ВАЛІК: Я намагаюся нікому не заважати. 

КАТЕРИНА: Це у вас дуже харашо виходить. 

Валік дістає з мікрохвилівки підігріті сосиски. 

АННА: А, вибачте, ви в сантехніці розбираєтеся? 

ВАЛІК: Я програміст. 

АННА: Значить, кран поремонтувати точно зможете.  

Щоб читати далі – подайте запит автору, iryna.feofanova@gmail.com 


