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Дійові особи: 
Надя - бєгла опікунка, 18 років 
Бодя - бізнесмєн, 30 років 
Сєрий - шофер з Луганська, 40 років 
Уляна - прибиральниця, 30 років 
Едік - робітник з-під Полтави, 25 років 
Васьок - робітник з Волині, 48 років 
Толік - колишній АТОшник, сам зі Львова, 28 років 
 
1. 
Колишня погребальня при старому єврейському цвинтарі, неподалік п'яти 
працюючих свинятників. Подвір’я біля приміщення із надгробками. Надя підходить до 
дверей. Стукає. Двері прочиняються.  

 
НАДЯ.  Dobranoc (Добраноц). Proszę Pani (Проше Пані), zgubiłam się (згубілам ще).  
Двері різко захлопуються.  
НАДЯ.  Nie, nie, nie, proszę (нє, нє, нє, проше). Bardzo proszę (Бардзо проше). 
Potrzebuję pomocy (Потшебує помоци)! 
Стукає, шкребе двері, плаче, в істериці сповзає на землю. 
НАДЯ.  Бляяааать.  
Двері різко відкриваються. 
УЛЯНА.  УкрАінка? 
НАДЯ.  Таак! Кидається на зустріч 
УЛЯНА.  Пісят злотих давай. І так - тіко до ютра.  
НАДЯ. У мене не ма при собі - лише на рахунку.  
УЛЯНА. Тю. Ходе тута сяке-таке почваристе, потім речі пропадают.  
НАДЯ. Та пождіть. Я відпрацюю.  
УЛЯНА. Тягне двері на себе.  У нас працОвніків до дупи. А за тобов ше пять нада, бо 
ви з міста ніц не мієте.  
НАДЯ. Я ж замерзну. Господи, та що з Вами? 
УЛЯНА. Хреститься. Не спімнуй в сує - то ж гріх... Віруча? 
НАДЯ. Так. 
УЛЯНА. Покажи хреста. 
НАДЯ. Дістає хрестик.  
УЛЯНА. Золотий? 
НАДЯ. Срібний.  
УЛЯНА. О-йой, яка віра в тебе квола. Ну, як іншого не ма… Не ма? Знач піде і такий.  
НАДЯ. Ні, цього не можна, то подарунок.  
УЛЯНА. Нє, то нє - цілуй конє.  
НАДЯ. Чекайте-чекайте. Добре. Беріть.  
 
2. 
Приміщення в середині погребальні, перетворене на житлову кімнату.  
УЛЯНА. Сєдь там во каменем. Ясно? 
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НАДЯ. Ясно. 
УЛЯНА. Не вилазь. Ні слова, ні звука - не дай Боже тебе хтось уздріє. Ні чичирк мені 
тут. 
НАДЯ. Добре… А чи не найдеться у Вас шось по-поїсти? 
УЛЯНА. Ні, не найдеться. Я ті не куліжанка.  
НАДЯ. Ви розумієте, я приїхала на працю опікункою. Привезли - хата в лісі, ніде 
нічого, магазинів - не ма. Син бабин лишив шість яєчок, сир нарізаний, хлібчик і пару 
помідорів. Це, каже, бабі. Питаю, а мені що їсти - доїдатимеш за бабою. Я в житті ні за 
ким не доїдала. За тиждень на 5 кілограмів схудла. 
УЛЯНА. А я собі думаю, шо ти така суха, може, глисти маєш до холєри які.  
НАДЯ. Вийшла за дровами, як була, а баба взяла і закрилась зсередини. Сидить в 
хаті, дивиться у вікно і сміється: що, каже, холодно тобі, курва, холодно? Ну, я і втікла. 
Як була, так і пішла.  
УЛЯНА. Від себе не втічеш.  
НАДЯ. Пробачте, я розумію, що, може, надокучаю Вам.  Але їсти дуже хочеться.  
УЛЯНА. Ну, то бери отого мєнса вріж потихеньку - все одно не моє.  
НАДЯ. Та я - вегетаріанка.  
УЛЯНА. Стиць-пиздиць. Це ж наскіки людям нєхєр дєлать. Ну, звиняйте, курвасанів не 
ма.  
ГОЛОС БОДІ. Іллюша! Ілюшка, ти там? Відчини! Чо закрилась? 
УЛЯНА. О, Господи боже, принесла нечиста! Ховайся, бігом! 
НАДЯ. Куди? 
УЛЯНА. Куди, куди… Отуди! В парахєт.  
НАДЯ ховається. УЛЯНА відчиняє.   
БОДЯ. Ну, здраствуй. Чо стоїм, не цілуєм? Кого чекаєм? 
Уляна підходить до Боді, той простягає руку для поцілунку. Уляна стає навколішки, 
цілує руку. Знімає з Боді чоботи, взуває тапочки. Той дає їй підсрачник. Сміється.  
БОДЯ. Шо це в тебе срач, на столі не накрито… Бере за підборіддя. І морда кисла. 
Плює в обличчя… Уляна робить спробу усміхнутись. Нє, не так... Луччє, але все одно 
не те. Тріпає за щоку. Фу... Якась ти геть потріпана стала, шлюшка - Ілюшка. Навіть, 
не встає. А я до тебе так спішив. З подарунком, між іншим. Дістає листа.  
УЛЯНА. Дай! 
БОДЯ. Е, е, е. А ти мені що? 
УЛЯНА. Бодя, чо ти од мене хцеш? 
БОДЯ. Як завжди: любові, ласки, поваги… вдячності.  
УЛЯНА. Я вдєчна. Дай листа! 
БОДЯ. А за що ти вдєчна? 
УЛЯНА. За те, шо вивіз в люде.  
БОДЯ. Ще.  
УЛЯНА. Дав руботу, дбаєш, опікаєш, од Пана захишаєш.  
БОДЯ. Ще. 
УЛЯНА. За сім’ю, за детину.  
БОДЯ. Брешеш! Чого я не бачу вдячності в очах? А? Ти пиздиш-пиздиш, але я не 
бачу.  
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УЛЯНА. Не брешу! Їй - бо, не брешу. Дрижачими руками намагається попестити.  
БОДЯ.  Хапає за горло. Нахиляє до штанів.  Давай, покажи мені щирість.  
УЛЯНА. А шо як хлопці з роботи прийдут? 
БОДЯ. Аааа! То ти за Толіка сі мартвіш? 
УЛЯНА. Нє, нє! Нічо я не той.  
БОДЯ.  Не бреши мені!  
УЛЯНА. Не брешу, любий, не брешу коханий. Ти у мене єдиний.  
БОДЯ. От і добре. Бо не ма більше Толіка.  
УЛЯНА. Як не ма? 
БОДЯ. Отак. 
УЛЯНА. Загинув? 
БОДЯ. Пропав безвісти… Ааа. Шкодуєш за ним, хвойда! Шо у тебе з ним було? 
УЛЯНА. Нічо не було. 
БОДЯ. Брешеш.  
УЛЯНА. Нічо не було... нажаль.  
БОДЯ. Б’є по обличчу. Отак він робив, а? Грубо хапає за груди, за стегна. А отак? Шо 
замовкла? Кажи давай!  
УЛЯНА. Ти листа мені даш? 
БОДЯ. А ти мені?.. Ну, іди сюди. 
Затягує до парахєту. Надя вислизає з нього до кімнати і ховається за ліжком.  
УЛЯНА. В тебе труси наізнанку. 
БОДЯ. І шо? Бо чистих не ма, ніхто не дбає. Жінка така, що перед людями стидно. 
Давай-давай уже. БОДЯ читає лист:  
“Люба, мамусю, як я скучила за твоїми губами”.  
БОДЯ.  А-ха-ха, я теж. Читає. “Руками. Чекаю-чекаю, коли ж ти приїдеш і обіймеш 
мене. У баби руки порепані і смердять козою”.  
БОДЯ. сміється. - От сучка мала. “А я забуваю, як ти пахнеш. Боюся, що зовсім 
забуду і не зможу згадати. Ти мені вже кілька днів не снилась. Будьласочка, хоч вночі 
приходь. Чи ти і вночі працюєш? Голос твій, мамо, як почую… я його обнімала, той 
голосок, цілувала і спати з ним лягала. Мамо моя, чи ж тобі там важко?”.  
БОДЯ. до УЛЯНИ. Не відволікайся.  
“А знаєш, про що я таємно мрію? Про те, що настане час, і українці зі всіх кінців світу 
повернуться додому. Ото буде сила! Навіть китайці нам позаздрять. Бо українців по 
світі і справді багато”.  
БОДЯ. сміється. Ой, дурне! Як пробка. Вся в тебе. Родила б пацана, - соплі б так не 
розмазував. Читає “А ще я мрію, щоб померла баба...”  
БОДЯ. Шо? Читає: “Бо тоді ти точно приїдеш на похорон”.  
БОДЯ. Вискакує з парахєта. Застібає штани. От сучара дрібна! Я їй покажу! Я їй 
зроблю! Пишуть вони листи за моєю спиною. А це все ти!  
УЛЯНА. Виповзає навколішках. Віддай! Віддай листа! 
БОДЯ. Щас! Це все твоє напуття: ні до баби поваги, ні до рідного батька. Може, 
вообще виродок не мій. А? Перевзувається в чоботи. 
УЛЯНА. Віддай! Віддай, заради Бога!  
БОДЯ. Канєшно.  
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УЛЯНА. Заради Єзуса Кристуса і Діви Маріі.  
БОДЯ. Сина мого твоя блятська утроба не знесла - задушила і виплюнула! Бо мого ти 
нічого не зносиш! Нічого від мене видержать не можеш!  
Бодя рве лист на шматки і посипає Уляні голову. Дає підсрачник. 
БОДЯ. Прибери тут. До мене зараз людина прийде.  
Виходить.  
УЛЯНА збирає шматки листа. 
НАДЯ. Тобі помогти? 
Уляна кидається Наді на шию, плаче.  Надя не знає, що робити з шматками листа, 
ховає до кишені.  
УЛЯНА. Ой, поможи! Поможи! Душу з мене винь, розірви, розпотрош - так щоб не 
спочувать нічо. Забери, щоб жила пуста, як дзвін над цвинтарем! Щоб біль цей - який 
же він, курва, нестерпний - не топтав мені серца! Не хочу! Не можу жити з ним! 
Забери, забери, позбав!  Чого ж так тєжко мені?! А? Чого ж так, курва, трудно? І болит, 
гнітит, роздирає. Як люде з тим живут? А? Як видержуют? Чого я розум не втрачаю? 
За що? З якої причини? 
НАДЯ. То біжи! 
УЛЯНА. Пауза. Шо? 
НАДЯ. Тікай від нього. 
УЛЯНА. Як то? 
НАДЯ. Та просто втічи. Забери дитину і чим далі.  
УЛЯНА. Як тебе звати? 
НАДЯ. Надя.  
УЛЯНА. Надія, значить. Скіки років маєш? 
НАДЯ. Вісімнадцять. 
УЛЯНА. О-йой. Яке ж немудре. Як туман небесний. То ж чоловік!  
НАДЯ. І що? 
УЛЯНА. А то - шлюб на небесі вершиться. Смерть і жона від Бога призначена. 

НАДЯ. Хто таке взагалі призначити може? 

УЛЯНА. Яке? 

НАДЯ. Та отаке.  

УЛЯНА. Сміється істерично. То ж усі так живуть.  

НАДЯ. Та ні! 

УЛЯНА. Та я тобі кАжу. Видиш, просто ти ж молоденька - мало знаєш, мало 
розкумекуєш, - а побачила то, шо зазвичай за закритими хвіртками бува між чоловіком 
і жінкою. То, шо людєм не показуют. А за дверима всі так живут: на кожній клаткі 
сходовій, в кожній хаті, за кожним вікном.  
НАДЯ. Та ні. 
УЛЯНА. Мо, канєшно, десь у багатих - в тих по-другому, а там, де злидні, де люде 
виживают од комуналкі до лікарств, де голова болит - шо на завтра зварить і де 
труханів купить, - всюди так. І сидят по своїх облізлих, дрібних покоях, і гризут одне 
одного, як та сарана.  Хто скаже, шо нє, - той збреше.  
НАДЯ. Я думаю, тобі просто слід було б... 
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3. Заходять Бодя і Сєрий. Надя ховається в парахєт. 
БОДЯ. До УЛЯНИ. Іди постій - мені з людиною треба питання порішати. І не дай боже 
нас хтось потурбує. Ти мені зрозуміла? Уляна?! 
УЛЯНА. Так. 
БОДЯ. Нікого не впускай!  
Уляна іде.  
СЄРИЙ. Сколько? 
БОДЯ. 10 штук.  
СЄРИЙ. Мало. 
БОДЯ. А ти думаєш це так легко? Може, забув - так я нагадаю -  це ж контрабанда. Це, 
бляха, наркотік власного ноу-хау. Та я щодня трушусь не знати як. Ти шо: привіз - увіз. 
Всьо. А я робітників готуй, зуби заговорюй, перед Паном виправдовуйся. Тим більше 
подивись які. О!  Відкриває люк в підлозі. Звідти чути рохкання свиней. Ммм. 
Задоволення в чистому салі.  
СЄРИЙ. Худые какие-то.  
БОДЯ. Шо ти розумієш? Легіні, красені! Рум’яні, налиті, крутобокі! Як щічки незайманої 
панянки, що вперше мужика побачила. Гормони щастя з хвостиком. А? Бочек буде, як 
манна небесна. Як сама ніжність, тільки із присмаком сала. Ммм.  
СЄРИЙ. Документы на них есть?? 
БОДЯ. Єсть. А ти гроші привіз? 
СЄРИЙ. Дістає пачку злотих. Под расчет. 
Бодя дістає біометричні паспорти. Міняються. Бодя рахує гроші. 
СЄРИЙ. Шо ты мне втюхиваешь? Я помню эти паспорта! Ты мне прошлую партию по 
ним сбыл! 
БОДЯ. Сєрий, та яка в жопу різниця?  
СЄРИЙ. Не надо мне ля-ля. Я без документов живой товар не повезу. Ладно бы 
раньше, а щас биометрия. Сам понимаешь. Так шо бабло гони назад.  
БОДЯ. Е, е, е - нє. Шо в мої руки попало - назад не вертається. Ти ж знаєш - такі 
правила.  
СЄРИЙ. Шо ты из меня лоха делаешь?  
БОДЯ. Бере ніж зі столу - пробує чи гнеться. Уляна! Улька, вйо сюда! 
СЄРИЙ. Бодя, шо за беспредел? Не загоняйся!  
БОДЯ. Уляна! Йоб твою мать! 
Забігає Уляна.  
БОДЯ. На. Сховай, як всігда. Віддає Уляні гроші.  
СЄРИЙ. Стоять! 
УЛЯНА сіпається.  
БОДЯ. Пішла, я кому сказав?! 
УЛЯНА. То шо мені робить? 
БОДЯ. Ти шо зовсІм ідіотка? 
СЄРИЙ. Бодя, шо ты гонишь? Реально. 
БОДЯ. До УЛЯНИ. Пішла!!! Нахєр!!! 
УЛЯНА щезає в дверях.  
СЄРИЙ. Ну, и что дальше? Я живой товар по липовым паспортам не повезу. Я сказал.  
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БОДЯ. Нуу, то можемо ж вирішити трохи іначей.   
СЄРИЙ. Пауза. Ну, ты с головой вообще, Бодя? Фуу, я уже думал... 
БОДЯ. Шо думав? 
СЄРИЙ. Та ничего. У меня в Газели холодильника нету. Как ты себе это 
представляешь? Проще ж паспорта достать.  
БОДЯ. Це кому як. З тими паспортами якась мутна історія, знаєш. Мали би бути в 
Пана. Каже, - пропали. В роботніків не найшов. Короче, така фігня. А холодильник 
можна попробувать надибать. Поїхали.  
СЄРИЙ. Ну, ты, Бодя, пизданутый на всю голову. Я уже думал всё - тоже на тормозок 
пойду. 
БОДЯ. Сміється.  
СЄРИЙ. За шо ж мне с тобой такое наказание? 
БОДЯ. Мене всі про це питають, але ще ніхто добровільно од Боді не пішов.  
 
4. Надя виходить з парахєту. Роздивляється. Відкриває люк. Чути рохкання свиней. 
НАДЯ. Ай, ви ж мої маленькі! Живий товар. Як живе може бути товаром? Це ж одне 
поняття протирічить іншому. Хіба з вами так можна? Ви ж мої хороші. Ідіть, ідіть - не 
бійтесь. Я вас не дозволю ображати. Паця - паця - паця. Паця-паця-паця.  
НАДЯ встигає випустити трьох свиней. Заходить УЛЯНА. 
УЛЯНА. Та шо ж ти, лєцта курво, робиш? Шоб тебе шляг трафив! Захлопує люк. Три 
свині тікають.  Вопщє оливу в глові не маш?! 
НАДЯ. Їх не можна віддавать. Вони ж живі! 
УЛЯНА. То не надовго. Ой, дурне. Боже милостивий, яке ж ти не мудре. Най би ті 
качка копнула! Ти розумієш шо мені за то буде? 
НАДЯ. Так біжи!  
УЛЯНА. Ти уп’ять за своє? 
НАДЯ. У тебе ж гроші! 
УЛЯНА. Які? 
НАДЯ. Шо той дядько за свиней дав.  
УЛЯНА. Шось багато ти тута підглядаєш.  
НАДЯ. Забери і тікай! Це ж шанс. З грошима все можна - сама казала. З грошима все 
по-іншому. Нове життя почнеш! 
УЛЯНА. Та шо ти таке кажеш? То ж чуже - гріх! 
НАДЯ. А хрестик мій брати - то не гріх? 
УЛЯНА. Стиц-пиздиц. Порівняла гори з долинами. То ти сама віддала. А тут як 
впіймає? - Та придушит мо. А на мені ше дітвак, знаєш.  
НАДЯ. Давай разом втічемо! Зранку вже будеш в Україні - донечку свою обнімати, а 
вона до тебе тулитися і промовляти: “Мамо, мамусю, як я за тобою скучила”.  
УЛЯНА. Ай, не трави мені душу. 
НАДЯ. Вона там саменька маленька зі злющою бабою козу пасе, спину на городі гне, 
біленькі ніжки в багні колотить.  
УЛЯНА. Заткній сі!  
НАДЯ.  Як та сирітка при живій матері. 
УЛЯНА. Чуєш? Замовч!  
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НАДЯ. Якби вона могла, вже б, мабуть, до тебе і пішки прийшла боса, гола, сама, бо 
то любов!  
УЛЯНА. Заткній сі, кому сказала? Придушу! 
НАДЯ. А в тебе якась любов материнська… як ти казала… квола.  
УЛЯНА. Хапає Надю за горло. Шо ти знаєш? Шо ти знаєш я тебе питаю?... Я ж для неї 
і терплю! Аби життє в ней було.  
НАДЯ. Тоді подумай, яке життя в неї буде із таким батьком!  
Пауза.  
УЛЯНА. Аай, бляяять... Пішли!  
НАДЯ. Шо серйозно? 
УЛЯНА. Да.  
УЛЯНА збирає речі по кімнаті. 
 
5. Заходять ЕДІК, ВАСЬОК і ТОЛІК.  
Надя намагається сховатись але Толік встигає її помітити. 
ТОЛІК. Улька, ти де? Накривай на стіл - в пеклі м’яса не дають. Ні в одному котлі - ми 
всьо перевірили.  
ВАСЬОК. Тіки забирають. Оно - самі кістки.  
УЛЯНА. Шоковано. Толік?!  
ТОЛІК. Нє, бляха, клон. Нас із ним усі плутають. Улька, ти чо? Збери шось, мала, - ми 
голодні шо піздєц.  
УЛЯНА. Ага. Зараз. Зараз.  
ТОЛІК. А це в нас хто? Я - Толік, а ці два бухенвальдських кріпиша -  Едік і Васьок. 
Ваську пальця в рот не клади - він десять років по заробітках не жер нічого, крім 
полуниці, яблук і нервів. Скупий, шо піздєц.  
ВАСЬОК. Я не скупий. Я - заощадливий.  
ТОЛІК. До Наді. То як тебе звати? 
УЛЯНА. Перебиває. Надія. До Наді. Не бійся - то свої. Ніц не беріть мені. Вйо руки 
мити.  Дає Наді хліб. Та їсть.  
ЕДІК. Ти откуда? Тута ні одної хати на кілька кілОметрів.  
Шо робиш на кладбіщі? 
УЛЯНА. Вона од хазяйки учєкла. Зобачила, шо в нас світиться і прийшла.  
ТОЛІК. Який цікавий світ і добрий, раз в ньому є вікна, що світяться, правда? 
НАДЯ. Так.  
ТОЛІК. О, нарешті, бо я вже думав, що ти русалка, а голос обміняла у відьми на батон. 
А совість, мабуть, на ноги. Втім, маю визнати, вони того варті.  
УЛЯНА. Толік! Хіба можна так жартувать? Сідайте. Давайте помолимось. 
ТОЛІК. Ой, ні.  
УЛЯНА. Толік! 
ТОЛІК. Я свою душу давно продав дияволу.  
УЛЯНА. Фу. Толік, не кажи тако! Сплюнь і перехрестись. 
ТОЛІК. Дурні забобони. Яка душа у солдата, правда ж? Людина, в якої душа на місці, 
вбити не може.  
УЛЯНА. Толік, ну шо ти мелеш? 
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НАДЯ. А що він дав натомість? 
ТОЛІК. А? Талант! Я на гітарі граю, як сам диявол. 
Всі, крім Наді сміються. 
Дістає гітару. Налаштовує. Всі їдять.  
НАДЯ. І за оце ти віддав душу? 
ТОЛІК. Я маю і інші таланти. 
УЛЯНА годує Толіка з рук, поки той налаштовує гітару.  
УЛЯНА. Та ступи сі од тої гітари. Поїж.  
ТОЛІК. Їм. Цілує Уляні руку. Та червоніє. 
ЕДІК. Уляна, диви, а Васьок знов за двох наїдає.  
ТОЛІК. Васьок, май совість. Як скидатися, то в тебе снігу зимою не допросишся.  
УЛЯНА. Ну, чого ви причепилисі до чоловіка.  
ВАСЬОК. В мене, знаєте, син в Любліні вчиться на менеджера. 
УЛЯНА. Шо вже на менеджера? 
ЕДІК. Ага, на того во - хотельєра ж учився. 
УЛЯНА. І на ресторатора. 
ЕДІК. І на повара, і на бугалтєра. 
ВАСЬОК. Да, він у мене розумний хлопчик. Не то, шо нєкоторі. Я хочу, шоб з нього 
люди були. 
ТОЛІК. Видно, багато людей з нього буде. Штук шість, то мінімум.  
ВАСЬОК. Ай, поцілуйте мене в сраку. Всі такі розумні аж куди там.  
ЕДІК. Ну, будьмо! Піднімає чарку. 
УЛЯНА. Едька, не пий! 
ЕДІК. Ша, мать, я всьо контролюю.  
УЛЯНА. Диви, бо за твоєю білкою прибирать в мене вже здоровля не ма.  
ТОЛІК. За зустріч. Із Надією. Піднімає чарку.  
Всі чокаються, п’ють.  
ТОЛІК. До Наді. А ти чого так слабо?  
УЛЯНА. Вона в нас галь-паль - вегетаріанка.  
ТОЛІК. Он як. То ти людина з принципами? 
УЛЯНА. А я казала - кидай те дурне діло. Буш така суха, як драпака, то ся не віддаш. 
Хлоп не любит сухої баби. Ага? 
НАДЯ. Так, може, не треба себе віддавати, щоб потім не забирати?  
Уляна міняється в обличчі. Відходить.  
ТОЛІК. Ого. Ще й з якими принципами.  
НАДЯ. До Толіка. А ти правда убивав?  
ТОЛІК. Киває головою. 
НАДЯ. Людину? 
ТОЛІК.  Киває. 
НАДЯ. Я би ні за що на це не пішла.  
ТОЛІК. А якщо наказ? 
НАДЯ. Жоден наказ не зніме відповідальності з того, хто стріляє, і не позбавить 
відчуття провини.  Чому вбивство тут - це вбивство, а там - героїзм?  
ТОЛІК. Бо то війна. 
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НАДЯ. Це лише назва. Обставина. Людина за будь-яких обставин лишається 
людиною. 
ТОЛІК. Ой, ні… Не скажи.  А якщо ця… людина нахабно лізе в твої кордони? 
НАДЯ. Не має ніяких кордонів. Це теж обставини, які нам нав’язали. Не потрібні вони, 
взагалі! Не було б кордонів і війни б не було.  
ТОЛІК. Підходить впритул до Наді.  Он воно як. Ти впевнена? 
НАДЯ. Абсолютно. 
ТОЛІК. Різко і нахабно цілує Надю. Надя дає ляпаса. Відходить. 
УЛЯНА. До Наді пошепки. То ти он, знач яка: впала на дурочку - маленька, дурненька. 
Махаш головов, як корова на пасовиську. А сама - повна пазуха цицьок -  фокуси тута 
мужикам показуєш!  
НАДЯ. До Уляни пошепки. Так то ж він… 
УЛЯНА. Він - мужик, а, знач, вар’ят квадратовий.  
НАДЯ. Послухай, ми ж, наче, утікти збирались. Чого ти чекаєш, я не розумію? Поки той 
твій Богдан повернеться? 
УЛЯНА. Одчепи сі од мене. Я ті не куліжанка! Побудеш до ютра, як сі умовляли і гонь з 
хати, би м ті не виділа! 
ЕДІК. А от мені інтєрєсно чи можна і правда душу у Диявола вимінять на шось 
корисне? На хату, напрімєр. Я б помінявся. Їй бо.  
ВАСЬОК. Напився уже.  
ЕДІК. Тіки на хорошу, з балконом. І шоб загорожка ця, блять, забув як називається... 
ВАСЬОК. Не матюкайся. 
ЕДІК. … з розочками. Я б виходив тако на балкон, ногу на розочку поставив і курив. І 
курив, як Пан.  А потім бичок тако на сарай Калінічєнку, пиздик. Шоб знав, сука, де 
межа і як сараєм на мій участок заступать, поки я на заробітках. А тоді стояв би гордий 
такий, філіжаночку кавусі попивав з блюдечком, знаєш, і звисока дивився, як він раком 
по городі лазе - бички мої в бур’яні збирає.  
ВАСЬОК. Як Пан... Коли ми по його городі раком лазим... 
ЕДІК. Замріяно. Ага… Тьху. Нє. Ми не лазим.  
ТОЛІК. Правильно. Бо ми - раса воїнів і дух наш незламний! 
ВАСЬОК, ЕДІК. УЛЯНА. разом. Да! 
Чокаються, п’ють.  
 
Толік грає марш “Ми йдем вперід” (Плач Єремії,   https://youtu.be/Y7plmbCFCSw   ), всі, 
крім Наді, співають. 
 
Ми йдем вперід, над нами вітер віє, 
І рідні нам вклоняються жита. 
Від радости аж серце мліє -  
За волю смерть нам не страшна.  
 
Ми йдем вперед - над нами слонце сяє. 
Гармати б’ють, здрігається земля. 
І гордість грудь аж розпинає -  

https://youtu.be/Y7plmbCFCSw
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За волю смерть нам не страшна.  
 
Ми йдем вперед - здалека чути гуки. 
Гармати б’ють і крові всюди вщент. 
Не будуть більш терпінні муки. 
Вперед - нам Воля або смерть. 
 
Надя протягом пісні виходить на двір.  
 
6. Подвір’я біля будівлі із надгробками.  
Надя шукає де попісяти, сідає в кущах. З’являються Бодя і Сєрий. Бодя тим ножем, з 
яким вийшов, рубає траву.  
СЄРИЙ. А я тебе сразу говорил - паспорта проще найти.  
БОДЯ. Та Яцек, курва, лінивий, ютро-ютро. Міг би сраку і сьогодні підняти. Тупо лінь. 
Але я з ним сваритись не можу. Ще пригодиться.  
СЄРИЙ. Прислухається. Это шо АТОшник твой поёт? 
БОДЯ. Та з одкуда? Ти шо?.. Та ладно. Точно. Толік, сука! Якого хєра? 
СЄРИЙ. Ты ж говорил, шо он того... 
БОДЯ. Та так і було.  
СЄРИЙ. Я к этому контуженному не подойду.  Ты помнишь, что в прошлый раз 
устроил? И, главное, я говорю, шо в том Луганске, с 12 года не был. Но там крышка к 
чайнику ваще ни разу не подходит, бендеровцы ваши полюса попутали.  
БОДЯ. Не сци.  
СЄРИЙ. Я не сцу. 
БОДЯ. А хто сцить? 
Прислухаються.  
СЄРИЙ. Он мне угрожал. Сказал на тризуб разопнёт, как мальчика. 
БОДЯ. Він такого не казав. 
СЄРИЙ. Говорил. Ну, может, и не он, но проверять не хотелось бы.  
БОДЯ. Ну, ти сцикло. 
СЄРИЙ. Короче, или сам с ним разбирайся или бабки давай назад.  
БОДЯ. Ми це вже обговорили. А паспорта, мабуть, він, сучка і сховав.  
СЄРИЙ. Думаешь? 
БОДЯ. А хто? Більше нема кому. Точно тобі кажу. Пішли би разом - зараз би все і 
порішали. 
СЄРИЙ. Твоя проблема - ты решай.  
БОДЯ. Як, в принципі, і всігда.  
БОДЯ заходить до приміщення. Сєрий закурює, вмикає на телефоні романс “Целую 
ночь соловей нам насвистывал”. Надя ховається від Сєрого, намагається 
проскочити.  
СЄРИЙ. Спокойно, Серенький. Ты, Серюня, - человек простой. Твоё дело маленькое. 
Главное не лезть, куда ни надо. Это главное. Когда так делаешь, всё заебищче. Ты ж 
всегда знал, как вовремя свалить. Нехер-нехер. Пусть сами разбираются. Это не твоя 
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война. Главное - подальше от перекрестного огня. Тут посижу, само как-то вырулится, 
в какую-то сторону... Ох, жопой чую запах пороха. 
Надя знаходить дверцята, що ведуть до підвалу. Відкриває. 
СЄРИЙ. Кто здесь? 
Надя ховається за дверцятами. І Сєрий ховається.  
СЄРИЙ. Бодя, ты?.. Бодя?.. Пауза. Толик, если это ты, нехер меня пугать - я тебя не 
боюсь. Я нормальный мужик, славянской внешности и советской закалки. Меня 
шахтёры воспитывали, я в темноте вижу. Ты понял? Я человек мирный...у меня 
разводной ключ, если чё… Большой.  
Повільно наближається до дверей.  
СЄРИЙ. Ты это… Имей ввиду: я ничё не боюсь.  У меня батя шахтёр был и мамка - 
начальница смены на кирпично-селикатном заводе. Ясно? Меня на вагонетке с углём 
на прогулку возили… вокруг террикона, воздухом дышать. Во мне теперь даже рак не 
заводится.  У меня в легких - пыль, в жилах - нефть, я антрацитом срать хожу, если 
чё. Так шо ты задумайся. Понял? 
Підходить впритул до дверей.  Заглядає. 
СЄРИЙ. Толик? 
Раптово на нього вибігають свині з гучним рохканням.  
СЄРИЙ. А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! 
Падає, накривається з головою. Надя проскакує в дверцята.  
СЄРИЙ, отямлячись. Свиньи! Свиньи, сука! Куда ж вы, падлы? Стоять! 
Біжить за ними.  
  
7.  Кімната в середині приміщення.  
Бодя тримає ніж біля горла Уляни. Обличчя у нього в крові. По всьому видно - щойно 
була бійка.  Толік із розсіченою бровою і розбитим носом, захеканий сидить на 
підлозі в кількох метрах. Васьок сидить за столом в тій же позі, як був, і, коли ніхто 
не дивиться, ховає їжу зі столу в кульочок.  Добряче п’яний Едік намагається чи-то 
допомогти Толіку піднятись чи-то відтягнути його подалі від Боді.  
БОДЯ. Відсунься ще на два кроки. Ще.  
ТОЛІК. Спльовує.  
ЕДІК. На два кроки. Давай. Раз, два.  
ТОЛІК. Відштовхує Едіка. Той падає.  
БОДЯ. Знаєш, що я зроблю зараз? 
ТОЛІК. Не зробиш, бо потім робитиму я! 
ЕДІК. Толя, нє нада.  
Випадково зачіпає рукою розбитий ніс.  
ТОЛІК. Едік, шо ти робиш? 
ЕДІК. Іззіні. Я раз кобєтє одній так з локтя дав, шо і сєрьожкі позлітали. Я можу не 
замітити. Поняв? 
ТОЛІК. Краще не помагай. Сядь он біля Васька.  
ЕДІК. Я так не можу. Ми ж друззя. Це якось, тіпа… (не може підібрати слова) 
ТОЛІК. Рагулізм.  
ЕДІК. Во. Точно. 
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ВАСЬОК. При чому тут рагулізм? Чого зразу обзиватись? Я - не рагуль. У мене 
дитина… 
ТОЛІК. Продовжує за нього. В Любліні вчиться… 
ВАСЬОК. Да. І я не хочу із працодавцем  стосунки псувать.  
ТОЛІК. До тебе ніяких претензій.  
БОДЯ. Свистить. Знаєте чому я бізнесмен, а ви всі - бидло заробітчанське? Бо ви не 
можете сфокусуватись на важливих речах?!!  Я тута ніж тримаю біля горла жінки. І 
хочу знати хто спиздив паспорти? 
УЛЯНА. Вони ж тобі сказали, шо не брали тих паспортів.  
БОДЯ.  Уляна! Ну, чо ти мене перед мужиками позориш? А? Ти можеш тихо посидіть і 
не варнякать? Скіки разів говорить: не встрявай, коли я з людьми розмовляю? 
УЛЯНА. Та добре-добре.  
БОДЯ. Я ще раз нормально питаю: хто спиздив паспорти? 
ТОЛІК. До Едіка. Ти не брав? 
ЕДІК. Ти шо, бля? Ой… Толя… Бодя… Пацани. Зуб даю. Я ж той во…Я ж за своїх 
жопу на пасть … Ви ж знаєте…  Падає на підлогу і хропить.  
БОДЯ. Переконливо. 
Дивляться на Васька.  
ВАСЬОК. А чого ви на мене дивитесь? Думаєте раз рагульом обізвали, то і паспорти 
на мене можна повісити? А я порядок люблю. В усьому. Сказали паспорти мають бути 
у Пана - я здав. Сказали зарплата в кінці візи, я - не сперечаюсь. Сказали працюєм по 
16 годин - так я один працюю по 16 - всі ж тільки по вісім, а потім курять бамбук і в 
небо плюють до десятої. А робота стоїть.  
ТОЛІК. Васьок! 
БОДЯ. Шо правда? 
ТОЛІК. Піздун! 
ВАСЬОК. Ну, хоть не рагуль. І на тому - спасибі. 
БОДЯ. Вирахую з зарплати! 
ТОЛІК. Та ясно. 
ВАСЬОК. І правильно! Має бути порядок.  
БОДЯ. В усіх вирахую!  
ВАСЬОК. Шо і в мене? 
БОДЯ. У тебе першого, раз знав і мовчав! 
ВАСЬОК. Ну, добре. В усіх, знач, в усіх. Ось, бачите? Я не сперечаюсь.  
ТОЛІК. До Боді. Він не брав.  
БОДЯ. Я бачу. Значить, Толік, лишається тільки один варіант. Або ти говориш, де 
паспорти, або я відріжу їй вухо.  
УЛЯНА. Бодя! Бодя! Ни нада! 
БОДЯ. Мовчи! Вони ж у тебе все одно стирчать.  
ТОЛІК. Тільки спробуй! Я відріжу тобі яйця і то, шо між ними - воно у тебе все одно не 
стирчить.  
БОДЯ. Шо? Шо ти сказав? Шо він сказав? 
УЛЯНА. Шо воно в тебе не стирчить. 
БОДЯ Б’є Уляну.  
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ТОЛІК. Ну, ти і дебіл, Бодя.  
БОДЯ. А хто з мене дебіла робить, а? Хто? Ідіота рогатого? Я завжди це знав. Я знав!  
ТОЛІК. Та ти ж мені до цієї Польщі, як брат був. Бодя!  
БОДЯ. Був! Ага! Я так і знав! Бо шо ж то за кума, шо під кумом не була, да? 
УЛЯНА. Бодя, ти мене ревнуєш чи шо? 
БОДЯ. Та при чому тут ти, курвище патлате?! Він мене, як мужика принижує! 
Розумієш? 
ТОЛІК. То іди сюда! Розберемося, як мужики! 
Бодя прокручує руку із ножем, як із шаблюкою. Кидає Уляну на підлогу, робить крок в 
бік Толіка. В цей момент Надя прочиняє кришку підвалу, Бодя спотикається і падає. 
Едік від гуркоту прокидається.  
НАДЯ. Ой, я випадково. Виходить з підвалу. Від шоку не закриває кришку люка.  
ЕДІК. Шо такоє? 
ТОЛІК. Та шось Бодя наш трошки сили не розрахував і спіткнувся. 
УЛЯНА. Бодя! Богданьчику! Трусить за плечі. Ти що? Скажи шось, Бодінька!  
Підходить Толік.  Щупає пульс.  
ТОЛІК. Нє, нема.  
НАДЯ. Зойкує.  
ВАСЬОК. Шо там? Амінь чи як? 
ТОЛІК. Я не лікар... 
УЛЯНА. Голосно завиває. Ой, на кого ж ти мене кинуув, соколику мій ясний, лицару 
прекрасний! Так сі світе, як Єзус - і не скажеш, шо мерлец. До Наді.  А це все ти! Ти! 
Чоловіка мене позбавила. Хто ж теперка приголубе, захистит, грошима забезпечить? 
Як же нині на світі білім жити? Най би ті не виділа!  
ТОЛІК. Уляна, припини.  
УЛЯНА. Всьо теперка гниле, гнилєскє. Кров би ті наглє заллєла. Сі сплачу ту на ніц.  
ТОЛІК. Та замовкни ж ти, жінко! Дай помислити.  
УЛЯНА. А, добре-добре.  
НАДЯ. Я випадково. Я не хотіла. Ви ж бачили.  Може, не помер? Не міг же він отак від 
одного падіння - раз і померти?  
ЕДІК. Був у мене знакомий - обличчям в олів’єшку впав і... всьо.  
НАДЯ. Давайте швидку викличемо! 
ТОЛІК. Не можна. В нього страховкі не має.  
НАДЯ. Як же так? 
ВАСЬОК. Отак. Ніхто в нас ніколи не робить страховкі. 
НАДЯ. Але чому? 
ВАСЬОК. Бо то дорого! Чотириста гривень на дорозі не валяються! Я от на роботу 
їхав: за квиток заплати, посереднику заплати, за дозвіл заплати і за візу опять же.  
Де їх брать? Я ж їду задля чого? Щоб заробити, бо нема. А приїхав, май ласку 
спочатку місяць відроби.  
ЕДІК. Во-во. Даже на пиво не давали.  От і вибирай: страховка чи пиво. Я завсігда би 
вибрав пиво, бо станеться шось чи нє - ніхто не знає, а випити треба.  
ТОЛІК. Короче, національна традиція.  
НАДЯ. Той що тепер, як немає страховки?  



14 

ТОЛІК. Значить без грошей його даже в лікарню не заберуть.  
ВАСЬОК. А з нас ще й штраф візьмуть за ложний виклик. 
НАДЯ. То треба заплатити! 
ВАСЬОК. А знаєш, скільки тут лікування обходиться?  
ЕДІК. О-ой-йой. Одному мужику, шо на будові впав, гіпс наложили, сказали три тисячі. 
І шо ви думаєте? - повісився!  
ВАСЬОК. І я його розумію. Це ж зарплата за місяць!  
ЕДІК. А ще знаю випадок: другому мужику вирізали грижу - дві п’ятсот. Він з третього 
поверха увесь в бінтах, у швах, уся фігня так і стрибнув. Отут розпорка через увесь 
живот, шви порозходились, кішкі повипадали. Піздєц, корочє...  
ВАСЬОК. Але втік? 
ЕДІК. Ага. 
ВАСЬОК. Ну, слава Богу!  
ТОЛІК. То які пропозиції? 
ВАСЬОК. Ви, як хочте, а я не платитиму.  
ТОЛІК. То ясно.  
ВАСЬОК. А що ти, Толік, таким тоном, я до цих ваших розборок взагалі не торкався. Я 
зразу сказав, що з працодавцем не хочу стосунки псувать. 
ТОЛІК. Так ти подиви, як вони зараз псуються! Показує на тіло Боді.  
ВАСЬОК. А, може, вони настільки зіпсуються, що вже і не буде працодавця.  
А хто тоді гроші мені поверне? А? Я так ризикувати не можу. 
ТОЛІК. Ніхто й не сумнівався. В мене не має. Едік?... Ясно, можна, навіть,  не питати.  
НАДЯ. Уляна, у тебе ж є гроші! 
УЛЯНА. Швидко підходить до Наді. Не має у мене ніяких грошей.  
НАДЯ. Пошепки. А ті, що за свиней дали? 
УЛЯНА. Пошепки. Заткній сі. Не має і не було ніяких грошей.  
НАДЯ. Пошепки. Та як так? Ти ж за ним плачеш, отут ізгаляєшся на ніц, то чого не 
рятуєш? 
УЛЯНА. Плачу, бо так ма буть! Я - жінка. Але якщо я дам гроші і він виживе, то вб’є 
мене, що віддала і в нього не спитала.  
ТОЛІК. В будь-якому разі краще б його на ліжко покласти. Васьок поможеш?! 
ВАСЬОК. Е, ні. Якщо він труп, то його чіпати не можна.  
ЕДІК. Треба крейдою обвести!... Ви що кіно не дивитесь?  
ВАСЬОК. І чекати на поліцію.  
ТОЛІК. Поліція почекає. Уляна, бери за ноги.  
ЕДІК. Пождіть, я все- таки обведу. Десь у мене кусок “Машенькі” від тарганів валявся. 
ТОЛІК. Едік!  
Едік швидко обводить тіло Боді.  
УЛЯНА і ТОЛІК беруть Бодю за руки і за ноги.  
НАДЯ. до УЛЯНИ. Давай я допоможу.  
УЛЯНА. Та ступи сі од мене. Різко кидає ноги Боді на підлогу. Диви, шо ти наробила! 
Несуть тіло до ліжка. 
ВАСЬОК. Тіки не на моє ліжко! 
ЕДІК. І на моє краще не нада. Воно мокре. Я там вночі… Того…  
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Несуть в іншу сторону.  
Чути голос Сєрого за дверима. 
ГОЛОС СЄРОГО. Бодя, Бодя! Там свиньи разбежались!  
Толік і Уляна від несподіванки різко кидають Бодю у відкритий погреб.  Надя 
захлопує кришку люка. Заходить Сєрий.  
 
8. 
СЄРИЙ. Я это… там свиньи разбежались. Бодя где?  
ТОЛІК. Не знаю, не було.  
СЄРИЙ. Так он заходил тут минут 10 назад.  
ТОЛІК. Може, тобі здалося? 
СЄРИЙ. Ну, как же? Я сам видел.  
ТОЛІК. Так і розп’ятого хлопчика ти, ніби, сам бачив.  
СЄРИЙ. Толик, вот токо не начинай, а.  
ТОЛІК. Ти б зір перевірив. Тут бачу, тут не бачу. України, наприклад, не бачив. Не має 
ж такої країни, правда? Не було ніколи. І на референдум за відокремлення Луганської 
області не ходив.  
СЄРИЙ. Не ходил. Я ж тебе говорил уже. 
ТОЛІК. І ніхто, ніби, не ходив. А явка була стопроцента.  
СЄРИЙ. Я с этим человеком переговоров вести не намерен. Есть тут кто-то 
адекватный? Выдайте мне информацию и я пойду.  
УЛЯНА. Не було його, Сірьожа. Мо, то й во, зайшов і вийшов.  
НАДЯ. Там хвіртку до свиней хтось відкрив. Може, то він? 
СЄРИЙ. А это хто? 
ТОЛІК. Дівчина до мене приїхала. З АТО.  
СЄРИЙ дивиться на силует, намальований крейдою на підлозі.  
СЄРИЙ. А, понятно. Я тогда пойду. Поищу на улице.  
ТОЛІК. Іди-іди. 
ЕДІК. Це від тарганів - Машенька.  
СЄРИЙ. Понятно. Шо ж тут особенного?  
ЕДІК. Це, щоб вночі до людей не приставали. А так вони Машеньку гризуть. Бо 
таргани тут знаєш які! О-о!  
ВАСЬОК. В мого сина якось дві тисячі злотих з’їли.  
ЕДІК. Та то фігня. Я знаю, одного мужика прям з ліжка підняли і вперед ногами 
винесли. Прокинувся, коли в розетку хотіли затянуть. Його від струсу мізків і вирвало. 
А ніхто не вірить. Думали, шо це по п’яні йому здалось.  
УЛЯНА. У них тут всьо ні як в людей.  
СЄРИЙ. Конечно, знаю. Ну, я пойду… На улице посмотрю. 
ТОЛІК. Ага, піди-піди.  
СЄРИЙ виходить.  
 
9. 
ЕДІК. Він ше повернеться.  
ТОЛІК. Ага. 
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НАДЯ. А як в поліцію подзвоне? 
УЛЯНА. Не подзвоне. Йому то не вигодно. Сам боїться.  
НАДЯ. Ой, Бодя!… Заглядає в підвал. Як він там? Може, все-таки, на ліжко покласти? 
ТОЛІК і УЛЯНА теж заглядають.  
ТОЛІК. Та він, наче, вже облаштувався. І поза така зручна.  
НАДЯ. Це ж нещасний випадок, давайте викличемо швидку! 
ТОЛІК, УЛЯНА, ЕДІК і ВАСЬОК переглядаються.  
ЕДІК. Воно, канєшно, да...  
ТОЛІК. Але ж ми могли і не знати, що він спіткнувся і впав у підвал. 
НАДЯ. Як це? 
ВАСЬОК. Ви як хочте але має бути порядок. Особисто я все бачив. І можу 
підтвердити, як воно було, тим більше, шо я до тіла не торкався.  
УЛЯНА. Вася! Мусіш цошь знать. Він вас усих оббирав: од Пана брав пітнайціть злотих 
за годину, а вам давав тіко вісім.  
ВАСЬОК. Скільки? П’ятнадцять? П’ятнадцять злотих?!! Різко захлопує кришку підвалу. 
Я нічого не бачив.   
НАДЯ. Так не можна! 
УЛЯНА. А йому можна було? 
ЕДІК. Воно, канєшно, да... 
ВАСЬОК. П’ятнадцять злотих за годину! Це ж він половину з кожного, за кожну годину, 
в кожній доби брав!!! Без вихідних, без свят і відпусток! Це ж скільки? Сім злотих на 
шістнадцять годин… Більше ста. Хай сто десять... на триста шістдесят п’ять днів … 
сорок тисяч злотих! Йоб вашу ж мать! З кожного!!! Та це ж разом пійсят тисяч баксів 
буде! Пійсят тисяч доларів! 
ЕДІК. Та ладно! 
ВАСЬОК. Я б за такі гроші сина в Англію відправив, а не в Люблін цей гребучий.  
ТОЛІК. І де ж вони? 
УЛЯНА. Нє мам жаднего поєнча. Ніколи сі ни виділа. Сама, бачте, в якому дранті хожу.  
ТОЛІК. Але ж він їх теж не витрачав, правда? Ми б знали. 
УЛЯНА. І на детину не давав ні копійки. Нічо від нього не виділа.  
НАДЯ. Ви чого? Ви щось геть не те обговорюєте. Не те, що зараз важливо.  
ЕДІЕ. Нє-нє-нє, пожди. Я наконєц-то сфокусувався. А то вже пів часа думав шо воно 
таке.  
НАДЯ. Там людина, можливо, іще жива і просто зараз, за присутності кожного з нас - 
помирає. Ви можете всім, кому-завгодно казати, що не бачили, але ж ви бачили і 
знаєте, що саме. 
Пауза.  
УЛЯНА. Піду сі подивлю на нєго.  
УЛЯНА спускається до підвалу.  
ВАСЬОК. Я заспокоїтись не можу. П’ятнадцять злотих! Аж серце закололо. Боже, це ж 
мої гроші! Мої кревні! Як же можна отак з людиною? 
ТОЛІК. Васьок, шо ти скиглиш? Будь-який посередник собі щось бере.  
ВАСЬОК. Будь-який? Тобто це завжди так було?! 
НАДЯ. Я, мабуть, Уляні поможу.  
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Надя іде до підвалу.  
ВАСЬОК. Я п’ятнадцять літ по заробітках! Без вихідних, без прохідних. І мене стільки 
років оббирали? Ще й свої? Українці? 
ЕДІК. Таке життя.  
ВАСЬОК. І ти знав? 
ЕДІК. Та я думав всі знають.  
ТОЛІК. Це ж в умові написано. 
ВАСЬОК. Я шо їх читав? Воно ж по-польську.  
ТОЛІК. Ну, то за п’ятнадцять років можна ж було трохи підучити. 
ВАСЬОК. Коли? По шістнадцять годин, голови не підіймаючи, як той віл. Та яке, 
скотину хоч жаліють. Дайте закурити! 
ТОЛІК. Ти ж не куриш. 
ВАСЬОК. Я курю! Всю молодість курив і, як додому приїжджаю, курю! По блоку в день 
викурюю, щоб впрок накуриться! Я економлю! На всьому економлю. Вони ж, курва, тут 
в шість разів дорожчі! 
ТОЛІК. А чого не казав? Хіба б ми не дали? Шукає пачку.  
ВАСЬОК. А хіба дали б? Ви і без того знущаєтесь на кожному кроці, рагульом 
обізвали… 
ТОЛІК. Ну, все, все… На, Васьок, покури. Дає пачку і запальничку.  
 
10. Подвір’я біля будинку із надгробками.  
УЛЯНА стоїть біля перевернутого надгробка і швидко ховає пачки з грошима за 
пазуху. Через дверцята з підвалу виходить Надя.  
НАДЯ. І як чоловік себе почуває? 
УЛЯНА. Свєтнє! Нігди так сі ни чув... Як ти поняла? 
З дверей непомітно виходить ВАСЬОК. Хоче закурити, але почувши розмову, 
прислухається.  
НАДЯ. Бо слова: “Сховай, як всігда” говорять про те, що там вже щось лежить. 
УЛЯНА. І чім єстеш нєвдовольона? Сама казала: бери гроші і тікай! 
НАДЯ. Але ж вони, вважай не лише твої. 
УЛЯНА. Перший і востатній раз… шоб я ше когось пожаліла. Курде! З якєй то 
причини? Я єстем невтішна удова. Маю сі чимсь утішить! 
НАДЯ. Ну, це ще під питанням. Може, і не вдова. 
УЛЯНА. Тим більш. За все, шо від нього видержала, маю забрать компенсацію.  
НАДЯ. Поділися з людьми! То ж твої колеги! 
УЛЯНА. Я їм ніц не винна.  
НАДЯ. А тому мужику, що в підвалі лежить? Може, все-таки, викличиш швидку? 
УЛЯНА. А ти од мене одчеписсі? 
НАДЯ. Так. Не хочеш грошима з іншими ділитись, нехай на твоїй совісті буде. А я свою 
хочу очистити. Сама б подзвонила, але ж телефона не маю.  
УЛЯНА. І в мене не ма. І ні в кого не ма. Бодя не дозволяв нікому.  
НАДЯ. Але ж у нього має бути? 
УЛЯНА. Напевно.  
НАДЯ. Знач пошукаємо у Боді. А гроші залиш. 
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УЛЯНА. Чого б це? 
НАДЯ. Залиш, поки швидку викличемо. 
УЛЯНА. Нє. не хочу.  
НАДЯ. Я тоді всім розкажу. 
УЛЯНА. Та, добре-добре. Тіко одвернись.  
НАДЯ відвертається. УЛЯНА ховає гроші під іншим надгробком.  
УЛЯНА. Подзвоним і все. І я іду.  
НАДЯ. Приїде швидка, даш на лікування і роби, що хочеш.  
Ідуть через дверцята до підвалу. ВАСЬОК відсуває надгробок зі схованкою, падає 
навколішки.  
 
11.  Кімната в середині приміщення. Едік і Толік.  
 
ЕДІК. А єслі в нас не стало того - надзіратєля, то ми тепер вообще должні виходить на 
роботу, чи ПАН нам гроші і так платитиме? 
ТОЛІК. Поки не знаю. 
ЕДІК. А сам шо мислиш?  
ТОЛІК. Я думаю, що має бути старший. Завжди має бути хтось головний. 
ЕДІК. І це ж ти на себе намікаєш, правда? 
ТОЛІК. А на кого?  
ЕДІК. Я, мєжду прочім, тоже міг би бути за старшого. 
ТОЛІК. Ти про що? Завтра би всі п’яні лежали.  
ЕДІК. Зря ти так, Толік. От зря. Від кого - від кого, а від тебе не ожидав. От як ніж в 
спину, як толчоне стікло в пушкє пива.  
Заходить ВАСЬОК.  
ТОЛІК. Покурив? 
ВАСЬОК. Ні, передумав. Віддає пачку сигарет. Шукає щось у себе під матрацом.  
З підвалу піднімаються УЛЯНА і НАДЯ.  
УЛЯНА. Не ловить. Сєті не ма.  
ТОЛІК. Це що? Телефон? Ану віддай сюди? 
НАДЯ. Толік, ти чого? 
ТОЛІК. Віддай, я сказав! 
УЛЯНА. Ти сі подиви на нєго! Мамі своїй буш так пискував. 
ТОЛІК грубо скручує УЛЯНУ і забирає телефон.  
УЛЯНА. Ой-ой! 
НАДЯ. Толік, припини! Що ти таке робиш? Ми до швидкої хотіли подзвонити. 
ТОЛІК. Я знаю, що ви хотіли, але добро на те не давав.  
ЕДІК. Нє, я не поняв. А хто це тебе головним призначив? 
ТОЛІК. Я сам себе призначив по праву сильнішого.  
ЕДІК. Васьок, скажи йому. 
ВАСЬОК. Та мені пофіг, хоч повбивайте тут одне одного. Я йду. 
ТОЛІК. Нікуди ти не йдеш! Я не дозволяв. 
ВАСЬОК. А я і питати не буду.  
Починається бійка.  
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НАДЯ. Хлопці, припиніть! Що ж ви робите? 
ЕДІК. Наваляй йому, Васьок! Разом ми його скрутимо! Хай бачить, шо не він один тут 
за старшого. 
Едік намагається допомогти і сіпає ВАСЬКА за сорочку. В того випадає паспорт.  
ЕДІК. Це шо, паспорт? Пауза. З одкуда в тебе паспорт? 
ВАСЬОК. З оттуда. Показує на схованку. Свої там заберіть.  
ТОЛІК. А як вони туди потрапили? 
ВАСЬОК. Бо я! Я взяв паспорти, ясно?! І кредитів на них набрав, того що треба було 
сина учити, поки ви - недоумки ліниві, бамбук курили; а ще за екзамени, які не 
поздавав, платити - по двісті доларів за кожен! 
ТОЛІК. Оце ж ти, Васілій! 
ЕДІК. Чекай! Ти шо на мій паспорт узяв кредит? Ти ж мені кредитну історію зіпсував, 
паскуда! 
УЛЯНА. Ах, ти ж бойку зателепаний! Я ті ноги з сраки повітєгаю і скажу, шо так було! 
Мені за ті паспорти чуть вуха не відрізали! 
ВАСЬОК. Та хто б казав! Ти ж, взагалі, із грошима втекти хотіла!  
УЛЯНА. Пауза. А ти звідки знаєш? 
Різко відчиняється і падає на підлогу кришка люка. З підвалу з’являється БОДЯ з 
ножем.  
БОДЯ. Я тут краєм вуха почув, шо паспорти знайшлись. Захлопує кришку люка. 
Простягає руку. Уляна мовчки збирає паспорти і віддає Боді.  
БОДЯ. От і добре. до Наді. Головне уміти просити, да? Бо як попросиш, то так і 
дадуть… я завсігда виключно із вірою в людей, в їхню чесність і безсмертну душу. На 
тому і тримаюсь…  А другим краєм вуха я чув, шо Ви мої гроші ділили.  
ВАСЬОК. Віддає гроші. Я всігда за порядок, Бодя, ти ж знаєш. Це вона хотіла їх 
забрати, а я спеціально зберіг, щоб все було, як має бути.  
БОДЯ. Хтось має відповісти за цей бєспрєдєл, правда?  
УЛЯНА. Бодя, Бодінька, то всьо вона! Пробач, любий! Не послухалась, пожаліла, 
думала на ніч дєвчину пустити по-людському, по-Божому. А вона: біжи! Тікай од нєго! 
Я б сама ніколи, Бодінька, ти ж знаєш! То вона, відьма!  
НАДЯ. Уляна, нащо ти так? 
УЛЯНА. Відьма, відьма! Як циганка голову закрутила! 
БОДЯ.  Дивиться на Надю. Поговоримо в моєму кабінеті? Показує на підвал.  
НАДЯ. Дядь Вася! Едік!... Толік! 
Ніхто не рухається. Бодя робить крок до Наді.  
НАДЯ. А я ж Вам швидку хотіла викликати! 
БОДЯ. Бо не роби людям добра… сміється. Я завжди про це кажу, правда ж, 
Іллюшка? 
УЛЯНА. Правда! Правда, Бодінька! 
БОДЯ. Ось, бачиш? Вони того не варті.  
НАДЯ. Толік! Толік, поможи! 
БОДЯ. А шо, Толік? Він в головного хотів пограти і побачив, шо не дуже то 
получається. Да, Толік? Пісні під гітару кричать, то одне, а примусити людей робити 
те, що треба... По-добру, по-здорову не діждесся.  
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Робить крок до Наді.  
В цей момент прочиняється кришка люка, Бодя спотикається і падає без 
свідомості. З підвалу вилазить СЄРИЙ. 
СЄРИЙ. Я Бодю ищу. 
ТОЛІК. Знайшов. 
СЄРИЙ. Ой! ой, как неудобно-то. Бодя! 
ТОЛІК. Не переймайся.  
ЕДІК відчиняє люк. ВАСЬОК, ТОЛІК і УЛЯНА закидують БОДЮ назад до підвалу.  
Всі сидять мовчки.  
ЕДІК. Надя, я той во… 
НАДЯ. Не треба. Поділіть ті гроші і живіть, як люди. 
УЛЯНА. Як то поділіть? З якої радости? Гроші були Бодіні, знач - мої! 
ВАСЬОК. Ні, мої! Я один, як ви всі троє працював. В мене син в Любліні вчиться.  
ТОЛІК. Я пєрдолє! Скікі ж років ти будеш його вчити? 
ВАСЬОК. Та шо ви розумієте? - Це ж син!  
УЛЯНА. В мене теж дитина! 
ВАСЬОК. У тебе дочка! Шо їй буде? Заміж вийде і всьо.  
УЛЯНА. Ну, не без цього, канєшно.  
ВАСЬОК. А в мене - син! Я п’ятнадцять років по заробітках сам голодний сидів, аж в 
очах темніло, паморки йшли аби йому на ліцей вистачило, на репетиторів всяких, 
математиків, щоб з нього людина була. Та я за всяку роботу брався: і в гівно отак по 
ніс ниряв, і курей тоннами потрошив, і на хімзаводі оцетон нюхав, аби тільки він не 
повзав рачки по чужих городах, не принижувався, як я. Щоб у нього життя було 
нормальне, людське, не гірше, чим в інших, щоб він з того зубожіння родового, 
п’ятиколінного вибрався, зі злиднів цих виліз. Купляв йому все, все: іграшки, 
телефони, планшети. Та я все, шо нажив, продав, аби його в АТО не забрали! А ви 
мене будете вчити? 
ТОЛІК. Лопату б йому в руки і город копати. Гектара два на раз. Тоді, може, і були б з 
нього люди. Йому руки сильної не вистачає. 
ВАСЬОК. Думаєш такий розумний?  Я ж усьо робив, аби не це. Він у мене вихований, 
розумний, освічений, весь час в тому комп’ютері сидить, може, менеджером буде. 
ТОЛІК. А, може, скурвиться. Плюне в твою сторону, розітре і піде.  
ВАСЬОК. І нехай! Нехай, навіть, так! Я витерплю. Я все життя терпів. Аби не він. Аби 
об нього ноги не витирали.  
НАДЯ. Припиніть, Господи! Поділіть ті грьобані гроші!  Ви ж йому гірше робите цією 
любов’ю! 
ВАСЬОК. Як то? Як то любов’ю і гірше? 
НАДЯ. Скільки років йому? 
ВАСЬОК. Двадцять… п’ять...  
ТОЛІК… шість… 
НАДЯ. Він хоч копійку сам за життя заробив? 
ВАСЬОК. Пауза. Так він же вчиться. 
НАДЯ. Та дайте ж йому хоть шанс подорослішать!  Хай хоч спробує. Ви ж не зможете 
його все життя забезпечувати! А як з Вами щось станеться?  
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ВАСЬОК. Плаче. Як же так, що любов’ю і зробити гірше? Я не можу, не можу… 
зупинитись. Як та лялька заводна. Завели і кручусь. Надя заспокоює Васька. 
НАДЯ. Дядь Вась, візьміть свою частину і витратьте на себе, лише на себе самого: 
поїдьте десь, відпочиньте. 
ВАСЬОК. Я на Світязь хочу, на рибалку. 
Едік забирає гроші. 
НАДЯ. Едік! Та що ж це таке? 
ЕДІК. Мені більше всіх нада. Курде!  Мені хата нада, як воздух. Хата - це всьо: це 
повага, це, бляха, мета, мрія моя, шоб з балконом, шоб з кавою, шоб Калінічєнка 
пиздик під сраку.  І ніхто шоб слова не міг сказать.  
ТОЛІК. Едік! Яка хата? Ти вже тих хатів з десяток … ціле село міг набудувать.  Скільки 
по чужих будовах працював. Ти ж гроші тупо пробухаєш.  
ЕДІК. Я зашиюсь. Зашиюсь отак і отак. Шо я алкаш кончєний?  В мене, може, просто 
душа раніма. Я, може, п’ю тіки того, шоб залити ту гнітющу заразу в середині. Та ви 
пойміть: мене в гості зовуть тіки того, що на моєму фоні всі трєзвєннікі і куркулі 
зажиточні. Я з дитинства Сам із бабою нікому не нужний, бо батя збухався, а мамка 
скурвилась. І в хаті виріс із самана, із гівна ліпленій. Стіни отакі - криві, як 
срака-матика. Ніхто не поважав, всі ржали тупо. Мені хату треба… Плаче. 
НАДЯ. Не поможе воно тобі. І мільйон не поможе. Візьми свою частину і, якщо 
зможеш, витрати на лікування. 
ЕДІК. Хто б оце мені сказав, що до такого дійде. У мене батя збухався. То всьо від 
нього. Я ж не такий! Ну, правда, не такий я!  
СЄРИЙ. Я извиняюсь, можна мне мои 10 тыщ за свиней и я пойду? 
ТОЛІК. Ні, не можна.  
НАДЯ. Толік! 
ТОЛІК. Йому точно не дам. Може, їм іще Град купити? 
СЄРИЙ. Я не участвую ни в чём. Я уже говорил. Ни в чем не замешан. Ни в чем не 
замечен.  
ТОЛІК. Розкажи мені. А сам на хатинку в Ростовській області збирає, аби дві пенсії 
отримувать. Сєпар, грьобаний! 
СЄРИЙ. Не надо мне там ничего. Я - украинец. Который, без жилья остался, без дома, 
и, как все вы, жить пытаюсь.  
ТОЛІК. Не бреши. 
СЄРИЙ. Да я бросил всё! Меня там тоже никто не ждёт. 
ТОЛІК. Такі, як ти, побратимів моїх десятками поклали! 
НАДЯ. Толік, та припини уже!  
ТОЛІК. Не можу, в голові не вкладається. 
НАДЯ. А ти вкладай!  
Надя роздає гроші і паспорти.  
СЄРИЙ. Это мне? Спасибо! 
УЛЯНА. І ти собі нічо не хцеш? 
НАДЯ. Мені чужого не треба. Своє б забрати. 
Дивиться на Уляну.  
УЛЯНА. А я шо? Мені теж чужого не нада. Бери. Віддає хрестик.  
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ЕДІК. Куда ж ми тепер? 
НАДЯ. Куди хочте. Тільки тут ви не лишитесь. Я не дозволю! 
Всі збирають речі. 
 
12. 
Яскраве світло. 
ГОЛОС ПАНА. Шановні працівники! Вас оббирав Ваш же посередник - Богдан. Прошу 
Вашої уваги. Ви не мусите іти. Чого ж Вам лишати хороше, насиджене місце? Тепер 
ви будете отримувати не по 8 злотих за годину, а як має бути, як всі польські робітники 
у мене - по... 12.  
ВАСЬОК. Ого! 
НАДЯ. Дядя Вася! Навіть, не думайте! 
ГОЛОС ПАНА. І працювати зможете не по 16 годин, як раніше, а лише по 12. 
ВАСЬОК. А по 16 можна? 
ГОЛОС ПАНА. Можна. І я зроблю Вам умови: ніяких двох’ярусних ліжок, плісняви… 
ВАСЬОК. І тарганів! 
ГОЛОС ПАНА. І тарганів! Тільки Машенька. 
НАДЯ. Дядь Вася, отямтесь! Не треба воно вам!  
ГОЛОС ПАНА. Ви тільки порахуйте, скільки заробите за рік!  
ВАСЬОК. Це ж дванадцять на шістнадцять - сто дев’яносто два! Майже двісті! На 
триста шістдесят п’ять днів - сімдесят дві тисячі злотих! Це ж двадцять тисяч доларів!  
НАДЯ. Не слухайте! Тікайте звідси!  
ВАСЬОК. Та за такі гроші син у мене в Англії буде вчитись! З королевою чай буде 
пить! 
ГОЛОС ПАНА. А ще я зніму всі штрафи за п’янку!  
ЕДІК. Шо, правда? 
ГОЛОС ПАНА. Мало того, сам виставлятиму по ящику пива щовечора. Пийте, хоч 
залийтесь! 
ЕДІК. Так!!! 
НАДЯ. Едік! Трусить його. ЕДІК! 
ГОЛОС ПАНА. То давайте мені паспорти і проходьте. 
ЕДІК і ВАСЬОК віддають паспорти і спускаються в підвал. Чути рохкання свиней.  
ГОЛОС ПАНА. Уляна, а ти? 
УЛЯНА. А я додому!  
ГОЛОС ПАНА. Ну, як скажеш. Я нікого не тримаю силою.  
З підвалу виходить Бодя.  
БОДЯ. Улька, Улянка! Ти що? Правда хочеш піти? 
УЛЯНА. Так, хочу. 
БОДЯ. А як же я? 
УЛЯНА. Так я від тебе іду, Бодя. Польща, робота ця - то все тіки за тобов їхала, а 
тепер не хочу.  
БОДЯ. Ну, як так? Улька, люба моя, мила! Подиви на мене, як я без тебе? Уляночка! 
Ти ж моя, моя, моя! Не кидай. Прошу. Не йди! Ти не можеш. Як же я без тебе, а? 
Подиви. Колінко не гнеться. Головка болить.  
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УЛЯНА. Дує на коліно, як маленькому хлопчику, що його розбив. Надя її відтягує від 
Боді.  
БОДЯ. Улясю, ким я без тебе буду? Я, навіть, не можу про це думати. А шо люди 
скажуть? шо подумають? Я ж на тебе кращі роки життя витратив. Хто в старості 
склянку води подасть, хто обігріє, приголубить, пожаліє, по рештках сивого волосся 
рукою проведе? Хто хворе колінко холодної замової ночі коциком накриє?  
НАДЯ. Уляна, відійди від нього. Відтягує. Ти ж сама не своя.  
БОДЯ. До Наді різко. Ти нічого не знаєш про кохання! До Уляни ніжно. Вона ж нічого 
не знає про кохання. Звісно, ти не своя, ти - моя! Ти ж належиш мені! Ти моя! У мене, 
навіть, в паспорті про це штамп стоїть. Ти - моя, моя, моя, а я - твій! Надя тягне Уляну 
до дверей. Пам’ятаєш, як ми на море їздили?  А ти плавати не вміла. Я ж із тобою на 
спині до берега доплив і на руках із води безтямну виніс. Як же я тоді перелякався, що 
з тобою щось станеться, що ти не виживеш і я сам залишусь. Я не можу без тебе! 
Уляна! Не можу без тебе! Плаче.   
УЛЯНА. Як же він без мене?  
НАДЯ. Уляна, не роби цього. 
УЛЯНА. А шо люде скажут? Шо я отако чоловіка полишила? Хворого, нещасного. Я 
йому треба! Я йому нужна! Богданчику, любий мій, я за тобов подбаю. Я за тобов 
дивитимус.  
НАДЯ. Будь ласка, Уляна. Нічого ж не зміниться. 
УЛЯНА. Тепер все зміниться. Все буде по-іншому, все буде по-людському. Правда, 
Бодінька? 
БОДЯ. Ага. 
УЛЯНА. Серце мі чує, підказує!  
НАДЯ. Уляна, ні! 
УЛЯНА. Ай, ступи сі од мене. 
БОДЯ. Од нас.  
УЛЯНА. Од нас, од нас, Бодінька. Ми ж тепер тільки разом, всюди разом, як одне ціле. 
Я тебе не полишу. Ти мій, а я - твоя, твоя, твоя. Навсігда, назавжди, допуки світ стоїт.  
Уляна тягне Бодю на собі, спускаються в підвал. Чути рохкання свиней.  
Світло счезає.  
НАДЯ. Вони що? Стали свинями? 
СЄРИЙ. Нет. Они ими уже были.  
Толік бере бодін ніж. Робить крок до підвалу.  
НАДЯ. Ти що збираєшся робити? 
ТОЛІК. Те, що і треба було з самого початку.  
НАДЯ. Ти цього не зробиш!  
ТОЛІК. Надя, ти ж бачиш: вони вже не люди, вони свині. Там якийсь незворотній 
процес стався. Це вже відбулось, змирись. 
НАДЯ. Я сказала - стій!  
ТОЛІК. Ні ти, ні я не можемо на них вплинути. Не всіх можна врятувати, бо деякі люди 
не хочуть, щоб їх рятували. Он прислухайся…  хрюкають.  Все одно їх хтось заб’є, не 
ми, так хтось інший. А я безболісно умію. Раз і всьо. І всім стане легше. Відмучаться 
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бідолашні. І Сєрий забере те, за чим приїхав. А ми чесно заберемо гроші. І всі будуть 
задоволені. Правда, Сєрий? 
СЄРИЙ. Мовчить.  
ТОЛІК. Це правильно. Зрозумій. То - єдиний правильний шлях.  
ТОЛІК спускається в підвал до свиней. Надя і Сєрий стоять шоковані. Чути 
пронизливий свинячий визг. Надя не витримує і біжить вниз.  
ГОЛОС НАДІ. Не смій! 
ГОЛОС ТОЛІКА. Не лізь під руку! Для них це краще.  
ГОЛОС НАДІ. Це не тобі рішати, що для них краще.  
СЄРИЙ нервує.  
ГОЛОС ТОЛІКА. А кому? Я тут єдиний лишився, хто може вольове рішення прийняти!  
ГОЛОС НАДІ. Це не тобі рішати, я сказала! 
СЄРИЙ не витримує і забігає до підвалу. Чути звуки бійки, свинячий визг.  
ГОЛОС ТОЛІКА. Я рішаю! Я так вирішив! 
ГОЛОС НАДІ. Я... із цим... не згідна!!! 
Тиша. НАДЯ і СЄРИЙ виходять з підвалу. Мовчать. Сєрий тримає гроші.  
СЄРИЙ. И что мы будем с этими деньгами делать? 
НАДЯ. Віддамо дитині. Вона не цього чекала, втім…  
СЄРИЙ. А как ты её найдешь? 
НАДЯ. Я маю адресу. Дістає з кишені клаптик конверту.  
СЄРИЙ. Бери и эти. Вместе съездим.  
НАДЯ. А як же твій хазяїн? 
СЄРИЙ. Я, конечно, боюсь. Я, пиздец, как боюсь, но перспектива тут оставаться меня 
пугает больше. Поехали? 
НАДЯ. Так. Тільки мені тут в одної баби речі треба забрати і документи. Тут недалеко - 
я покажу.  
Захлопують кришку люка. Виходять.  
 
ГОЛОС диктора.  
Prawie trzy tony przemycanej wieprzowiny zostały zajęte przez funkcjonariuszy policji 
Wielkopolskiej Służby Weterynaryjnej. Według służby prasowej 21 marca, w 
autoryzowanym wyszukiwaniu w jednym z hosteli znajdujących się w budynku 
pogrzebowym  ze starym cmentarzem żydowskim, zidentyfikowano punkt nielegalnego 
obiegu wieprzowiny. Jak wiadomo, wieprzowina była importowana do Polski pod pozorem 
pracowników tymczasowych. 
Teraz policja decyduje o zajęciu przemycanej  wieprzowiny i ustaleniu wszystkich osób 
zaangażowanych w nielegalną działalność. 
 
Майже три тонни контрабандної свинини вилучено працівниками поліції 
Вєлкопольськєго воєвудства. Як повідомляє прес-служба 21 березня в рамках 
санкціонованого обшуку в одному з хостелів, розташованому в будівлі погжебальні 
при старому єврейському цвинтарі, було виявлено пункт незаконного обігу свинини. Як 
стало відомо, свинина завозилась до Польщі під виглядом тимчасових працівників.  
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Зараз поліцейськими вирішується питання про накладення арешту на вилучену 
свинину і встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності. 
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