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Я НОРМ

Від автора: в ідеалі я бачу цю п’єсу зіграною з рок-гуртом на сцені. Для такої
постановки я написала вірші пісень. Звісно, це можуть бути інші авторські
пісні, або можна обійтись і без них.

Даша, 17 років
Саша, 17 років
Ліза, 17 років
Майк, 17 років

Жити в Бучі

Даша:
Раніше я думала, що жити в Бучі — це сакс. Добре, коли у тебе є машина. Ліза з
батьками щовихідних катається у Київ. В "Арену", на ролердром, в Гідропарк.
Одним словом, у Лізи все зашибісь. А в мене батьки лікарі, мені до Києва їхати
електричкою. Двадцять хвилин. І це тільки до Святошино. Святошино – це
такий самий сакс, як і Буча. Може навіть гірший. У нас хоч є парк. Там можна
їздити на скейті. Кафе-морозиво «Казка». Одна кіношка. І стадіон. Раніше на
стадіоні всі пили пиво. Тепер більше бігають. Але сидіти теж можна. Сидіти на
стадіоні — не сакс. Це навіть круто. Ввечері там збирається вся компанія. Вся
компанія – це я, Ліза, Майк і Саша. Ми не домовляємось, просто приходимо.
Ліза з Майком типу разом. Вони часто зажимаються і п'ють один “Редбул” на
двох. Ліза дуже цим пишається. Саша дає нам списувати на тестах в школі і
кататись на своєму моноциклі.

За день до

Майк, Ліза, Саша і Даша стадіоні

Майк: Путін в тік-тоці.
Ліза: Світ з’їхав з глузду.
Даша: Свайп, це нудно.
Саша: А мені цікаво.
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Даша: Можу закластись, нічого не буде.
Саша: Ти чула його вчора?
Даша: Так це про Донбас.
Саша: А Донбас — це ніщо?
Даша: Донбас — це далеко.
Саша: Пиздець патріотка.
Майк: Тато каже, в білоруських лісах стоїть ціле військо.
Ліза: Історичка пише: завтра пробне тестування. Головні події Другої світової.
Ідеологічні засади фашизму.
Даша: Можна, я не піду?
Ліза:  Вони реально задовбали. Ковід, Путінід, ще й тестування.
Саша: Я виписав всі дати, можу скинути.
Ліза: Ти — просто супер, скинь мені, будь ласка.
Майк: Більше робити нема чого.
Ліза: Я з тобою поділюсь.
Даша: Значить, до фашизму готові.
Майк: Треба триматися разом. Якщо будемо разом, вони — обісруться.
Саша: Якщо сюди приїдуть танки, то ти обісрешся.
Майк: По собі знаєш?
Ліза: Хлопці, не задирайтесь.
Саша: Мені час додому.
Даша: Камон, Сашо…
Ліза: Не ображайся, Сашо, скинь мені дати!
Саша: Скину. Бувайте.
Майк: Облиш його, чіко… іди краще сюди.

(Ліза і Майк зажимаються, сміються, танцюють)
——————————————

Даша:
Саша з Донбасу. Там якась фігня сталась. Багато років тому. Але в нього досі
вавка. Донбас — це в Україні, але далеко. Там прийшли мутні типи і захопили
владу. А російські танки їм помогли. А всі, хто хотіли нормально жити, звідти
виїхали. І батьки Саші також. З тих пір російські танки тусять на наших кордонах
і щопівроку погрожують на нас напасти. І щось захопити. Але я в усе це не дуже
вірю.
——————————————

у месенджері. Чат «банда»

Майк надіслав карту можливого вторгнення.

Майк написав: на Київ, на Львів, на Харків, на Дніпро, на Краматорськ, на
Запоріжжя, на Маріуполь, на Херсон, на Одесу
Ліза написала: але не на Бучу



ніколи не чула, щоб вони хотіли захопити Бучу
Даша написала: вони навіть не знають про існування Бучі
Ліза написала: ви дивились ті дати?
Їх там мільйон
взяли Київ
віддали Київ
бабин яр
штурм Харкова
окупація
якийсь там перешийок
нам усе це потрібно?
Даша написала: я не знаю
може захворіти?
Ліза написала: не хочеться через цих довбаних фашистів зіпсувати залікову
Даша написала: якщо завтра нападуть, можна буде не здавати
Ліза написала: чудовий план
__________________

Майк:
Єдине що я зробив у той вечір — спакував рюкзак. Бинти і йод. Спирт, аспірин,
парацетамол. Пляшку води. Сухе печиво. Ліхтарик. Голку з ниткою. Гроші.
Документи. Павербанк. Мобільний.
Відчував себе, як рядовий Раян.
Написав на руці ім‘я/прізвище. Групу крові. Телефон тата.
Пообіцяв собі, що якщо виживу, зроблю татуху. І ліг спати.
——————————

Саша:
Я повторював дати.
1941 оборона Києва, 72 дні.
1943 звільнення Києва, у 10 днів вклались.
Іншим батьки кажуть: як не будеш вчитись, то станеш прибиральником.
Працюватимеш в Макдональдсі. Або касиром. Усі ці страшні низькооплачувані
професії. Хоча зараз касири заробляють більше, ніж мій тато-вчитель. Тож в
моїй сім'ї все однозначно: треба добре вчитись, щоб не працювати на шахті, як
дід. І як дядько. І як двоє його синів. І як більшість маминих і татових знайомих.
У тому невеличкому шахтарському містечку, звідки я родом, всі працювали на
шахті. Крім мого тата і моєї мами. Працювати на шахті – це колупати вугілля,
пити горілку, не мати грошей, і кожного дня ризикувати бути засипаним чи
дізнатись про рак легенів, який немає за що лікувати.
Я завжди знав, що я буду добре вчитись і нізащо ніколи не працюватиму на
шахті. Хіба тоді, коли наш регіон звільнять і я приїду туди інженером,
відбудовувати Донбас. Я довго дивитимусь з високого кургану на рідні шахти. І
скажу: залити усе нахуй! Зроблю велике красиве озеро з підземними печерами
для туристичних маршрутів. На його берегах посаджу дерева. Облаштую пляж і



спортивну зону. У степу поставлю вітряки. На дахи будинків – сонячні батареї.
Щоб ніколи нікому не прийшло в голову лізти під землю добувати вугілля.
Таким був мій приблизний план.

Атака

Вибухи. Грюкіт.

у месенджері. Чат «банда»

Майк написав: почалося!
Даша написала:  що за фігня?
Саша написав: сусіди роблять ноги
Майк написав: хто тікає, той зрадник
Саша написав: у мене тремтять вікна
Ліза написала: батьки пакують речі
їдемо за 10 хвилин
не знаю куди
напишу потім
Майк написав: ти мусиш їх зупинити
треба триматись разом
Ліза написала: я не можу
Саша написав: це бомби!!
Даша написала:  це в нас?
Майк написав: ми ж домовлялись
Ліза написала: не будь дебілом
вони вирішили без мене
вони мені нічого не казали
Саша написав: лягайте на підлогу
Ліза написала: все, я їду
Майк написав: не можу повірити
Саша написав: якщо їбане, накриє уламками
Даша написала:  ви це чуєте?
Саша написав: це срака
Майк написав: Ліза — криса. Можеш не вертатись
Саша написав: Заткнися. Батьки за неї вирішили

Майк видалив останнє повідомлення.
Саша видалив останнє повідомлення.

————————————

Даша співає пісню:

Світ каже: раз



Світ каже: два
Світ каже: три

Якщо ти вчасно не сховалась — то біжи

Я не сховалась
Я все проспала

З головою забралась під покривало

Ти там?— Я тут
Ти там?— Я тут
Прийом прийом

Нічний підйом

Воно вже тут
Вже за вікном

Розплющи очі і воно тебе спіймає

Біжи біжи
Без мережі

Ти точно знаєш звідси виходу немає

Світ каже: раз
Світ каже: два
Світ каже: три

Якщо ти вчасно не сховалась — то біжи

Ти де? Ти де?
Мене нема

Я вглиб пливла допоки не дістала дна

Тепер я тут
На дні ріки

Мене сховали сонні риби й камінці

Цей дивний сон
Прийом прийом

Трясуться пальці і нема на те розради

А я втрачаю
Зв‘язок зі світом

Цієї ночі він мене здається зрадив

Світ каже: раз
Світ каже: два
Світ каже: три



Якщо ти вчасно не сховалась — то біжи

Біжи біжи
Біжи біжи

Біжи біжи біжи біжи
________________________

Даша:
Тоді зі мною сталась перша атака. Скрутило шлунок. Гупало у вухах. Ніби
велика хвиля, що накриває з головою. І ти задихаєшся, але продовжуєш жити. Я
впала на підлогу і лежала. І лежала, і лежала, поки не прийшло повідомлення:
скасували тестування.

Мама сказала: сталось те, чого ми всі боялись. Тато пішов в банкомат і за їжею.
У бабусі все тихо. У тітки Валі бахкає. Президент каже залишатись вдома.
Найстрашніше — паніка. Найстрашніше — дорога.

Мама сказала: Найгірше тим, кому народжувати. Нам не найгірше. Снідай і
підемо подивимось, де підвал.

Тато сказав: всюди черги. У банкомат — годину. У магазин — годину. На
заправці бійка. Найстрашніше — паніка. Головне без паніки.

У кого тут паніка? У мене паніка? Ніякої паніки. Трохи живіт болить. І не
зрозуміло, що робити. Весь тік-ток у Путіні, сльозах і вибухах. Шибки тремтять,
на горизонті дим. Жодної паніки. Взагалі, норм.

Хлопчики/дівчатка

Майк: Найгірше було чути цей гуркіт. Ні, не снаряди: сусіди виїжджають.
Кричать, гримлять, пакують валізи. Викликають ліфт, заводять машини.
Бамкають багажником. Перегукуються один з одним: що там на трасі, чи довгі
черги, на Львів чи на Чоп, чи випускають чоловіків.
Чоловіків!
Я живу разом з татом. Мами давно немає. Але він одразу мені сказав. Що піде в
тероборону. Не назавжди. На випадок війни. Тому що інакше не можна.
А виявляється – можна.
Чому мій тато стоїть проти танків, а вони, суки, пакують валізи? А потім вони
повернуться тут жити. Якщо буде, де жити. Або не повернуться…

Ліза і Майк у месенджері

Ліза написала: як ти, котику?
Майк написав: тобі чого?



Ліза написала: не злись на мене, я не хотіла
я їду і плачу
і думаю про тебе
не злись на мене
нічого не змінилось
Майк написав: все змінилось
не чіпай мене
Ліза написала: ще вчора це ти мене чіпав
там за стадіоном
ти казав такі речі...
Майк написав: а сьогодні кажу, що ти боягузка
і твої батьки.
твій тато не старий
він міг би воювати
Ліза написала: не всі вміють воювати
Майк написав: коли війна — потрібні усі
не вміє воювати, подавав би набої
Ліза написала: мій тато – юрист
Майк написав: а мій – програміст
Ліза написала: то краще б програмував і платив гроші в бюджет
Майк написав: краще ніж що?
Ліза написала: краще ніж це
Майк написав: я скажу тобі одне
якщо вже поїхала – то й не вертайся
Ліза написала: ну точно не до тебе
Майк написав: я і не чекаю
Ліза написала: а я і не буду
Майк написав: все. В бан

Ліза поставила блювотний смайл.
________

Ліза і Даша у месенджері

Ліза написала: Майк — мудак. Наговорив мені лайна, ніби я в чомусь винна.
Каже, не хоче мене більше знати. Я думала між нами є зв‘язок. Мені так
паскудно.
Даша написала: іншого знайдеш
Ліза написала: Батько як навіжений. Виявилось, вони давно все спланували.
Тільки мені не казали, щоб не травмувати. Не травмували, блін. Я взагалі в
ахуї. Я забула свої джинси, їду в піжамі. Мама повикидала з валізи мої журнали.
Ти там спакуйся на всяк випадок.
Даша написала: мої не поїдуть
вони лікарі
і машини немає



Ліза написала: це фігово, чіко
підсідайте до когось
Даша написала: та ну
Ліза написала: просто спакуй рюкзак
і поклади туш для волосся, що я давала
плз
Даша написала: та нафіга вона зараз
Ліза написала: просто не хочу, щоб цим паскудам дісталось
Даша написала: уявляю, як російські солдати пробираються в мою спальню і
фарбують один одному волосся
Ліза написала: просто поклади
Даша написала: якщо влізе

Даша співає пісню “Список речей, що вартує евакуації””:

Туш для волосся
Книжки про Гаррі Поттера

Блокноти moleskine
Постери Marvel

Намистини для браслетів
Джибітси для кроксів
Блискітки на обличчя

Щаслива чашка

Крісло-мішок на балконі
Кохінорівські олівці

Волохатий кактус
Маска для пірнання

Неонові піжама
Лего модель Біг Бену

морозиво “Стоп Наркотик”
Подушка з ведмедиком

Солодка черешні
Запах булочок з корицею

Походи на річку
Вечірка з ночівлею

Чіпси “Люкс” з цибулею
танці в стилі кі-поп

Зимові канікули
Таємна переписка



Довгі прогулянки з собакою
Плани на літо

Розмови після опівночі
Терабайт фотографій

Ліза: Тільки не та, де я в огидній сукні. Видали її нарешті і перестань мене
тероризувати.
Даша: А мені вона подобається.
Ліза: А мені не подобається.
Даша: А мені подобається!
Ліза: Ти просто знущаєшся!
Даша: Нормальна фотографія!
Ліза: Тільки не показуй нікому!
Даша: Викладу в інстаграм!
Ліза: Я подам на тебе в суд.
Даша: Злякалась, злякалась!

Туш для волосся
Книжки про Гаррі Поттера

Блокноти moleskine
Постери Marvel

Намистини для браслетів
Джибітси для кроксів
Блискітки на обличчя

Щаслива чашка

Крісло-мішок на балконі
Кохінорівські олівці

Волохатий кактус
Маска для пірнання

Даша глибоко дихає.
__________________________

відеодзвінок

Саша: Як ти?

Даша мотає головою.

Саша: Коли наступає паніка — тіло не відчихляє, що з ним відбувається. Воно
хапає повітря, воно думає, що помирає. Більше кислороду — більше
адреналіну. І паніка зростає. Треба зменшувати дихання. Дихати в пакет. Або
затримати дихання. 4 разів по 4. На чотири вдихаєш, на чотири затримуєш, на



чотири видихаєш, на чотири затримуєш. Можна загорнутись в ковдру. Обійняти
себе міцно. Прийти до тебе?
Даша: Дякую. Я сама.
Саша: Треба відчути кордони свого тіла. Коли світ вривається тобі в голову,
важливо відчути, що ти — це ти.
Даша: Якась філософія.
Саша: Ну, не знаю. Мені допомагають задачі по математиці. І ще солодке. Щоб
відновити калорії.

Підвал

у месенджері. Чат «банда»

Даша написала:  я — в підвалі
Майк написав: тато на чергуванні
Саша написав: і що каже?
Майк написав: каже, що гаряче
десант в Гостомелі
Даша написала:  взагалі, тут стрьомно
пилюка. Задуха
сидіти нема на чому
Саша написав: у нас паркінг
Майк написав: ну так не сиди
Саша написав: пошукай інший
може десь є кращий
сидіти довго
Даша написала: не хочу тут сидіти
тут одні бабки-панікерші
Майк написав: бабки, ти і саша
Саша написав: заткнися
Майк написав: якщо їбане, підвал засипле
є важливіші справи
Саша написав: які справи?
Майк написав: я допомагаю блокпост будувати
Саша написав: твій тато довбойоб, якщо тобі дозволяє
Майк написав: ще раз скажеш так на тата, дам у рило

Саша видалив останнє повідомлення.
Майк видалив останнє повідомлення.
———————————————

Даша: Чи може засипати підвал. З цього приводу ходили різні чутки і теорії.
Єдине що я можу сказати точно: сидіти в підвалі так само стрьомно, як не
сидіти.



Саша: Це не правда. Підвал — це звісно не бомбосховище. В бомбосховищі є
туалет і два виходи.
Даша: У підвалі щурі і відро на попісяти.
Саша: Якщо прилетить ракета, то можна й у ванній. Якщо битиме танк, то в
коридорі з двома стінами. Але якщо падає бомба — то всьому пизда. І ванній, і
коридору.
Даша: Але підвал засипле.
Саша: Тому у підвалі мусить стояти лопата.
Даша: І який у нас шанс відкопатись?
Саша: Ну от і перевіримо.
__________________________

у месенджері. Чат «банда»

Даша написала: відбій тривоги

Лайфхак

Саша і Даша у супермаркеті

Даша: Ти збираєшся їсти це лайно?
Саша: Мама казала брати сухі каші. А ще сухофрукти, щоб були вітаміни.
Даша: У мене тато ще зранку притяг кашу й картоплю. А мені дозволили брати
все, що захочу. Чіпси, Кока-Колу – усе, що не псується.
Саша: Багато такого не з'їси.
Даша: Взагалі хочу бургер.
Саша: Макдональдс – всьо. А "Казка" до обіду роздавала пончики.
Даша: А зараз?
Саша: Голяк. Зате один пакет гречки можна їсти тиждень.
Даша: Ти думаєш, це триватиме тиждень?
Саша: А скільки зазвичай тривають війни?
Даша: Я про це не думала. Я так довго не зможу.
Саша: Треба перечекати поки розгрузяться дороги. І тоді – їхати.
Даша: Я не хочу їхати!
Саша: Візьми шоколад і сухофрукти. І ще отаке. (Дістає з рюкзака пігулки)
Даша: І що це?
Саша: Пігулки для знезараження води. Такими користуються на фронті. Якщо
води не буде і набиратимеш з труби, або дощову. Одну таблетку на 5 літрів.
Даша: Ти завжди з собою таке носиш?
Саша: На Донбасі вже тиждень немає води.
Даша: Але ж тут не Донбас.
Саша: Ну як тобі сказати.

Пекло



Ліза і Даша у месенджері

Ліза написала: Це просто пекло. Їдемо другу добу, тільки до Львова доїхали.
Скрізь пробки. У мене прищі від стресу. Я вже не витримую. Батьки не
дозволяють нікому писати. Вони виключили мобільники, щоб не передавати
сигнал. Щоб не стати мішенню. Це паранойя. Тут мільйон машин, ми всі як на
долоні. Вони думають, що над нами – сліпий літак-бомбардувальник, кібер-дрон
херов, який полює на сигнал мобільного, і якщо вловлює — одразу бомбить.
Якийсь сюр. Бомбити мобільники. Я попросилась у туалет, щоб написати тобі
два слова. Отакий пиздець. Як ти?

Даша написала: я норм
———————————————

у месенджері. Чат «банда»

Майк написав:
Коли хлопавка, можна не боятись, це не ракети. Це – наше ПВО збиває ракети.
Коли феєрверк – це вже ракети, треба ховатись за виступ чи за стіну.
Коли свист – це літак. У літаку – бомби.
Треба падати на підлогу, затуляти голову руками. Відкривати рота, щоб
уникнути контузії.

Звуки вибухів

Даша написала:  а це ще хлопавка?
чи вже фейерверк?
Майк написав: хер його знає

Звуки вибухів
______________________

Саша і Даша у месенджері

Саша написав: Це не пригода. Сиди в підвалі. У нас в Донецьку в 14-му купу
людей побило. Я це добре знаю. Скоро і тут так буде. Краще виїхати з міста,
доки не стало пізно.
Даша написала:  тікають — зрадники
Саша написав: помирати — тупо
Даша написала:  в мене батьки – лікарі. Вони не поїдуть, у них робота
Саша написав: а інші родичі?
Даша написала:  усі — далеко. Батьки вважають, що не треба панікувати
Саша написав: мої їдуть через кілька днів, коли дороги розгрузяться. Якщо
хочеш, є місце в машині



Даша написала:  та ну, ти гониш
Саша написав: коли прийдуть солдати — вже не виїдеш

—————————————

у месенджері. Чат «банда»

Майк написав: ходіть до мене. Є робота
Даша написала:  яка робота?
Майк написав: розливати коктейлі
Саша написав: мене батьки не відпустять
Майк написав: ти ж не збираєшся всю війну в підвалі просидіти
Даша написала: пиши адресу

Майже побачення

у Майка

Даша:
⅓ мастила
⅔ бензину
Ганчірка
Корок
Скотч
Тридцять пляшок від пива

Науахуєнеіше, що зі мною сталося на цій війні.
—————————————

Даша: Де ти взяв стільки пляшок?
Майк: З татом збирали.
Даша: Бачу, ви підготувались.
Майк: Хочеш цигарку?
Даша: Ну давай.
Майк: Треба цілитися туди, звідки у танка стирчить дуло. Це найвразливіше
місце. Якщо попадеш — ПТИШ! І всьому пизда.
Даша: Ти думаєш, ми виграємо?
Майк: Я впевнений. Наші хлопці не здадуть. Ніколи. На кожному пості. У
кожному домі. Ми будемо битися.

сирена

Даша: Блін, знову сирена.
Майк: Та взагалі похуй.



Даша: Може, підемо в ванну?
Майк: Мене це тупо бісить, що нас змушують боятися.  Мене це бісить.
Ненавиджу це все. Якщо сюди справді летить ракета. Я покажу хуй цій ракеті.
Іди нахуй, ракета. (Показує у вікно середній палець) Вали звідси ракета! Нахуй,
нахуй!
Даша: Тебе побачать, Майк! (Сміється) Тебе весь район чує.
Майк: Хай чують, мені не соромно. Я не хочу ховатися. Ти хочеш ховатись?
Даша: Я теж не хочу.
Майк: То не ховайся.
Даша: Я й не ховаюся.
Майк: От і не ховайся.
Даша: Я не ховаюсь.

Сирена замовкає. Поцілунок.

Майк: Ти як взагалі?
Даша: Я – норм.

—————————————
Даша співає пісню:

Так невчасно
Незграбно

Так близько
Так дивно

Так смішно

Дивовижно
І страшно

нахабно
І сильно

І ніжно

Твої очі
Лоскочуть

Твої жарти
Дзвенять

В моїх вухах

І я падаю
падаю
падаю

Дай мені руку

Дай мені руку



Дай мені руку
Дай мені руку
Дай мені руку

Ще повітря ковток
Ти ступив перший крок

Відчуття рівноваги втрачаю

Цукру шматок
Останній стрибок

розчиняється в теплому чаї

І я розчиняюсь
І я розчиняюсь
І я розчиняюсь
І я розчиняюсь

Так невчасно
Незграбно

Так близько
Так дивно

Так смішно

Дивовижно
І страшно

нахабно
І сильно

І ніжно

Так нестримно
Відверто

Так близько
Так солодко

Й гірко

У грудях палає
Новонароджена

Зірка

І я вибухаю
І я вибухаю
І я вибухаю
І я вибухаю



Страшний сон

Саша і Даша у месенджері

Саша написав: ти тут?
Даша написала: ага
Саша написав: заснув серед дня
Дана написала: щасливий
Саша написав: мені наснився сон
мені так хуйово
мене накриває
мені пиздець
мені снилась наша стара квартира
ніби приходять солдати
я хочу тікати
вони мене хапають
вони мене в‘яжуть
стріляють в живіт
у мене дірка в животі
натуральна дірка
і я прокидаюсь
у своєму ліжку в Бучі
але мені холодно
щось за дверима бамкає
і я іду подивитись
я відкриваю двері
а замість хати – діра
діра від вибуху
я стою на дев‘ятому поверсі, і дивлюсь униз
а мого дому немає
моєї квартири немає
і у мене крутиться голова
і я падаю вниз
і я прокидаюсь
я лізу по полю
тихо, на ліктях
я знаю, що поруч військові
треба трохи пролізти
і я буду в безпеці
краєм ока я помічаю розтяжку
і не встигаю прибрати руку
і торкаюсь її
і тоді я вибухаю
і розлітаються на шматочки
Даша написала:  ти написав своє ім‘я на руці?



Саша написав: на руці. На нозі. На плечі. На животі. На шиї.
Даша написала: ну, значить, тебе складуть докупи
Саша написав: одразу стало легше. Смайл.
Даша написала:  я не психолог
Саша написав: я й не прошу
Даша написала:  ну вибач
Саша написав: все нормально. Майку не кажи.
Даша написала:  з якого дива
Саша написав: просто не кажи
Даша написала:  я не скажу
Саша написав: завтра зранку їдемо. Батьки пакують речі. Ти як?
Даша написала:  я залишаюсь
Саша написав: давай зустрінемось? О 5ій на стадіоні
—————————————

Даша: Я подумала, що треба сказати Саші, що я тепер зустрічаюсь з Майком,
щоб не вийшло тупо. З іншого боку, він мене не питав. І чому я маю перед ним
відчитуватись.
—————————————

Саша і Даша у месенджері

Саша написав: хочу попрощатись
Даша написала: Ок

Прощання

Ліза і Даша у месенджері

Ліза написала:
Ми в Німеччині. В якійсь сраці. Типу фермі. Поля. Кури. Свині. До міста 15
кілометрів. Нам дали велосипеди. Батьки їздять туди-сюди купують їжу. Багато
їжі. Хліб – смачний, я два кіло набрала. Якусь гуманітарку теж возять. Якісь
шмотки. Кажуть, ми тут надовго. Треба шмотки. Я ще не міряла. Не хочу
гуманітарку. Хочу в зару. Купити щось нормальне. Але мене не пускають.
Кажуть вчити німецьку. Я сказала, що не буду. Ти думаєш, це надовго? Може, ти
б сюди приїхала? Було б веселіше.
Даша написала:  іди нахуй
______________________

Саша і Даша на стадіоні

Даша: Ну що, зібрався?
Саша: Хочу, щоб ти поїхала зі мною.



Даша: На стадіоні якось стрьомно, тут відкритий простір.
Саша: Пробки менші, а росіяни ближче. Якщо батьки не можуть, хай
залишаються. У нас є місце в машині.
Даша: Я ж сказала, що не їду.
Саша: Ти знаєш, що вони роблять з дівчатами?
Даша: Не треба мене лякати.
Саша: Не хочу, щоб ти постраждала.
Даша: Сашо, ти хороший хлопець. Але я не хочу.
Саша: Я не в тому сенсі.
Даша: А, ну Ок.
Саша: Ми ж ніби друзі.

З‘являється Майк

Майк: З якого приводу збори?
Саша: Просто зустрілися.
Даша: Подихати повітрям.
Майк: Віджимаєш в мене дівчину?
Даша: Ми просто розмовляли.
Саша: Мені вже час …
Майк: Матуся хвилюється?
Даша: Не чіпай його, Майк.
Саша: Подумай, Дашо.
Даша: Бувай.

Саша йде

Майк: Про що ти маєш подумати?
Даша: Кличе їхати з міста.
Майк: А ти?
Даша: А я — з тобою.
Майк: Не хочеш рятуватись?
Даша: Хочу чинити опір.
Майк: Ти смілива.
Даша: Не така, як ти.
Майк: Ти — ахуєнна.

Обіймає її

Даша: Чекай, Майк.
Майк: Буде образливо, померти й не бути з тобою.
Даша: Я не хочу помирати.
Майк: Я хочу бути з тобою.
Даша: Тут холодно.
Майк: Тато на чергуванні.



Даша: Мені дозволили до 9-ої.
Майк: У нас ще є час.

Ніч

Саша:
Мені було так страшно, що тряслись руки. Лише одну ніч, і все закінчиться.
Виїзд о 6-ій. Усе спаковано. Але відчуття ніби ти в глибоченний шахті. Разом з
дідусем, дядьком, його синами, усіма чоловіками з нашого містечка. І вони всі
сміються своїми жовтими зубами. І тебе от-от засипле.
Тоді я взяв аркуш і почав креслення. От наш кар'єр, скільки там метрів? Метрів
20 завглибшки. І кілометр завдовжки. Це невеликий кар’єр перед входом у
шахту. Гарне вийде озеро. Скільки треба часу, щоб його наповнити? Скільки
треба бруківки, щоб викласти доріжки? З заходу – пляж, з півночі – верби.
Човникова станція і місточок. Скільки там метрів? Треба добре розрахувати…

————————————
Даша:
Коли я повернулась, вже була не хлопавка. Був феєрверк. І іноді свист. Де ти
була, кричала мама, треба швидко в підвал. Ми спустились в підвал. Вона вже
принесла туди матраци. Я скрутилась калачиком у своєму спальнику. І
дивилась на пісок, що сиплеться зі стелі.
Я заплющувала очі, і відчувала поцілунки, і відчувала руки, і відчувала шкіру, і я
чула голос, мені перехоплювало дихання і я знов розплющувала очі і дивилась,
як пісок сиплеться зі стелі. А потім я заснула.
————————————

у месенджері. Чат «банда»

Саша написав: лайно. Вони тут
Майк написав: цього не може бути
Саша написав: по нашій вулиці їдуть танки
Майк написав: тато не відповідає
Саша написав: це окупація
Майк написав: ще повоюємо
Саша написав: це дуже дуже погано
Майк написав: хай тільки сунуться
Саша написав: чистіть телефон, вони дивлять переписку і фото
Майк написав: хуй їм в рота
Саша написав: чинити спротив – тупо
Майк написав: пригощу гостей коктейлем
Саша написав: як?
Майк написав: з балкону
Саша написав: не роби цього, Майк, тебе розстріляють



Майк написав: ух, ніхуя ж собі бахкає
Саша написав: спускайся в підвал. Це вже у нас
Майк написав: я хочу пригостити цих сук коктейлем
Саша написав: не роби цього, Майк
Майк поставив полум'яний смайл
____

Даша:
Я спала у підвалі. Всю ніч гупало, але я не прокинулась. А коли прокинулась,
було темно, як вночі, і я не знала який час доби, і не могла згадати, де я
знаходжусь, і я навіть забула, що війна.

Мама сказала: Вони вже в місті. Треба сидіти тихо. Ходять по квартирах.

І тоді я написала:

Як ти, Майк?
Як там у тебе, Майк?
Майк, прийом!
Не роби цього, Майк
Не кидай коктейль
Дочекайся тата
Не кидай, будь ласка
Сховай у комору
Сховай якнайдалі
Вони ходять по квартирах
Якщо знайдуть – тобі гаплик
Я скоро звідси виберусь і зайду до тебе
Я відпрошусь у мами
Почекай мене, будь ласка
Мені було круто з тобою
Ти мені снився усю ніч
Я хочу бути з тобою
Напиши мені, Майк
Напиши мені, Майк

Я сиділа і чекала, поки він прочитає. Ми ніколи не дзвонимо, тільки пишемо.

Я сиділа і думала: Може, телефон розрядився. Може, немає зв'язку. Може, тато
забрав його з собою. Кудись в тероборону. Відступати до Києва. Може, він кинув
коктейль і влучив в те саме місце, де голова танка кріпиться до тіла. Може,
йому за це дадуть медаль і пенсію. Як ветерану бойових дій. Уявляю, як він
буде нею хизуватися. Буде висіти на дошці пошани: “Майк Путило – гордість
школи”. Знищив роту вражих окупантів.



Потім у мене зник зв'язок. Потім розрядився телефон. І я більше не писала.

Нова людина

Даша:
Тиждень ми з мамою жили у підвалі, їли сухарі і пили воду. Я ходила у шапці,
сховавши коси. Типу, я хлопець. На всяк випадок.

– Принеси лопату, – сказала я.
– Навіщо лопату? – здивувалась мама.
– Щоб ми відкопались, – сказала я.
– Мудра думка, – сказала мама.

Тато залишився у лікарні. Мама приймала пацієнтів прямо в підвалі.

Одного дня до нас забігла вагітна. Хтось їй сказав, що у нас є акушерка.
Чоловіка не було. Вона не знала, де він. Пішов шукати їжу і не повернувся. А у
неї тим часом відійшли води.

Жінку звали Катя. Мама поклала її на мій матрац.

– Діло природне, – сказала мама. – З усім впораємось. Дихати вмієш?

Катя все вміла. І моя мама вміла. Вони усе вміли. Тілька я не вміла. Я дихала 4
рази по 4. І носила ковдри. Бо було холодно.

Відкрила одну таблетку для знезараження і кинула її у технічну воду.

Усі у підвалі плакали і хрестились. Бабка панікерша, вона одна залишилась,
вила крізь сльози, що то кара господня. Не знаю, що саме була кара: росіяни чи
породілля. Але Катя кричала, нова людина народжувалась, а росіяни ходили
від підвалу до підвалу, і шукали АТОвців. І коли вони відкрили двері,
бабка-панікерша заволала не своїм голосом:
– Тут дитя народжується, не робіть протяг!

Солдат довго уважно подивився на бабку. На мою маму. На Катю. І зачинив
двері. І я їх більше не бачила.

Катя спала, вся в крові, знесилена. Її донечка поруч смоктала цицьку. А я
лежала на одному матраці з мамою.

На ранок ми перерахували їжу. Катя рюмсала, що не вийде з підвалу. Ми
залишили їй усі наші каші. Чіпси і шоколад. І пішли до Києва. Через блокпости,
через зруйноване місто, по розбомбленій дорозі, на якій валялись трупи і



спалені танки. Мама диктувала волонтерам адресу нашого підвалу, де
залишилась Катя і її дитина.

Вони сказали, що зараз пробитись не можливо. Але коли нас звільнять, тоді…
ну зрозуміло.

Потім під’їхала машина і нас підвезли на вокзал, і там ми сіли в потяг на
Польшу.

————————————
Даша співає пісню:

народився день
і у ньому я

стукотить вагон
за невмитим склом

миготять поля

білий сонця диск
дивиться униз

і сміється з нас

земля зробила оберт
із-під снігу й льоду

прогляда трава

а світ летить
земля з-під ніг

мої сліди зникають з вчора ходжених доріг

і я лечу
у світ без меж

у цих лісах мене ти більше не знайдеш

народився день
і у ньому я

стукотить вагон
за невмитим склом

миготять поля

білий сонця диск
дивиться униз

і сміється з нас



земля зробила оберт
із-під снігу й льоду

прогляда трава

летять хати
летять міста

а десь за обрієм уже тремтить весна

летять стовпи
летять думки

і в Україну повертаються пташки

тью тью
тью тью

тью тью тью тью тью тью тью

————————————

Я їхала і згадувала своє життя в Бучі. Немає нічого крутішого за життя в Бучі. Я
згадувала наш парк, в якому можна їздити на скейті. Кафе-морозиво «Казка».
Нашу кіношку. Наш стадіон. Сашу на моноциклі. Лізу. І Майка.

Я згадувала Катю і її доньку, які залишились там, бо були надто слабкі. Я
думала про те, що сталось з її чоловіком. І чи вистачить їй пів пачки гречки,
доки місто звільнять…

Нас поселили в колишніх казармах на околиці міста Перемишль. У маленькій
кімнатці з туалетом на коридорі. Там була розетка і я ввімкнула телефон.

Від Лізи – нічого.
Від Майка – нічого.
Саша написав: на дванадцятий день ми виїхали по зеленому коридору. Я хотів
тебе забрати, але не знав, де шукати. Я дуже хвилююсь. Напиши, як ти.
Даша написала:  я норм

Кінець
Кишинів/Львів/Київ 2022

______________________
Я, Захоженко Ніна Василівна, погоджуюсь на публікацію своєї п'єси «Я норм»
на сайті https://ukrdramahub.blogspot.com. Будь-яке використання моїх текстів
можливе тільки за згодою зі мною.


