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Я, ВІЙНА І ПЛАСТИКОВА ГРАНАТА

1.
ІСТОРІЯ ВРІЗАЛАСЬ У МЕНЕ ЯК МЕТЕОРИТ

Львів

Ліка 32 роки
Антон 35 років

4:40
АНТОН:
Мені було 18, я стояв виструнчившись на плацу разом з іншими хлопцями. Я
вчився на філфаці, читав Гомера і Овідія, хотів вивчати давньогрецьку і
латину. Ну яка в біса армія. Це не армія, казали вони. Це на всяк випадок,
казали вони. Ми відтискались, бігали крос, здавали нормативи. Нам роздали
автомати Калашнікова і вчили збирати і розбирати їх. Ми бинтували голови,
затискали артерії і робили ноші. Ми грали в мумій і повстання зомбі. Ми були
впевнені, що нам це ніколи не знадобиться. Ми були впевнені, що задарма
вбиваємо час. Тому що нам не пощастило народитись хлопцями і мати дві
додаткові години у розкладі. Тому що колись була велика війна, яка ніколи не
має шансів повториться, але пам‘ять про неї живе у головах контужених
воєнруків, які виловлюють нас з бібліотеки, змушують повзти на ліктях, робити
перев‘язки і кидати пластикові гранати. На всяк випадок. На який в біса
випадок? Я стискаю в руці пластикову гранату і кидаю її в уявних ворогів. А
тоді розвертаюсь і тікаю, тікаю, тікаю, тікаю.

5:00
АНТОН: Вставай!
ЛІКА: Що?
АНТОН: Сирена.
ЛІКА: Це учбова.
АНТОН: Це не учбова.
ЛІКА: Вчора казали…
АНТОН: 5та ранку. Це не учбова.
ЛІКА: Вони вже тут?
АНТОН: Вони в Києві.
ЛІКА: Але не тут.
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АНТОН: Вставай, Ліко! Треба щось робити!
ЛІКА: Що?
АНТОН: Купити їжу і зняти гроші.
…
ЛІКА: Треба зварити каву.

5:30
ЛІКА: Куди їдуть усі ці машини?
АНТОН: На кордон.
ЛІКА: Черга звідси і до кордону?
АНТОН: Звідси і до кордону.
ЛІКА: Але це неможливо.
АНТОН: Оголосили мобілізацію. Скоро все закриють. Скоро нікого не
пускатимуть.
ЛІКА: Антоне…
АНТОН: Для мене це останній шанс.
ЛІКА: Але 60 км!

9:00

ЛІКА: Розказую. Черга на заправку, далі — вільно.
АНТОН: Чоловіків вже не випускають.
ЛІКА: Черга тільки на заправку.
АНТОН: Чоловіків не випускають.
ЛІКА: Це не на кордон. Це на заправку.
АНТОН: Ти поїдеш сама. З дітьми.
ЛІКА: Я не поїду.

9:30
ЛІКА:
Сьогодні в моїй країні почалась війна. Вона прийшла о 5ій ранку виттям сирен
і падінням бомб на аеродроми. З усіх боків на мою країну поповзли
багатокілометрові колони танків, вгризаючись в її тіло, ніби кровожерлива
гусінь. Але моє місто знаходиться з західної, з безпечної сторони. Я зняла
гроші в банкоматі, я купила каву, круасани, авокадо, сьомгу. Це не зовсім те,
що купують, коли починається війна. Але скоро гроші втратять свою цінність і
я це більше не куплю. Тому сьогодні я снідаю круасанами. З авокадо і
сьомгою. Я дивлюсь у вікно. Черги машин немає — пальне на заправці
закінчилось. Зійшло сонце. Зараз прокинуться діти і ми підемо в парк. Поки
що тут добре. Поки що тут безпечно. Поки що.

12:00
АНТОН: Пакуй рюкзак, є два місця в машині. Виїзд через годину.



ЛІКА: Ні.
АНТОН: Вас чекають.
ЛІКА: Ні.
АНТОН: Я домовився.
ЛІКА: Ні.
АНТОН: Ліко!
ЛІКА: Антоне?
АНТОН: Ти що, дурна?
ЛІКА: Тут — безпечно.
АНТОН: Коли тут буде небезпечно, ти не виїдеш! Буде паніка. Буде тиснява.
Ти проб'єшся з дітьми через тисняву? Ти готова штовхатись? Іти по тілам
бабусь, дітей і домашніх тварин? Скоро почнеться дефіцит. Скоро закінчаться
продукти. Ти будеш збирати коріння? Їсти щурів? У нас навіть шкіряних
ременів немає. Їм достатньо розбомбити одну електростанцію і у нас не буде
світла, не буде тепла. Ти вмієш розводити вогнище? Ти готова смажити щурів
на вогнищі?
ЛІКА: Голубів.
АНТОН: Що?
ЛІКА: У нас є лук. Будемо полювати на голубів. (Пауза) Жартую.
АНТОН: Ти маєш думати про дітей.
ЛІКА: Це дитячий лук.

15:00
ЛІКА: Ми сиділи у ванній, я дивилась новини.
…
Мій син спитав: чому ти плачеш? Мій син спитав: чому ти плачеш? Хто тебе
образив? Хтось тебе образив?
…
А моя донька сказала: він її образив. Найдурніший. Той, найдурніший. Що
посилає ракети. Він і мене образив. Я така на нього зла. Я така ображена.
Через нього я не пішла в садочок. Через нього ми маємо сидіти у ванній.
Через нього мама постійно дивиться новини. Через нього і через його дурні
ракети. Через його танки, його солдатів. Я бачила, бачила, бачила ці танки. Я
бачила, бачила, бачила ці ракети. У цих дурних новинах. Я ненавиджу
дурного. Ненавиджу. Ненавиджу.
..
Мій син сказав: які ракети? Він любить ракети. Мій син любить ракети, які
літають в космос, літають на місяць, добрі ракети. Все інше він, здається, не
зрозумів, зрозумів тільки ракети. Зрозумів, що ракети образили маму.
…
Дурні ракети, сказала моя донька. Дурні, найдурніші. Погані ракети. Я зіб'ю ці
ракети, сказала моя донька, я так їх, так, я зловлю їх, так. Я зловлю
найдурнішого. Я вкушу його за руку. Я хочу його вкусити. Я хочу відкусити
йому руку. Отак. Сказала моя донька. І вкусила мене.



…
Отак, отак, казав мій син. Він ловив уявні ракети і кусав мене за руку. Йому
сподобалась ця гра.

16:00
АНТОН:  Я хочу, щоб ви поїхали. Щоб ви були в безпеці. Щоб мої діти були в
безпеці. Мені так буде легше. Сам я впораюсь. Сам я виживу. Ми не зможемо
прогодувати чотирьох. Ти не витримаєш, якщо зникне вода, електрика і
опалення. Не буде чим помити дупу, не буде чого пити. Не буде більше
круасанів.
ЛІКА: Без круасанів я витримаю.
АНТОН: Я кажу, що мені без вас буде легше. Я запишусь в армію, візьму
зброю, буду жити на блокпостах, якщо нас розіб'ють, ми відступимо в гори,
станемо партизанами.
ЛІКА: Ти ж не хотів воювати… Ти хотів закордон.
АНТОН: Я і не хочу. Але я не маю вибору. А ти — маєш.
ЛІКА: Давай розлучимось?
АНТОН: Що?
ЛІКА: Розлучимось. Ти візьмеш дітей і поїдеш за кордон. А я запишусь в
армію, візьму зброю, буду жити на блокпостах, якщо нас розіб'ють, ми
відступимо в гори, станемо партизанами.
АНТОН: І у такий момент ти мені кажеш, що хочеш розлучитись?
ЛІКА: А ти кажеш, що хочеш посадити мене на автобус без зворотнього
квитка. Потім знов одружимось. Якщо захочемо.
АНТОН: Або не захочемо?
ЛІКА: Або захочемо. Або не захочемо.

19:00
ЛІКА: Фондю!
АНТОН: Що?
ЛІКА: Фондю! Сто років не готували фондю!
АНТОН: І ти вирішила сьогодні зробити фондю?
ЛІКА: Обожнюю фондю!
АНТОН: А, тепер я зрозумів.
ЛІКА: Нарешті!
АНТОН: Ти збожеволіла.
ЛІКА: Дякую за підтримку! Антоне, це ти притягнув додому 6 батонів. Скажи
мені, навіщо? Вони псуються за два дні. Вони пліснявіють. Що я мала
робити? Я насушила сухарів. У нас було кілька старих сирів, трохи вина,
прованські трави. У французькому ресторані така вечеря коштувала б 100
євро.
АНТОН: Ліко… Моя неймовірна Ліко! Знаєш, що я думаю? Я думаю, що це
прекрасно. Я думаю, що ти — кулінарний геній. Ми зробимо так. Ми зараз
поїмо це фантастичне фондю, вип‘ємо по келиху вина, потанцюємо, пограємо



в настільні ігри. А завтра зранку ти спакуєш рюкзак, візьмеш дітей і сядеш в
автобус. Гарний, комфортний двоповерховий автобус. Ти просто сядеш у
нього. Хочеш у Францію — їдь в Францію. Фондю, прованські трави, круасани.
Там тебе зустрінуть, поселять, знайдуть роботу, дітей заберуть в садочок —
безкоштовно, у тебе будуть розв‘язані руки, ти зможеш реалізувати всі свої
таланти.
ЛІКА: Я не хочу реалізовувати свої таланти.
АНТОН: То чого ти в біса хочеш?
ЛІКА: Хочу скніти у цій дірі. Без світла, води і їжі. Без грошей і перспектив. У
страху і небезпеці. Хочу, щоб ти перестав саджати мене на автобус і з’їв це
фантастичне фондю, поки воно не застигло!

22:00
АНТОН: Була комендантська година і ми вимкнули світло.
ЛІКА: Ми граємо в хованки, спитала моя донька?
АНТОН: Я нічого не бачу, сказав мій син.
ЛІКА: Давайте ввімкнемо ліхтарик, сказала я.
АНТОН: І я буду крокодилом. (Робить тінь руками) Клац клац клац.
ЛІКА: А я буду пташкою і полечу (робить тінь пташки), сказала моя донька.
АНТОН: А я буду оленем і візьму вас на роги (те саме), сказав мій син.
ЛІКА: А я побудую халабуду, сказала я.
АНТОН: Прямо в коридорі, сказав я.
ЛІКА: І будемо в ній жити, кричали вони.

23:00
ЛІКА: Ядерна катастрофа, війна, революція. Історія врізалась в мене як
метеорит. Я біжу по горизонту подій великої чорної діри. Кордони відомого
мені світу тремтять і викривляються. Чого я в біса насправді хочу? Я хочу,
щоб ти мене обійняв. Щоб ми лежали притиснувшись на підлозі в нашому
маленькому коридорі нашої маленької квартири в нашому маленькому місті
двома маленькими цяточками на тілі величезної країни величезної планети
величезного всесвіту. У якому вибухають бомби, вивергаються вулкани,
зіштовхуються зірки. Спалюючи все навкруги, перетворюючи на попіл,
знищуючи міста, руйнуючи долі. Але зараз ми разом, ми у своєму домі, і між
нами любов, і наш світ ще тримається. Завтра я сяду в автобус,
переповнений заплаканими дітьми і жінками, щоб 24 години стояти в черзі і
перентути кордон. Але сьогодні я тут. Ми тут. Сьогодні.

4:40
АНТОН: Зі Сходу суне темрява. Суне смерть, руйнування, бідність, голод і
відчай. Потроху, кілометр за кілометром темрява посувається до мого дому. А
ще є крилаті ракети. Ракети, що за кілька хвилин пролітають сотні кілометрів і
влучають у будь-який будинок у будь-якій точці земної кулі. Але в моїй уяві
вони влучають у мій дім, панельну дев’ятиповерхівку, де в коридорі, що



примарно захищає двома глухими стінами, сплять мої дружина і діти. Дім
завалюється, накриваючи їх уламками.
…
Будьмо чесними: я поганий воїн. Я не створений для цього. Я добре воюю у
Total war. Я добрий стратег. Але я погано стріляю. Я боюсь, що коли я
спробую у когось вистрілити, мені розірве зв‘язки. Так казав наш воєнрук, що
є ударна хвиля, яка влучає в того, хто стріляє. Не може стріляти людина, яка
ніколи в житті не стріляла. Не все буває в перший раз. Є речі, які взагалі
ніколи не мусять ставатись. Я навіть м'яса не їм. Я не створений для цього.
Армії буде легше без мене, ніж зі мною.
…
А ще — я зовсім не хочу помирати. Ні героїчно, ні просто так. Я просто цього
не хочу. Я хочу жити. Купити будинок в іпотеку. Повісити гамак у саду,
влаштувати кінотеатр під відкритим небом. Хочу подорожувати. Я майже ніде
не бував, хоча я ще міг би, я міг би піти в клуб у Берліні і танцювати всю ніч,
навчитись глибоко пірнати, поки коралові рифи не вимерли від глобального
потепління, міг би пройти шлях святого Якова в Іспанії…
…
Але сьогодні я не можу спати. Я борюся з темрявою, яку не можу стримати. Я
читаю новини. Я слухаю сирени. Я думаю, про дзвінки, автобуси, поїзди, про
гуманітарку, про котів, залишених у замкнених квартирах, про закупівлю ліків,
про бомбардування Харкова, про батьків, з якими зник зв'язок, про домедичну
допомогу, про барикади. Про право на носіння зброї. Про стрілецький тренаж.
Про те, що я зможу натиснути гачок, хоча б один раз, навіть якщо мені розірве
зв‘язки, один раз я зможу. Я зможу.

2.
Я НОРМ

Передмістя Києва

Майк, Саша, Ліза, Я — 17 років.

Майк написав: хто тікає, той зрадник
Я написала: що за фігня?
Саша написав: у мене тремтять шибки
Ліза написала: батьки пакують речі. Їдемо за 10 хвилин. Не знаю куди.
Напишу потім.
Майк написав: ти маєш їх зупинити
Ліза написала: я не можу
Саша написав: це бомби!!
Майк написав: ми ж домовлялися



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
Я 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.
Майк написав: ви як?
Саша написав: це срака
Я написала: я — норм
—————————————

Вчителька написала:
Сьогодні занять не буде. Залишайтесь в безпеці. Слідкуйте за сиренами.
Спускайтесь в укриття. Спакуйте рюкзак. Бинти і йод. Необхідні вам ліки.
Пляшку води. Сухе печиво. Ліхтарик. Голку з ниткою. Гроші. Документи.
Павербанк. Мобільний.
Напишіть на руці ім‘я/прізвище. Групу крові. Телефон рідних.
Якщо вибух близько, біжіть у ванну.
Тримайте зв‘язок. Глибоко дихайте.
Це все потрапить у підручники історії.

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 залишатися вдома. Найстрашніше
— паніка. Найстрашніше — дорога. А в мене — пацієнтки. Найгірше тим, кому
народжувати. Нам — не найгірше. Снідай і підемо подивимось, де підвал.

Тато сказав:
Усюди черги. У банкомат — годину. У магазин — годину. На заправці бійка.
Найстрашніше — паніка. Головне без паніки. Ти взагалі як?

Я сказала: Я — норм.
—————————————

Я написала: я в підвалі
Майк написав: тато в теробороні
Саша написав: і що каже?



Майк написав: каже, що гаряче. Десант в Гостомелі. Якщо прорвуться, за пів
години будуть в Києві
Я 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
Я написала: не хочу тут сидіти. Тут одні бабки-панікерші
Майк написав: бабки, ти і саша
Саша написав: заткнися
Майк написав: якщо бомбане, 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.
Я написала: відбій тривоги
—————————————

Ліза написала: Це 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. Але
вони думають, що над нами сліпий літак-бомбардувальник, кібер-дрон
сраний, який полює на сигнал мобільного, і якщо вловлює — бомбить. Якийсь
сюр. Бомбити мобільники! Я попросилась у туалет, щоб написати тобі два
слова. Отака срака. Як ти?
Я написала: Сирени, підвали. А так норм.
Ліза написала: Я сумую за тобою.
Я написала: Пів дня минуло.
—————————————

Вчителька написала:
Коли хлопавка — не бійтесь, це не ракети. Це — наше пво збиває ракети.
Коли феєрверк — це ракети, відходьте від вікон, ховайтесь за стіни.
Коли свист — це літак. У літаку — бомби. Лягайте на підлогу, затуляйте
голову. Відкривайте рота, щоб уникнути контузії.
Якщо поранення глибоке — перетяніть вище поранення, напишіть час
накладання, шукайте лікаря.
Якщо панічна атака — не дихайте глибоко. Дихайте в пакет. Або затримайте
дихання. 4 рази по 4. Загорніться в ковдру. Обійміть себе міцно. Вирішить
задачу по математиці. Згадайте, що вам ще вступати.
Життя безцінне. Війна закінчиться.
Їжте солодке, щоб відновити калорії.



—————————————

Саша написав: 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
Я написала: тікають — зрадники
Саша написав: помирати — тупо
Я написала: в мене батьки — лікарі. Вони не поїдуть, у них робота
Саша написав: а інші родичі?
Я 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
Я написала: та ну, ти гониш
Саша написав: коли прийдуть солдати — вже не виїдеш
—————————————

Майк написав: ходіть до мене. Є робота
Я написала: яка робота?
Майк написав: розливати коктейлі
Саша написав: мене батьки не відпустять
Майк написав: ти ж не збираєшся всю війну в підвалі просидіти
Я написала: через 15 хв
—————————————

⅓ мастила
⅔ бензину
Ганчірка
Корок
Скотч
Тридцять пляшок від пива

Найкраще, що зі мною сталося на цій війні.

Я: Де ти взяв стільки пляшок?
МАЙК: З татом збирали.
Я: Бачу, ви підготувались.
МАЙК: Хочеш цигарку?
Я: Ну давай.
МАЙК: Треба цілитися туди, звідки у танка стирчить дуло. Це найвразливіше
місце. Якщо влучиш — ПТИШ! І всім гаплик.
Я: Ти думаєш, ми виграємо?
МАЙК: Я впевнений. Наші хлопці не здадуть. Ніколи. На кожному пості. У
кожному домі. Ми будемо битись.
Я: Блін, знову сирена.
МАЙК: Та взагалі похуй.



Я: 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!
Я: Тебе побачать, Майк! (Сміюсь) Тебе весь район чує.
МАЙК: Хай чують, мені не соромно. Я не хочу ховатись. Ти хочеш ховатись?
Я: Я теж не хочу.
МАЙК: То не ховайся.
Я: Я й не ховаюся.
МАЙК: От і не ховайся.
Я: Я не ховаюсь.

Поцілунок

МАЙК: Ти як?
Я: Я — норм.
—————————————

Саша написав: ти не спиш?
Я написала: не сплю
Саша написав: що робиш?
Я написала: лежу. А ти?
Саша написав: а я прокинувся
мені фігово
мене накриває
мене трусить
мені снилась наша квартира в Донецьку
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 Ірпені
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 в мене крутиться голова

і тоді я вибухаю
і розлітаються на шматки
Я написала: блін. Оце тебе плющить
Саша написав: це точно
Я написала: ти написав своє ім‘я на руці?
Саша написав: на руці. На нозі. На плечі. На животі. На шиї
Я написала: ну, значить, тебе складуть докупи
Саша написав: одразу стало легше. Смайл.
Я написала: я не психолог
Саша написав: я й не прошу
Я написала: ну вибач
Саша написав: все нормально. Майку не кажи
Я написала: з якого дива
Саша написав: просто не кажи
Я написала: я не скажу
Саша написав: завтра зранку їдемо. Батьки пакують речі. Треба твоїм
подзвонити?
Я написала: я залишаюсь
Саша написав: тут можна з глузду з'їхати
Я написала: мені норм
—————————————

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 пускаюсь.
Кажуть вчити німецьку. Я сказала, що не буду.
Ти думаєш, це надовго?
Може, ти б сюди приїхала?
Було б веселіше.

Я написала: іди нахуй
—————————————

Саша написав: все. Вони тут
Майк написав: 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 телефони, вони дивляться 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, ніфіга 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.
—————————————

У той вечір я спала вже в підвалі. Усю ніч гупало, але я не прокинулась. А
коли прокинулась було темно хоч в око стрель, і я не знала який час доби, і не
могла згадати, де я знаходжусь, і навіть забула, що війна.

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

І тоді я написала: Як ти, Майк?
І ще написала: Як там у тебе, Майк?
І ще написала: Майк, прийом!

Я написала: Не роби цього, Майк. Не кидай коктейль. Дочекайся тата.
І ще я написала: Не кидай, будь ласка. Сховай у комору. Сховай якнайдалі.

Я написала: Вони ходять по квартирах. Якщо знайдуть — тобі гаплик.
І ще я написала: Бережи себе, Майк.
А потім написала: Напиши мені, Майк. Напиши мені, будь ласка.

Я написала: Мені було круто з тобою.
І знову написала: 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 попав 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 ворожих окупантів.

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

Тиждень ми жили у підвалі, їли сухарі і пили воду. Потім ми з мамою пішли
пішки до Києва. Через зруйноване місто, зруйнований міст, розбомблену
дорогу. Потім нас підвезли і посадили в потяг на Польшу.

Тато залишився у лікарні.

У хостелі, куди нас поселили волонтери, я зарядила телефон і увімкнула
месенджер.
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
Я написала: я — норм

3.
НЕ ПИТАЙ, НЕ КАЖИ

блокпост у спальному районі Києва

Рома 30 роки
Слава 33 років

РОМА (несе маленький кекс зі свічкою): Happy birthday to you…
СЛАВА: Ромку?...
РОМА: Happy birthday to you…
СЛАВА: Досить!
РОМА: Happy birthday dear Slava. Happy birthday to you…
СЛАВА: От нафіга?!
РОМА: Многая літа!
СЛАВА: Я просив без цього.
РОМА: Давай загадуй бажання!
СЛАВА: Ти що, збрив волосся?
РОМА: Ну, я ж типу воїн.
СЛАВА: У тебе вуха стирчать.
РОМА: Дуй давай.
СЛАВА (задуває свічку): Все. Баста. Я на чергуванні.
РОМА : До речі, я сам пік.



СЛАВА: Нас не мають бачити.
РОМА: Що ми такого робимо?
СЛАВА: Відволікаємось від чергування.
РОМА: Будеш пробувати?
СЛАВА: Я не їм на чергуванні.
РОМА: Тоді викинемо.
СЛАВА: Давай сюди, не ображайся.
РОМА: Ну, це блін не те, на що я очікував.
СЛАВА: Просто… я на чергуванні.
РОМА: Я це вже чув.
СЛАВА: Я хочу робити все правильно.
РОМА: А я, значить, заважаю?
СЛАВА: Ну, вибач. (Пробує кекс) Дуже смачно. Що це?
РОМА: Інжир.
СЛАВА: Мені подобається.
РОМА: Це було не легко. У супермаркеті порожньо.
СЛАВА: Хочеш, розкажу, що я загадав?
РОМА: Тоді не збудеться.
СЛАВА: А воно й не збудеться.
РОМА: Я думав — щоб війна скінчилась.
СЛАВА: Щоб звільнили Крим.
РОМА: Ну… побачимо.
СЛАВА: Купатись у морі, їсти персики, слухати джаз в Коктебелі. І щоб
жодного сраного зеленого чоловічка і червоного паспорта. Щоби ніколи в
житті їх більше не бачити.
РОМА: Треба трохи почекати…
СЛАВА: Це єдине місце, де я хотів би вийти заміж.
РОМА: Сподіваюсь, за мене?
СЛАВА: За тебе. Офіційно. Запросити друзів, батьків, влаштувати велику
гулянку, обмінятись обітницями, зробити гарні фотки для інсти.
РОМА: Кинути букет.
СЛАВА: Можна і без букету.
РОМА: Можна і з букетом.
СЛАВА: Можна без букету?
РОМА: А можна з букетом?
СЛАВА: Можна з тортом.
РОМА: І двома чорними лебедями з мастики.
СЛАВА: Чому не єдинорогами?
РОМА: Перший танець під «Океан Ельзи»… Обійми мене, обійми мене,
обійми… так лагідно, і не пускай… (починають танцювати)
СЛАВА: А ще я б хотів…
РОМА: Обійми мене, обійми мене, обійми
СЛАВА: … розказати командиру, що я гей.
РОМА: Ти йобнувся?



СЛАВА: Ти чув, що він вчора сказав?
РОМА : Він багато чого вчора казав.
СЛАВА: Але ти чув, що він сказав.
РОМА: Що він сказав?
СЛАВА: Коли я привів того чоловіка…
РОМА: Диверсанта?
СЛАВА: Того, що ставив мітку на поліклініку. Коли я помітив його. Я…
РОМА: Відпиздив його.
СЛАВА: Я розгубився. Я ніколи раніше нікого не пиздив. Я кричав: Стій! Треба
було зупинитись. Я думав, він зупиниться. Але він побіг. Я біг за ним. І коли
наздогнав, я лупанув його прикладом. А він розвернувся і ледь не відібрав у
мене автомат. Мій автомат. Що я за солдат, якщо втрачу автомат. І я його
копнув. Копнув з усієї сили. І він впав. І я забрав автомат. І ще раз копнув. Я
на нього кричав. Я кричав від переляку. Я ледь не втратив автомат.
РОМА: Але ти його зловив.
СЛАВА: На цей раз пощастило.
РОМА: Ти зробив те, що мусив.
СЛАВА: І тоді я привів його. А командир сказав: добряче ти відпиздив цього
підараса.
РОМА: Він так сказав?
СЛАВА: Він так сказав.
РОМА: Він погано висловився.
СЛАВА: Він сказав: подивись на цього вонючого підараса у бабській спідниці.
Він не мужик і не баба. Так сказав він.
РОМА: Він — москаль. Терорист. Ще й диверсант.
СЛАВА: А я стискав автомат. І дивився на цього хлопця. І дивився на
командира. Чому підарас? Чому в спідниці? І здавалось мені, що він говорить
про мене. Що він все знає.
РОМА: Він не знає.
СЛАВА: Командир каже, що підараси — це ті, кого не гріх мочити. Що чоловік
у спідниці — вартий смерті.
РОМА: Я зроду не бачив, щоб ти носив спідницю.
СЛАВА: Я ледь не втратив автомат. Я так злякався. Я зовсім не мужик. Я не
відчуваю себе мужиком. Я просто хочу, щоб він знав, що ми теж тут є.
РОМА: Не питай. Не кажи.
СЛАВА: Мрії мають здійснюватись.
РОМА: Ну досить вже.
СЛАВА: Я підійшов до нього і сказав. Прошу не використовувати мову
ненависті до гей-спільноти по відношенню до ворога, бо це ображає
гей-спільноту, яка боронить нашу державу, і яка хоче жити у ній вільно і
відкрито.
РОМА: А він?
СЛАВА: А він сказав: яку гей спільноту?
РОМА: А ти?



СЛАВА: А я сказав: мене і Рому.
РОМА: Що?
СЛАВА: Мене і… тебе.
РОМА: А я тут при чому?
СЛАВА: А ти, значить, ні при чому!
РОМА: Не питай. Не кажи. Ми ж домовлялися!
СЛАВА: Він перший почав. Про підарасів. Він перший сказав.
РОМА: Ти підставив мене.
СЛАВА: Ми вісім років разом!
РОМА: Я пішов в тероборону боротись за місто, у якому народився, а не за
всі проблеми світу.
СЛАВА: Але проблеми від цього не зникають.
РОМА: Треба виграти цю війну.
СЛАВА: А іншу?
РОМА: Інша — буде потім.
СЛАВА: А якщо не буде «потім»? Не буде Криму, не буде джазу, не буде
весілля і чорних лебедів, якщо я підірвусь на міні, спіймаю ворожу кулю, якщо
наш блокпост завтра розхуярить? І мене вже не буде і ніхто йому не скаже,
що той дурний хлопець, який помер у перший місяць, був геєм з Криму. Ніхто
ніколи не згадає. І я сам починаю забувати. Я просто машина, гвинтик війни,
який ходить в наряд, перевіряє автівки, риє окопи, прикриває тили…
РОМА: Ти ж нічого не сказав йому, правда?
СЛАВА: Не питай. Не кажи. Сука. Я не зміг.
РОМА: Він не хотів цього сказати.
СЛАВА: Але він сказав.
РОМА: Він просто так сказав.
СЛАВА: А я промовчав.
РОМА: Їж тортик, а то ображусь. Ти відчуваєш цедру? Це дуже важливо. Я
завжди додаю цедру, цей запах, його не переплутаєш.
СЛАВА: Я відчуваю, що я зникаю, що мене меншає з кожним днем. Мене
немає.
РОМА: Онде ти, тут, зі мною. Борошна немає, яєць немає. Молока немає. А
ти є.
СЛАВА: Не стій поруч. Я не хочу, щоб нас бачили.
РОМА: Славку, я…
СЛАВА: Я на чергуванні.

4.
КОРІННИЙ

Квартира у багатоповерхівці, обладнана під стоматологічний кабінет. За
вікном чутно вибухи.
Самуїл, 87 років



САМУЇЛ (шукає щось у шафах, у численних записниках, фотоальбомах,
грамотах, довідках):
Фашисти. Фашисти. Фашисти. Бомби. Бомби. Бомби. Адо!
(Знаходить шматок паперу, набирає номер)
Це ізраїльське посольство? Мені потрібна евакуація.
…
У мене немає ізраїльського паспорту.
…
Самуїл Катц, 35-го року народження. За паспортом Сергій Кривий.
…
Я не маю довідки. Я маю паспорт. Український паспорт. Де я маю взяти цю
довідку? У нас падають бомби.
…
Я не піду в підвал. Я не для того сказав, що бомби, щоб ви мене посилали в
підвал. Я пережив Світову війну. Я пережив Голокост. Підвали, обшуки,
фальшиві документи. Моя мама відмовилась бути єврейкою, моя мама
відмовилась від свого імені, щоб врятувати мене.
…
Мої документи справжні, але українські. На ім'я Сергій. За народженням
Самуїл. Мій син в Ізраїлі. Він мене чекає.
…
Що значить, чому не зробив раніше? У мене тут практика. У мене кабінет. Я
поважна людина. Якби я знав, що фашисти можуть повернутись, я б давно
зробив. Але їх не було. І було байдуже Самуїл чи Сергій.
…
Я не хочу в Польшу.
…
Ви що, знущаєтесь?
…
Ви знаєте, що в Польщі роблять з євреями?
…
Як це, не єврей?
…
Я нічого не плутаю! Я хочу в Ізраїль. Я хочу до сина. Запишіть мене в список,
Самуїл Катц, 35го року народження, мені потрібна евакуація.
(Кладе слухавку)

Фашисти. Фашисти. Фашисти. Адо!
…
Кажуть, потрібна довідка! Потрібен старий паспорт. Потрібно довести, що я
єврей. Потрібне підтвердження. Яке в біса підтвердження?

(Дзвонить телефон)



Алло. Є автобус?
…
Немає?
…
Хто це?
…
Які зуби?
…
Я не лікуватиму ніякі зуби. Я не лікуватиму. Я їду в Ізраїль. Я не хочу в
Польшу.
…
Я не знаю, що вам випити, щоб вам стало легше.
(Кладе слухавку)

Божевільні люди. Бомби падають. А у них болять зуби. Хіба зараз час на
зуби? Вони хочуть щось випити, щоб їм стало легше.
…
Адо! Адо! Де мої окуляри?
…
Я не можу поїхати в Ізраїль без окулярів.
…
Треба знайти записник. Там телефон Мойсея. Він повинен зробити мені
паспорт. Мене не пускають без паспорту. Без довідки про єврейство.
…
Фашисти. Фашисти. Фашисти. Я не хочу підвал. Я не хочу підвал. Я не хочу
підвал.
…
Я хочу в Ізраїль. Де мій автобус? Я старий єврей. Мені потрібен автобус.

(Набирає номер)
Ібупрофен!
…
У вас є ібупрофен?
…
Випийте його і їдьте у лікарню. До будь-якого хірурга. Треба зняти абсцесс.
Якщо за добу не відкрити — буде гірше.
…
Не обов‘язково зубний, просто хірург, хай просто витягне зуб і відкачає гній.
…
Яка різниця, що корінний?
…
Ви хочете зберегти зуб? Ви знаєте, що таке килимове бомбардування?
Випийте ібупрофен! Шукайте хірурга.
(Кладе слухавку)



Божевільні люди. У них — корінний!
…
Адо! Жінко! Ти спакувала документи?

(Дзвонить телефон)
Нарешті! Ви вже їдете?
…
Які ліки? Я не хочу ніякі ліки.
…
Чи є кому мене доглядати? Моя жінка збирає документи.
…
Вона не може підійти. Вона не може з вами поговорити.
…
У неї зараз справи. У мене є син, Мойсей, він в Ізраїлі. Він мене зустріне.
…
У Харкові? Чому ви мене питаєте про Харків?
…
Звідки ви взяли мій номер? Хто вам дав мій номер? Ви — аферисти.
(Кладе слухавку)

Адо! Адо!
…
Фашисти. Фашисти. Фашисти.

(Знаходить записник, набирає номер)
Мойсей! Нарешті! Я не міг знайти твій номер.
…
Я не вмію в мобільному. Як мені виїхати, Мойсей?!
…
Ти можеш мене вивезти?
…
Що значить, ти не можеш?
…
Що значить, на Польшу?
…
Ти знаєш, що тут відбувається? Бомби. Бомби. Бомби. Фашисти. Фашисти.
Фашисти.
…
Я не знаю, де мама. (Плаче)
…
Адо! Адо!
…



Вона мала зібрати наші документи. Мені потрібні окуляри. Мені потрібен
паспорт.
…
Я не знаю, скільки я тут. Довго. З ранку бомблять. Кляті німці!
…
Що значить, не німці?
…
Які ліки?
…
Мені не потрібні ліки, мені потрібен автобус. Я хочу в Ізраїль.
…
Ти обіцяєш, Мойсей? Ти обіцяєш? Не клади слухавку, не кидай мене тут.
…
Я, де? Я, де? Я — тут. Бомби. Бомби.
…
Які люди?
…
Вони відвезуть мене в Ізраїль? Вони не аферисти?
…
Вони не відправлять мене у Польшу?
…
Я туди не поїду. Це вирішено!
(Кладе слухавку)

Адо!
…
Він хоче відправити нас у Польщу! Це неможливо! Каже, евакуація лише
через Польшу. Хіба таке може бути? Я сказав, що не поїду.

(Дзвінок)
Алло!
…
Це ви? Ви випили ібупрофен? Ви знайшли хірурга?
…
Що значить, не працюють?
…
Неможливо дістатися?
…
Кляті німці!
…
Звісно, болить! Гнійне запалення! Є температура?
…
Добре… так… берете ультракаїн. Якщо нема — анальгін, новакаїн. Що
завгодно в ампулах. Два кубики. Можна три. Одразу під абсцесом, коли голка



добре впирається в кістку — робите ін’єкцію. Щока затерпне. Тихо, не бійтесь.
У м’яку тканину, під гнійним мішечком. У вас є шприц?
…
Тоді слухайте. Берете ніж…
…
Будь який, кухонний. Обробляєте спиртом і розрізаєте ясна. Там, де
запалення. Вичавлюєте гній. До кінця. До яскравої крові. Обробляєте
спиртом. Закриваєте ватою. Треба багато стерильної вати. Коли кров трохи
вщухне, візьмете голку і нитку. Тільки цупку. І зашиєте. Кожен стібок 5
міліметрів. Два чи три стібка. Одразу антибіотик.
…
Як це, не зробите? Звісно, зробите.
…
Вам потрібен сепсис? Це не жарти!
…
Якщо за кілька днів не стане краще, беріть плоскогубці…
…
Не плачте. Не бійтесь. Звичайна процедура. Тихо, тихо. Ви все записали?
Ультракаїн, спирт, ніж, голка з ниткою, вата, антибіотики.
…
Ви не помрете. Якщо не буде сепсису.
…
Шукайте. Я не кладу. Я побуду з вами.
…
Шукайте, не плачте… Коли я був малий, ми ховались від німців у підвалі
сусідів. Вони були добрі люди, Ткаченки. Ми з мамою їли гнилу капусту й
баладну, яку нам заносила господиня один раз у день. Мені було 6 років. Я
постійно плакав. Мама казала, нас виженуть, якщо я буду плакати. І щоб
трохи мене розважити вона вийшла вночі і назбирала абрикосів. Вона
збирала з землі, щоб ніхто не помітив. Смачні, солодкі. Я наївся абрикосів. І
одразу – живіт. Одразу діарея. Мама мене ховала. Боялась зізнатись. Аж на
третій день побігла до Ткаченка, він був лікарем. Він дав їй одну таблетку
пеніциліну. Одну таблетку. Але зупинилось. На наступний день він приніс нам
документи. Сказав: тепер ти будеш Сергійко. І посміхнувся. Ви мене чуєте?
Одна пігулка. І людина врятована. Краще б курс, але коли надворі війна,
досить й однієї…
…
Ви мене чуєте?
…
Почалося! Ховайтесь!
…
В коридор! За виступ! (залазить під стіл) Закривайте голову!
…
Тихо, тихо.



…
Це ще не тут.
…
Страшно, коли вперше. Вперше усім страшно.
…
Добре, ви цілі?
…
Ви знайшли ультракаїн?
…
Новакаїн! Чудово!
…
Ну що? Готові? Є дзеркальце? Перше – укол! Терпіть. Терпіть. Попали у
нерв? Ай-ай-ай, не пощастило! Терпіть, зараз затерпне. Скоро затерпне.
…
Трохи проходить? Ви молодець! Будемо різати? Давайте, обережно.
Розкриваємо гнійник. Вийшло? Вийшов гній?
…
Ви ще там?
…
У вас вийшло?
…
Де ви? Де ви?
…
(кладе слухавку, набирає номер, немає відповіді, набирає ще раз, лягає
знесилений…)

Фашисти. Фашисти. Фашисти. Бомби. Бомби. Бомби.
…
Адо! Адо! Де мої окуляри?
…
Де мій записник?
…
Мойсей більше не дзвонив?
…
Ти мене чуєш, Адо?!

5.
ТОНЯ, АСЯ і ЛІТАК

станція Харківського метро



Тоня 18 років
Ася 22 роки

ТОНЯ: Ми всі помремо. Нас тупо завалить.
АСЯ: Діти не плачуть, а ти плачеш.
ТОНЯ: Ти бачила! Бачила! Бачила! Бачила!
АСЯ: Треба перечекати, доки все скінчиться.
ТОНЯ: Цей літак. Ця тінь. Цей звук. Цей вибух.
АСЯ: Це було далеко.
ТОНЯ: Але тоді він розвернувся.
АСЯ: І тому ми сховались.
ТОНЯ: Але він ще там!
АСЯ: А ми тут.
ТОНЯ: Він летів прямо на нас…

АСЯ дістає снікерс, протягує ТОНІ.

АСЯ: Тримай. Має помогти. А тепер слухай: метро — це фортеця. Наша
фортеця. Якщо ми вже тут — нам пощастило. Ми з тобою живі. Ми в
надійному сховку. Тут можна пережити ядерну зиму. Ми тут у безпеці. Нас тут
ніхто не зачепить. Ми побудемо тут, поки все скінчиться.
ТОНЯ: Ти обіцяєш?
АСЯ: Я обіцяю. (Пауза) А тепер я піду подзвоню Аліку.
ТОНЯ: І мамі.
АСЯ: І мамі.
——————————————

ТОНЯ (або тільки її голос):
Ця тиша. Так дивно. Коли ти нагорі, ти чуєш усе. Рев двигуна. Шарпання вітру.
Крики людей. Скоріше сюди. Повітряна тривога. Де тьотя Люда? Вона вже
внизу. Бамкання дверей. Свист снарядів. Вибух бомби. Тріск уламків.
Теленовини повідомляють, що місто знову потрапило під обстріл.
А тут тиша. Тільки люди сиплять. Ледь чутно булькочуть, так що слів не
чутно. Шовгають, кубляться, намагаючись зігрітися. Час вимірюють кроки
чергової по станції.
Що нагорі? Чи залишись там люди? Чи стогнуть поранені? Чи риплять танки?
Чи летить літак? Як величезний пугач, що вишукує здобич. А ми — як миші.
Забились у нори і боїмося писнути. Щоб не видати себе…
——————————————

АСЯ: Мама плаче, хоче приїхати.
ТОНЯ:  Я вибрала нам місце…
АСЯ: Я сказала, щоб лишалась в Італії…
ТОНЯ:  …отут буде печиво і вся їжа...



АСЯ: …на дорогах небезпечно, а ми впораємось.
ТОНЯ:   … а спати отут...
АСЯ: Алік пішов у тероборону.
ТОНЯ:  … по черзі чи валетом?...
АСЯ: Алік каже, треба вибиратись.
ТОНЯ:  … як у дитинстві...
АСЯ: Бо буде лише гірше.
ТОНЯ:  … давай, залазь…
АСЯ: Завтра будемо думати.
ТОНЯ:  …бо тут, блін, холодно.
АСЯ: Давай обійму. Так тепліше?
ТОНЯ:  Ага, трохи.
АСЯ: Казала тобі, зимове пальто має прикривати дупу.
ТОНЯ:  Я не думала, що доведеться жити в підземці.
—————————————————

АСЯ: Тоню, пішли. Треба почистити зуби.
ТОНЯ:  Я не взяла…
АСЯ: Там люди все принесли.
ТОНЯ: Які люди?
АСЯ: Зомбі апокаліпсис відміняється. Назовні досі є люди.
ТОНЯ: І вони принесли нам зубні щітки?
АСЯ: Судячи з усього.
ТОНЯ: Здається, я захворіла. У мене все болить. Мені снилось, що я…
забула ліхтарик. На районі «гради», ми біжимо в укриття, а я думаю: якщо
переб‘ють електрику, потрібен ліхтарик, а в мене немає ліхтарика, він висів в
Епіцентрі, чорно-жовтий ліхтарик на батарейках, 230 гривень і 20 —
батарейки, ти мене сваритимеш, що я не купила. І я біжу в Епіцентр, і бачу
людей, які везуть повні таці, Епіцентр розносять, я мушу встигнути, але я біжу
так повільно… І я помічаю цятку, чорну цятку у небі, мої ноги як вата, а цятка
росте, це літак, він реве, він летить надто низько, метрів 10 над містом, і я
падаю на землю і мене накриває. Я притискаюсь вухом до землі. І чую голоси,
там, усередині. Вони сміються і слухають музику. А я — назовні, і не можу до
них потрапити. І я чую, як бомба зривається з підвіски. І я прокидаюсь. Можна
мені не чистити зуби?
—————————————————

АСЯ: Правда чи викуп?
ТОНЯ: Правда.
АСЯ: То ти купила ліхтарик, коли я просила?
ТОНЯ: Еее.
АСЯ: Якого біса, Тоню?



ТОНЯ: Я за ним поїхала. Поїхала в Епіцентр і шукала ліхтарик. Скотч. І дріт. А
знайшла — журнальний столик. Такий афігенно стильний. Червоний,
металевий. І я подумала... Я подумала...
АСЯ: Ти купила столик?
ТОНЯ: Доставка на завтра.
…
ТОНЯ: Правда чи викуп?
АСЯ: Правда.
ТОНЯ: Ти була з Аліком?
АСЯ: Ну… один раз.
ТОНЯ: У нашій квартирі!
АСЯ: Не втримались.
ТОНЯ: На нашому дивані! Я більше на нього не сяду.
АСЯ: Ми були на кухні.
ТОНЯ: Ну ти хвойда!
…
АСЯ: Правда чи викуп?
ТОНЯ: Правда.
АСЯ: Ти мені заздриш?
ТОНЯ: Ти гониш!
АСЯ: Він тобі подобався?
ТОНЯ: Та ну.
АСЯ: У тебе хтось взагалі був?
ТОНЯ: Я тобі не заздрю. От моя відповідь.
АСЯ: У тебе хтось взагалі був?
ТОНЯ: Моя черга.
АСЯ: Скажи чесно, ти незаймана?
…
ТОНЯ: Правда чи викуп?
АСЯ: Правда.
ТОНЯ: Коли це все закінчиться?
АСЯ: Викуп.
ТОНЯ: Ти думаєш, це надовго?
АСЯ: Викуп.
ТОНЯ: Мама приїде?
АСЯ: Я сказала, викуп.
ТОНЯ: Думаєш, наша квартира вціліла?
АСЯ: Я думаю, викуп.
ТОНЯ: Але там ще стріляють?
АСЯ: Звідки я знаю.
ТОНЯ: Що нам робити?
АСЯ: Тоню, викуп.

АСЯ дістає снікерс, протягує ТОНІ.



—————————

ТОНЯ: Де ти була?
АСЯ: Вибач, ти спала.
ТОНЯ: Де ти була?
АСЯ: Я виходила в місто.
ТОНЯ: Ми домовлялись триматися разом.
АСЯ: Ми і тримаємося.
ТОНЯ: Ходила до свого коханого?
АСЯ: Ти дістала.
ТОНЯ: То ходила?
АСЯ: Той літак збили.
ТОНЯ: Що?
АСЯ: Літак. Який ми бачили в перший день. Його збили. Він згорів. Його
немає. Це усі бачили.
ТОНЯ: А є інші?
АСЯ: Інші теж зіб'ють. Один за одним. Я віддала Аліку речі і ковдри. Каже, у
хлопців бойовий настрій. Рубаються, як боги. А сьогодні цей літак. Просто
свято якесь.
ТОНЯ: У тебе помада.
АСЯ: І що?
ТОНЯ: Я думала, ти не повернешся. Думала, ти вже померла. Уявляла, як
збиратиму тебе докупи. Ти знаєш, мене нудить від вигляду крові. Я тебе не
збиратиму. Твої кишки валятимуться по місту, доки їх не з’їдять собаки. Разом
з помадою. Я попереджаю.
АСЯ: Красно дякую.
ТОНЯ: Я думала, ти померла.
АСЯ: Я не можу отак сидіти і нічого не робити.
ТОНЯ: Ти просто не можеш витримати без свого Аліка.
АСЯ: Коли ти востаннє дивилась в дзеркало?
ТОНЯ: А навіщо мені дивитись в дзеркало?
—————————

АСЯ: Лате!
ТОНЯ: Лате?
АСЯ: Прикинь, відкрились кав'ярні.
ТОНЯ: А снікерс принесла?
АСЯ: Надворі сонячно. Сніг зійшов. На площі хлопець грає на гітарі.
ТОНЯ: Ти мені снікерс принесла?

АСЯ дістає снікерс, протягує ТОНІ.

АСЯ: Ти чуєш, на гітарі! Пам'ятники обкладають мішками з піском.
ТОНЯ: Додому заходила?



АСЯ: Тримай.

АСЯ дістає одяг.

ТОНЯ: Нарешті (переодягається).
АСЯ: На тебе дивляться.
ТОНЯ: Та пофіг.

АСЯ прикриває її.

АСЯ: Алік каже, нам треба вибиратись...
ТОНЯ: Ну якщо Алік.
АСЯ: Не можна жити в метро.
ТОНЯ: Люди живуть.
АСЯ: Люди виїжджають з міста. Вокзал працює. Якщо боїшся в Україні —
поїдемо в Італію…
ТОНЯ: …Надворі падають бомби...
АСЯ: …Скільки людей вже виїхало…
ТОНЯ: …Розлітаються шибки…
АСЯ: …Нам допоможуть…
ТОНЯ: …Люди гинуть під уламками…
АСЯ: …поїдемо до мами…
ТОНЯ: …Розстрілюють черги за хлібом…
АСЯ: …Евакуаційні потяги досі ходять…
ТОНЯ: …Без попередження, розстрілюють з повітря.
АСЯ: Той літак збили!
ТОНЯ: Прилетить інший.
АСЯ: Я так більше не можу. Я більше не можу сюди спускатися. Це
напівжиття. І заради чого. Надворі сонце. Весна. Ми ще можемо поїхати. Без
Аліка. Удвох.
ТОНЯ: Ми можемо жити і тут.
АСЯ: Ні, не можемо.
ТОНЯ: Ти казала, ми будемо тут, пока все не скінчиться.
АСЯ: А якщо не скінчиться?
ТОНЯ: Як, не скінчиться?
—————————

ТОНЯ (або тільки її голос):
Час зупинився. І більше не рухається. Час розстріляли авіабомбами. Час
зґвалтували. Колективно й зумисно. Час лежить у криниці і чекає доки весняні
води винесуть його тіло на поверхню. Але весняні води не прибувають. Бо
часу більше немає. І немає весни. І немає води, щоб прибувати. І немає
сонця, щоб вставати і сідати. Є нескінченний лютий. І ми всі у ньому. Діти
втрачають здатність ходити. Забувають слова. Притискаються до матерів,



ніби хочуть повернутись назад в утробу. Але назад шляху немає. І вперед
немає. Є нескінченне зараз. І чортів літак нескінченно кружляє, і кружляє, і
кружляє, хоч його давно збили. Але він усе ще там, у небі над нами. Нове
сонце нового світу.
—————————

АСЯ: Я влаштувалась на кухню.
ТОНЯ: Ти — на кухню?
АСЯ: Що тут смішного?
ТОНЯ: Сподіваюсь, ти годуєш ворогів?
АСЯ: Як дотепно. Я ріжу овочі. Дуже терапевтично. Готують — інші.
ТОНЯ: А коли летить?
АСЯ: Ну, значить, летить. Хлопцям треба їсти.
ТОНЯ: Значить, хлопцям.
АСЯ: І дівчатам теж. Усім треба їсти.
ТОНЯ: Дівчата готують, хлопці воюють. Потім всі трахаються.
АСЯ: Тобі до речі теж хтось носить їжу. Хоч ти — не безрука.
ТОНЯ: Я рада, що ви з Аліком знайшли одне одного.
АСЯ: Я його вже тиждень не бачила.
ТОНЯ: Але мрієш побачити. Навариш борщу і поїдеш. Велика волонтерка
кухонного руху. Це все через нього, правда?
АСЯ: А ти вмієш усе спаскудити.
ТОНЯ: Раніше ми розповідали одна одній такі речі.
АСЯ: Раніше ти не поводила себе як стерво.
_____________

ТОНЯ: Чому ти тут?
АСЯ: Принесла тобі снікерс.
ТОНЯ: Нас тут годують.
АСЯ: Люди, які виходять назовні.
ТОНЯ: Чого ти хочеш?
АСЯ: Щоб ти поговорила з психологом.
ТОНЯ: Від’їбись.
АСЯ: У тебе проблема.
ТОНЯ: А у тебе — Алік.
АСЯ: Алік не відповідає.
ТОНЯ: Що з ним?
…
АСЯ: Тоню, так ти ніколи не вийдеш з цієї підземки…
ТОНЯ: Ти обіцяла, що будеш поруч.
АСЯ: Я поруч.
ТОНЯ: Ти обіцяла, що ми будемо тут, доки не стане безпечно.
АСЯ: Так, як було, вже не буде.
ТОНЯ: Треба ще почекати.



АСЯ:  Журнальний столик не приїде. Ні сьогодні, ні завтра.
ТОНЯ: Мені потрібні гарантії.
АСЯ: Не буде гарантій. І ніколи не було. Просто ми цього не знали. А тепер
знаємо.
У будь-який момент в будь-яку частину земної кулі може прилетіти ракета. І
ми нічого не можемо з цим зробити.
Терористи викрадають літак, щоб врізатись у хмарочос.
Божевільні підлітки купують в Інтернеті зброю і розстрілюють однокласників.
Зруйнована Сирія помирає від голоду, але стурбовані менеджери вже
відклали газету і доїдають свій сендвіч.
Це все відбувається насправді. Просто тепер це все відбувається також і з
нами.
Треба пристосовуватись. Ти це розумієш?
ТОНЯ:  Я не хочу до цього пристосовуватись.
…
АСЯ:  Я йду.
ТОНЯ: Зайдеш у вівторок?
АСЯ: Не зайду.
ТОНЯ: У середу?
АСЯ: Це нестерпно.
ТОНЯ:  Принесеш мені снікерс?
АСЯ:  Бувай, Тоню.
ТОНЯ: Добре, в п’ятницю. Два снікерси і лате. Чуєш? Добре? У неділю.
Понеділок. Я чекатиму… У вівторок. Середу. Я їх не рахую. Заходь, коли
хочеш. Я тут ще трохи перечекаю. Тут моя фортеця. Я не можу її кинути. Мені
дуже пощастило, що я тут, в безпеці. Що я живу. Це дуже важливо — жити. Я
думаю, мама буде рада це чути. Чуєш, Асю. Подзвони мамі! Хай приїжджає
сюди. І ти, і Алік. Будемо жити разом. Тобі не треба буде виходити. Мені не
доведеться впізнавати тебе за помадою і збирати твої рештки. Мене нудить
від крові. Ти чуєш, Асю?

6.

ХТО ПРИДУМАВ ВІЙНУ

ЩО РОБИТИ З БРЕЙВІКОМ

ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ "ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ"

СКІЛЬКИ ЗБРОЇ ПОТРІБНО УКРАЇНІ, ЩОБ ЗАМОЧИТИ УСІХ ПОКИДЬКІВ

ТА ІНШІ ПИТАННЯ,



ЯКІ ВИНИКАЮТЬ В ПУБЛІЧНОМУ БОМБОСХОВИЩІ ПІД ЧАС НІЧНОЇ
ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

Андрій, голова ОСББ, 35 років
Пан Олександр, 60 років
Дядя Міша, 50 років
Сусідка Оля, 30 років
Роздратована Оксана, 35 років
Дівчина з кішкою, 30 років
Пані Ганя, 60 років

ПАН АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Зброя! Зброя! Зброя! Зброя! Нам потрібно
багато-багато зброї.

ДЯДЯ МІША: Не спиться сукам. Застрелив би.

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Перш за все — особиста зброя. Для власної безпеки.
Але і колективна також. Усі ці «Патріоти», «Залізний купол», автомати,
револьвери, стугни, Nwal-и, танки, системи залпового вогню. Усе, що стріляє.
Усе, що вибухає. Усе, чим можна знищувати ворога. Жодні договори, жодні
документи не дають жодних реальних гарантій. Будапештський меморандум.
Велике роззброєння. Україна віддала Росії ракети, які зараз летять у її міста.
А сам Будапешт, ви можливо цього не знали, пригнав війська до наших
західних кордонів у надії відгризти собі Закарпаття у той час, коли Росія
шматуватиме Лівобережжя. Це було у лютому.

ДІВЧИНА З КІШКОЮ: Мені не буде спокійно, поки на землі залишиться хоч б
одна ракета.

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Булшіт! Булшіт! Мені не буде спокійно, поки на
нашому кордоні не стоятиме нормальна система протиповітряної оборони,
яка день і ніч патрулюватиме небо. І якщо хоч один сраний безпілотник
перетне наш повітряний простір, один невеликий рибальський човен запливе
у наші територіальні води, має бути адекватна миттєва відповідь. Вогнева
відповідь високої потужності. От що таке гарантії безпеки! Сучасна зброя —
це гарантія безпеки. Будь який договір, будь який меморандум — це лише
папір, яким можна підтертися.

ПАНІ ГАНЯ: У термосі чай, можете пригощатися!

ПАН ОЛЕКСАНДР: Але ще є теракти! Дозвольте зауважити, армійський
податок Ізраїлю складає 20% від доходів населення. «Залізний купол»
закриває його небо, а високотехнологічна зброя прикриває кордони. Але так
склалось історично, що майже усі сусіди Ізраїлю прагнуть його знищити і



регулярно влаштовують криваві теракти, у яких звичайні ізраїльтяни
продовжують гинути насильницькою смертю.

ДІВЧИНА З КІШКОЮ: Будь яка зброя створена, щоб вбивати. Не має «доброї»
і «злої» зброї, є зброя холодна і вогнепальна, автоматична і пневматика,
точкова й масова, близького радіусу і далекобійна, фосфорна й ядерна. Але
по суті — уся однакова.

РОЗДРАТОВАНА ОКСАНА: Як мужики. Теж всі однакові. Бо війну придумали
саме мужики. Вони воюють, бо їм не вистачає розуму. Жінки — мудріші. Бо в
жінок — діти. Для чоловіка зброя — це другий пеніс. А жінки страждають. Хіба
це справедливо? Перше, що закінчується в будь-яку кризу, — це прокладки.
Бо за них ніхто не подумав. Перше що закривається — дитячі садочки. Жінки
біжать в інші країни і потрапляють у трудове й сексуальне рабство.

СУСІДКА ОЛЯ: Українські жінки воюють! Ви знаєте скільки у нашому війську
жінок? Ви хочете випустити їх неозброєними? Ви хочете бачити їх жертвами?
Зарюмсаними дівчатками у темних підвалах?

ДІВЧИНА З КІШКОЮ: Це все політика, політика, політика. Ті хто чинять опір,
страждають більше. Порівняйте хоча б Херсон і Маріуполь.

ДЯДЯ МІША: Херсон зрадили. Тупо зрадили. Коли орда повалила, всі втекли.
СБУшники, армія. Там не було нікого. Сотню хлопчиків з тероборони, які були
з автоматами, порубали на м'ясо.

ПАНІ ГАНЯ: І от ви мені скажіть, навіщо цим хлопчикам видали автомати,
якщо знали, що здадуть місто?

ДЯДЯ МІША: Брехуни! Розстріляв би!

ДІВЧИНА З КІШКОЮ: За що вони загинули? Чи не краще було б не брати
зброю? Сидіти вдома зі своїми сім'ями? Чому їх послали туди помирати?

ПАН АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Тому що ми не сцикуни, а воююча нація. Тому
що у нас є гідність і ми будемо захищатись.

ПАНІ ГАНЯ: Двадцятирічні хлопчики!

ПАН АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: То ціна свободи. Людина схильна до війн і
побоїщ, так вона виборює своє право жити. Західна людина про це майже
забула. Перетворилась на елітне альпійське теля, яке заборонено лякати,
щоб не зіпсувати смак м‘яса. Але ще є народи, які їй нагадають. Таліби, ІДІЛ і



диктаторські режими в усьому світі. Найперше — Росія. Коли зло не
стримують, воно шириться.

ПАН ОЛЕКСАНДР: Я розкажу одну історію. Таку американську історію. У
Америці револьвер можна купити в магазині. Цигарки, жуйку і револьвер, будь
ласка. Красно дякую. Отож їхала жіночка. На задньому сидінні — дитина. І
їхав байкер, такий грубий байкер. Брутальний мужлан. І вони щось не
поділили. Вона не повернула, коли він думав, що поверне, заблокувала йому
дорогу, йому було незручно. І він її підрізав. Змусив зупинитися. Витяг
револьвер і почав ним розмахувати. Кричати, що вона неправильно вчинила і
нанесла йому душевні страждання. І тоді жіночка відкрила бардачок і
вправною рукою схопила дв’ятиміліметровий Браунінг і поцілила байкеру
межі очі. Одразу викликала поліцію, склали протокол і через 15 хвилин
жіночка поїхала далі, купувати молоко, годувати дитинку і дивитись вечірню
телепередачу.

ДЯДЯ МІША: І в чому мораль?

ПАН ОЛЕКСАНДР: Моралі немає.

ПАНІ ГАНЯ: Вбивати — гріх. Вона потрапить до пекла.

СУСІДКА ОЛЯ: По вашому, варто було віддати ініціативу нападнику? Хай
стріляє? Ґвалтує. Краде дитину. Ми не будемо оборонятися — бо ми… що?
Ми проти насилля? Ми не їмо м‘яса? Ми складаємо пластикові пляшки на
переробку і високо цінуємо свідомий вибір й індивідуальність? Свідомий
вибір цього покидька — бути вбивцею або бути вбитим. Вона захищала
дитину!

ДІВЧИНА З КІШКОЮ: Бідна дитина! Жодна дитина у світі не мусить бачити
насилля.

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: То їдьте на Марс. Там немає насилля. Правда,
атмосфери там теж немає.

ПАНІ ГАНЯ: Треба молитись Богові нашому Ісусові, матері його Марії і його
великомученикам, щоб вони захистили нашу землю. Усе в руках Божих.

ПАН ОЛЕКСАНДР:  Палкий Бог, і мстивий Господь, Господь мстивий та лютий,
— Господь мстивий до тих, хто Його ненавидить, і пам'ятає про кривду ворогів
Своїх.

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Помоліться за Маріуполь.



РОЗДРАТОВАНА ОКСАНА:  Помоліться за хлопців, яких катували на
блокпості за нетрадиційну зовнішність.

СУСІДКА ОЛЯ: На українському чи російському?

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Ці історії розганяють агенти і зрадники.

СУСІДКА ОЛЯ: Ці хлопці, радикали, ми з ними зустрічались. На
феміністичних мітингах. По різні боки, звісно. Праві є праві. Бувало всяке,
бувало нам погрожували, пшикали балончиками. Але сьогодні я плакала,
коли дізналась, що дехто з тих, кого знала особисто, загинув у бою. Війна
стирає усі протиріччя.

РОЗДРАТОВАНА ОКСАНА: І перерозподіляє привілеї! Утверджує мілітаризм!
Чоловік з рушницею — новий ідол!

СУСІДКА ОЛЯ: Або жінка.

РОЗДРАТОВАНА ОКСАНА: Україна досі не подолала корупцію, не провела
економічні реформи, не досягла базових прав і свобод. І цьому народові
треба роздати зброю?! Ви уявляєте, що буде після перемоги?

СУСІДКА ОЛЯ: Європа не дасть нам скотитись!

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Європа — за нас. Хоч вони й боягузи. Але вони хоча
б надають озброєння.

ПАНІ ГАНЯ: А гинуть все одно наші діти. Чомусь своїх вони не посилають.

ДІВЧИНА З КІШКОЮ: Вони грають у війну руками українців. Але самі не
сидять ночами у підвалах. Вони сплять вдома. У своїх ліжках.

ПАН ОЛЕКСАНДР: Ефект Брейвіка!

ДІВЧИНА З КІШКОЮ: Кого?

ПАН ОЛЕКСАНДР: Брейвіка. Хлопець застрелив 68 дітей. Справжній нацист.
Знаєте, що з ним зробили норвежці? Посадили в комфортабельну
трьохкімнатну в‘язницю. З умовами для інтелектуальної праці. З побаченнями
і доступом до соцмереж. Він пише книжки, їх видають і читають. І колись, час
біжить, він вийде на свободу. Бо довічне ув‘язнення — це надто жорстоко для
ліберальної Європи.

ПАНІ ГАНЯ: Скоти!



ПАН ОЛЕКСАНДР: Для європейців життя — найвища цінність. Навіть життя
покидька.

СУСІДКА ОЛЯ: Я скажу чесно, якби мені дали зброю, то я б вбила.

ПАН ОЛЕКСАНДР: Брейвіка?

ДЯДЯ МІША: Путіна?

СУСІДКА ОЛЯ: Будь кого з них. Дайте мені того, який був у Бучі, який
ґвалтував наших дівчат, стріляв наших хлопців. І я його вб'ю. Я хочу його
вбити.

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Ми всі цього хочемо.

ПАН ОЛЕКСАНДР: А його дружину?

СУСІДКА ОЛЯ: І дружину також. Ви чули його дружину? Ту, що казала "насілуй
українських баб". І дзвінко сміялась. Я б хотіла… якщо не вбити. То хоча б
прострелити їй руку. Щоб вона висіла, як у того хлопця, що вивозив цивільних
з Маріуполя і потрапив під обстріл. Там було таке відео, де він затискає свою
руку, а руки вже немає, вона висить, як ганчірка. Він би міг не вилазити, але
він рятував цивільних. А вона, ця сука, дзвонить своєму чоловікові і каже:
насілуй, только предохраняйся. Я б хотіла схопити цю паскуду за коси і
прострелити їй руку! Щоб вона висіла, як ганчірка, і стікала кров‘ю, доки вся
не витече!

ПАН ОЛЕКСАНДР: Між Сциллою помсти і Харібдою прощення.

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Усіх розстріляти!

ПАНІ ГАНЯ: Господи помилуй!

РОЗДРАТОВАНА ОКСАНА: Чому ви не на фронті?

АНДРІЙ ГОЛОВА ОСББ: Кожен на своєму місці.

ДІВЧИНА З КІШКОЮ: Бахнуло в Тернополі. Можемо розходитись.

ДЯДЯ МІША: Не спиться їм, сукам, ох не спиться…



7.
МАЙБУТНЄ АЛІСИ

десь в Україні, подвір‘я приватного будинку

Ігор, 40 років
Катя, 30 років, мертва

ІГОР: Блін, Катя!
КАТЯ: Щоразу лякаєшся.
ІГОР: До цього важко звикнути.
КАТЯ: Принесла Алісі газету.
ІГОР: Навіщо?
КАТЯ: Хай порадіє, що мама потрапила в газету. Не кожного дня таке
трапляється.
ІГОР: Я передам.
КАТЯ: (Запалює цигарку) Ти не проти?
ІГОР: Твоя мама може побачити.
КАТЯ: Моя мама?
ІГОР: Вона тут допомагає.
КАТЯ: Щоб ти міг працювати...
ІГОР: Дивитись за Алісою. Їй потрібно багато уваги.
КАТЯ: І жодного особистого життя.
ІГОР: Це ти про що?
КАТЯ: Про особисте життя.
ІГОР: Ти смієшся?
КАТЯ: У тебе м‘ята сорочка.
ІГОР: Вдома можна.
КАТЯ: Ти відпустив бороду.
ІГОР: Завжди так хотів.
КАТЯ: Цілувати вуса — бридко.
ІГОР: То ти, квітко, тепер така перебірлива? (Затискає і цілує її)
КАТЯ: (пручається) Відпусти! Ти лоскочешся.
ІГОР: Не відпущу! Ти попалася. Ти мені снишся, сниться, що я тебе
торкаюсь…
КАТЯ: Обережно, барбосику. Я не готова.
ІГОР: Я не зроблю тобі боляче.
КАТЯ: Чекай, обережно…
ІГОР: Я тільки трохи… отак… трохи…
КАТЯ: А ти сильний!
ІГОР: Я сумую за тобою…
КАТЯ: Я тут, поруч…



ІГОР: (цілує, роздягає її, раптом зупиняється) Ти тхнеш… жахливо.
(Відштовхує її)
КАТЯ: Поцілуй мене ще...
ІГОР: Досить!
КАТЯ: Ти ж хотів...
ІГОР: Ти забруднила мене. Ця кров… Аліса не мусить побачити.
КАТЯ: Вона вже заспокоїлась?
ІГОР: Не так швидко...
КАТЯ: Що ти їй сказав?
ІГОР: Сказав, як є.
КАТЯ: А як є?
ІГОР: Що боляче — це нормально.
КАТЯ: І…
ІГОР: І що вона — як Гаррі Поттер. Що ти захистила її від Волдеморта. І
померла. А у неї тепер шрам і суперсила.
КАТЯ: Круто придумав.
ІГОР: Тобі вже час іти.
КАТЯ: Куди мені йти?
ІГОР: Якого біса ти хочеш?
КАТЯ: Яке дивне питання... Я хочу додому. Хочу спати в своєму ліжку.
Готувати сніданки, заплітати Алісі коси.
ІГОР: Ти не маєш права до неї торкатись.
КАТЯ: Я — її мати.
ІГОР: Тепер я — її мати. Ти сама так вирішила. Ти сама пішла туди…
КАТЯ: Ти знаєш, Ігоре…
ІГОР: Не треба знову! Твій друг Колька, двічі військовозобов‘язаний, втік у
Чехію за бабки, і живе з родиною.
КАТЯ: Колька зрадник. (Сміється) На перших курсах непритомнів від запаху
крові.
ІГОР: І правильно робив. Це ненормально. Все що стається — ненормально.
Ці закриті гроби. Опіки тіла, поранення несумісні з життям, ДНК тести. Дитячі
травми.
КАТЯ: Аліса розумна дівчинка.
ІГОР: Вона — дитина.
КАТЯ: Вона сильніша, ніж ти думаєш.
ІГОР: З неї досить.
КАТЯ: Ти все вирішив за неї?
ІГОР: У неї забагато стресу.
КАТЯ: А ще переїзд.
ІГОР: Що?
КАТЯ: Переїзд.
ІГОР: Ти була у будинку?
КАТЯ: Я бачила того дядьку. Того ріелтора. Сказав: добрий час на продаж, а
формальності вирішимо.



ІГОР: Це не твоя справа!
КАТЯ: Брехун і зрадник!
ІГОР: Не торкайся мене! Вали звідси! Тобі тут не місце! Ти сама так вирішила.
І я сам вирішу, що мені робити. З донькою. З будинком. Тепер я вирішую.
КАТЯ: Я думала, ми партнери.
ІГОР: Я не хочу жити в одному домі з мерцем.
КАТЯ: То це через мене?
ІГОР: Через тебе і через інших. Через усе це лайно.
КАТЯ: Боягуз!
ІГОР: Я не хочу, щоб Аліса жила в травмованому суспільстві.
КАТЯ: Хочеш, щоб вона забула…
ІГОР: Вона не забуде.
КАТЯ: Але потроху, потроху. У далекій, щасливій, спокійній країні.
ІГОР: А що поганого в спокійній країні? Що поганого в тому, щоб хотіти жити
нормально, не здригаючись від гучних звуків? Вчора на майданчику діти грали
в міністрів і зрадників держави. Зрадників розстрілювали. Кілька хлопців були
у пікселі. З іграшковою зброєю. Алісу схопили за коси.
КАТЯ: Але ж вона — не зрадниця.
ІГОР: Це гра. У грі зрадник той, хто слабший.
КАТЯ: І ти хочеш тікати через хлопців на майданчику? Погані хлопчики
прийшли й образили твою доньку. Але замість того, щоб натовкти їм писки, ти
пакуєш чемодан?
ІГОР: Ти знаєш, я не вмію товкти писки.
КАТЯ: Так, я знаю.
ІГОР: Не всі створені, щоб воювати. Наш завод переносять у більш безпечне
місце. Поза Україною. Кажуть, мати тут виробництво надто ризиковано для
їхнього бізнесу. Дали нам вибір: залишитись без роботи, або переїжджати.
Допомагають облаштуватися. Там у Аліси будуть кращі можливості, краще
майбутнє. Вона буде у безпеці.
КАТЯ: Хіба тут небезпечно?
ІГОР: Звісно, тут небезпечно!
КАТЯ: Я так не думаю. Я не бачу солдатів, не бачу танків. Я чую пташок і
сусідських бабів: «Огірки вже по сто!», «при владі знов брехуни», «понаїхали і
смітять». Це і є безпека.
ІГОР: Ти вчепилась у мене, як та п’явка! Я не можу ні пива випити, ні горище
полагодити. Ти мене переслідуєш зі своїми порадами. Зі своїми претензіями.
Зі своєю газетою. Хочеш, щоб ми тут жили — то вали звідси! Я сам усе
вирішу.
КАТЯ: О’кей. (Пауза) Тоді я спакую свої речі і віднесу біженцям.
ІГОР: Які блін речі?
КАТЯ: Треба звільнити шафу від моїх суконь. А людям потрібні літні речі.
ІГОР: Я сам все зберу.
КАТЯ: Ти це казав тиждень тому.
ІГОР: Мені зараз тяжко.



КАТЯ: Давай я зберу!
ІГОР: Тобі більше нема чим зайнятись, Катю?
КАТЯ: Я зрозуміла. Мені час іти. Привіт мамі. Поцілуй за мене Алісу.
ІГОР: Я цього не робитиму.
КАТЯ: О’кей, до зустрічі. (Відвертається. Плаче)
ІГОР: Ну досить, квітко.
КАТЯ: Не чіпай мене!
ІГОР: У тих волонтерів повні фури одягу. Кажуть, одяг не потрібен.
КАТЯ: Тоді спали його.
ІГОР: Щось придумаємо.
КАТЯ (рве газету): і фотографії!
ІГОР: Катю, не треба так!
КАТЯ: Щоб Аліса не бачила! Щоб не травмувати Алісу! Щоб Аліса забула!
Навіщо Алісі така мама? Знайдеш кращу!
ІГОР: Не знайду.
КАТЯ: Ту, яка не зникне.
ІГОР: Заспокойся, Катю. Треба бути врівноваженими. Заради Аліси.
КАТЯ: Заради Аліси! (Кривиться від болю)
ІГОР: Тихо, Катю, тихо, квіточко, тобі щось болить? (Обнімає її)
КАТЯ: Відпусти мене!
ІГОР: Заспокойся, люба, тебе можуть почути.
КАТЯ: Я хочу піти звідси!
ІГОР: Ну хочеш, принесу одяг. Поскладаємо?
КАТЯ: Не хочу, не чіпай мене!
ІГОР: Я сумую за тобою…
КАТЯ: Це не правда, ти лише хочеш мене позбутись.
ІГОР: Ходи до мене, квітко!
КАТЯ: Відпусти! Ти лоскочешся.
ІГОР: Не відпущу!
КАТЯ: Ці дурні вуса!
ІГОР: Ти мені снишся, сниться, що я тебе торкаюсь…
КАТЯ: Досить Ігоре…
ІГОР: Я не зроблю тобі боляче…

8. ПІДПАЛЮВАЧІ

селище на кордоні Херсонської і Миколаївської області

Жека 25 років
Дядя Міша 60 років
Дівчина 20 років



ЖЕКА: Дядь Міш…
Дядя МІША:  Жека? (Вказує на каністру) Шо то в тебе?
ЖЕКА: Бабі погано.
Дядя МІША (відкриває каністру, нюхає): Нормальна соляра. Жаль, шо мало.
ЖЕКА: Настя каже, мікроінсульт.
Дядя МІША: Та то у всіх зараз мікроінсульт.
ЖЕКА: Настя каже, ліки треба. Вона мені написала які.
Дядя МІША: Ну а я що можу.
ЖЕКА: Ну дядь Міша, дуже треба.
Дядя МІША: Так, може, в лікарню?
ЖЕКА: Не доїде.
Дядя МІША: Таке життя. Хочеш чачу? (П‘є з фляги)
ЖЕКА: Не п‘ю.
Дядя МІША:  А дарма. Не кожного дня баба вмирає.
ЖЕКА: Та вона ще не вмирає. Її лікувати треба.
Дядя МІША: Вона добре пожила на світі. Я ще малим був, вона вже нас
дрючком ганяла, коли м‘яча їй в помідори закидали.
ЖЕКА: Настя каже, аби ліки були, то ще не одні помідори прополе.
Дядя МІША: У мене тут не аптєка.
ЖЕКА: Я солярку добув, останню готівку віддав.
Дядя МІША: І мені на поріг посеред білого дня притяг.  Щоб усі бачили. А
звідки мені знати, що тебе не русняві послали. Ти, може, развєдчік?
ЖЕКА: Та ви що, дядьку. Хочете, я вам бабу покажу по відео. Зараз у мене тут
фотографії.
Дядя МІША: Нє-нє-нє. І без того настрій гівняний, ще твою бабу дивитись.
ЖЕКА: Та я зараз. Подивитесь, у неї половина обличчя ще руха, а друга вже
всьо.
Дядя МІША: Баба Шрьодінгера.
ЖЕКА: Кого?
Дядя МІША: Що там вашій бабі треба? Кажи, я завтра в Херсон їду, гляну,
може, там щось залишилось.
ЖЕКА: Та тут цілий список… (крутить в руках папірець) то навряд чи в
Херсоні…
Дядя МІША: (забирає папірець) Варфарин, розувастатин, метформін,
памперси, прокладки, спирт, бинти, корм для собак, котів, щурів, папуг,
борошно, крупа, яд на жуків, бензин, ацетон, серебрянка, дріт. Ви бабу
зібрались лікувати чи сільськраду підпалювати?
ЖЕКА: То ми трохи у хлопців попитали, кому чого треба. Як вже їдемо, то ж
не з порожніми руками.
Дядя МІША: Ну по-перше, ми ще нікуди не їдемо.
ЖЕКА: Так, а о котрій?



Дядя МІША: Жека, ти шо тупий? Де Настя тебе викопала? Я не ганяю. А
навіть якби ганяв, то тут бензу в одну сторону. Якщо доїдемо. А як в полі
застрягне? Я машину не кину.
ЖЕКА: Казали, на 20 км хватить. А там нового візьмемо повні баки. Там
кажуть картки ще працюють. Я заплачу, з повним баком повернетесь.
Дядя МІША: Це тобі не в АТБ по кефір прогулятись, по мені минулий раз з
Градів як стрелили, думав, там і гигну.
ЖЕКА: Настя каже, як не повезете, пішки піде. Каже, полями 20 кілометрів по
прямій. Боюсь я за неї. Та й в руках багато не донесеш.
Дядя МІША: А мені яке до того діло.
ЖЕКА: Дядь Міша, все село знає, як ви з Миколаєва повний багажник
продуктів привезли. Що потім жінка ваша два місяці торгувала.
Дядя МІША: Так то на продаж. І два місяці тому, коли лінія фронту ще не
устаканилась. Зараз вони лоб до лоба стоять і тільки зі своїх пушок: паф!
паф! паф! Поля заміновані. Через блокпости хер проїдеш.
ЖЕКА: Дядь Міша, я Настю вивезти хочу. Ви знаєте, яка вона. До останнього
казала, що не хоче нікуди, прапором українським махала, в танки плювала. А
тепер солдати щодня через паркан заглядають. Впізнають її — кранти.
Дядя МІША: Як утрьох поїдемо, всім кранти.
ЖЕКА: А ми перший раз удвох, дорогу розвідаємо. Як знайдемо лазєйку, то за
наступним разом дівок повивозимо.
Дядя МІША: Не буде ніякого наступного разу.
ЖЕКА: Дядь Міш. Мені тут мама на Новий рік з Америки 1000 баксів
передала. Візьміть, може. Мені не треба, а вам згодиться.
Дядя МІША: Це вже інша розмова. Давай сюди. Справжні?
ЖЕКА: Та ви тільки подивіться, Улісс Сімпсон Грант, Бенджамін Франклін.
Дядя МІША: Нормальні пацани. Добре, Жека, (випиває ще ковток) сідай
давай.
ЖЕКА: То хіба зараз вже?
Дядя МІША: А коли ти хотів? Перед смертю не надихаєшся.
ЖЕКА: Ну так вночі. Маскування і все таке.
Дядя МІША: Тобі мама на Новий Рік прибор нічного бачення не передала? Ну
тоді залазь давай. Ще я фари вночі не світив. Давай, по коням. Приїдемо, у
тебе буде година, щоб все купити. До шостої не повернешся — їду без тебе,
мені ще корову загнати треба. Все поняв?
ЖЕКА: Ага. (Починає пристібатись. Дядя Міша дивиться зневажливо)
Дядя МІША: Ти б ще молитву прочитав. (Кладе поруч каністру)
ЖЕКА: Не заливаєте?
Дядя МІША: Гарна каністрочка. Ще знадобиться. (Заводить, машина гуде).
Давай, рідна, треба з’їздить бабам за прокладками і памперсами. Погублять
тебе ці баби, Жека.
(Їдуть).
ЖЕКА: Думаєте, пустять?
Дядя МІША: Та яке.



ЖЕКА: А як тоді?
Дядя МІША: Як дізнаюсь, що ти развєдчік, своїми руками придушу. Все
поняв?
ЖЕКА: Ага.
(Різкий поворот)
Дядя МІША: Отак поїдемо.
(Їдуть полями, трясуться).
ЖЕКА: Витримає?
Дядя МІША: Не на багато гірше дороги на Херсон. Я у 90их кавуни з полів
возив. Як ковдру не постелиш, суцільну кашу привезеш.
(Музика. Ідуть якийсь час. Заїжджають в трави).
ЖЕКА: Як степ пахне, а.
Дядя МІША: Доброю солярою.
ЖЕКА: Прованс.
Дядя МІША: Ніхера не бачу куди іхати. Відкривай gps на тому свому
мобільнику.
ЖЕКА: Секунду.
Дядя МІША: Треба між двох доріг рівно їхати. По праву сторону блокпости, по
ліву — заміновано. Казав мені колись комбриг: тримайся золотої середини.
Поняв?
ЖЕКА: Ага.
Дядя МІША: Ніхера ти не поняв, Жека. Поняв би, не поперся би через фронт
за ядом на жуків.
ЖЕКА: Хочемо його в колодязь русні підсипати.
Дядя МІША: Шо, правда?
ЖЕКА: Та жартую. Город обробляти, сарани забагато цього року.
Дядя МІША: Давай сюди gps, Жека, бо я взагалі не врубаюсь, де ми.
(Жека шукає по мапі на мобільному)
ЖЕКА: Долина. Це вже наша?
Дядя МІША: Сіра зона. Тут кого хош зустрінеш. (Заїжджають на чорне поле.)
Суки, хліб наш попалили. Кривавий хліб. Кажуть у них в Кацапії хліб гівняний.
Не смачний. Нема в них ні помідорів нормальних, ні кукурудзи. Ніц немає.
Одна нафта чорна, як смерть. А земля безплідна. От вони і прийшли на наші
поля. На нашу землю.
(Заїжджають знов в зарості)
ЖЕКА: Ви ж знаєте, що ми переможемо?
Дядя МІША: Я знаю, що у війні немає такого слова, як перемога, поняв?
ЖЕКА: Ага.
Дядя МІША: Є одні втрати.
ЖЕКА: Ви в Афгані були, так?
Дядя МІША: Развєдчік ти Жека самий натуральний.

Звук пострілів.



Дядя МІША: Пиздець суки срані!
ЖЕКА: Оце заїхали.
Дядя МІША: От гівно, не було їх тут раніше …
Жека набирає повідомлення в телефоні.
Дядя МІША: Що ти робиш?
ЖЕКА: Друзям координати пишу.
Дядя МІША: А якщо наші?
ЖЕКА: А чого вони стріляють.
Дядя МІША: А чого ми їдемо?
ЖЕКА: Бо нам треба.
Дядя МІША: Ну давай по троху…

Знов рушають. Знов звук пострілів і битого скла. Відкривають двері,
падають на землю. Жека стогне.

Дядя МІША:   Живий?
ЖЕКА: Підстрелили.
Дядя МІША:  Обіссався?

Жека мотає головою, що ні. Дядя Міша перетягує Жеці рану.

Дядя МІША:  Козак! Тримайся.
ЖЕКА: Що робити?
Дядя МІША: Колесо пробили. Все, приїхали.

ЖЕКА стогне. Чутно кроки.

Дядя МІША: Тихо!

Підходить похитуючись вульгарно одягнена дівчина років 20.

ДІВЧИНА:  Ооо. Хто тут такий.
ЖЕКА: Ми без зброї.
ДІВЧИНА:  Ану стаять, а то закричу.
ЖЕКА: Не кричи. Ми заблукали.
ДІВЧИНА:  Заблукали, значить?
Дядя МІША: Корову шукали.
ДІВЧИНА:  Молочка захотілось.
Дядя МІША: Втекла зараза рогата! Знайду — зарубаю, їй бо.
ДІВЧИНА: Ой, дядя, можєтє не лапшать. На Миколаїв їдете, ви тут не одні такі
умні. Там солдати стоять, як побачать вас, всьо, расстрел.
ЖЕКА: Наші?
ДІВЧИНА: Росіянє.
ЖЕКА: А чого вони тебе послали?



ДІВЧИНА:  Та вони бухають, їм лінь самим перевірять.
ЖЕКА: А тебе, значить, не жаль?
ДІВЧИНА:  А вам, значить, мене жаль?
ЖЕКА:  Може, ти тікай, поки вони бухі?
ДІВЧИНА:  Це з тобой тікать чи як? Не лізь не в своє діло, поняв? Защітнік
большой. Тошнить вже від защітніков і освободітєлєй. Бабло є?
ЖЕКА: Дядь Міш… (Жестами показує, що треба заплатить.)

Дядя Міша неохоче витягає долари. Відраховує 300.

ДІВЧИНА:  Нє уважаєш.

Дядя Міша відраховує 500.

ДІВЧИНА:  За двох.

Дядя Міша відраховує ще 500, спльовує.

Дядя МІША: Золота виходить корова, а, Жека?
ДІВЧИНА:  Щоб вас тут через 15 хвилин не було. Скажу, що повтікали.

Дядя Міша хоче сісти за руль.

ДІВЧИНА:  Ти диви, який борзий.
Дядя МІША:  Я машину не кину.
ДІВЧИНА:  Повзком! Попадетесь вдруге — заложу. (Забирає каністерку)
Дядя МІША: Добра соляра. Підпали їх там вночі.
ДІВЧИНА (після паузи): Пиздюлюй звідси, дєд.
ЖЕКА: Дякую, що помогла! Бережи себе.
ДІВЧИНА:  Іди нахуй.

Дівчина йде.

Дядя МІША: От сральня!
ЖЕКА: Вночі повернемось, виштовхаємо.
Дядя МІША: давай бігом, поки не передумала!

Жека і дядя Міша повзуть в бік.

ЖЕКА: Шкода мені її...

Знов звук пострілів і битого скла.

Дядя МІША: Контрольний, нахуй.



Жека затискає живіт.

Дядя МІША: Нефартовий ти якийсь, Жека. (Намагається затиснути йому
поранення)
ЖЕКА: Що там?
Дядя МІША: Жить будеш. Надіюсь.
ЖЕКА: Дядь Міша, візьміть (протягує список).
Дядя МІША: І що мені з цим робить? Підтертися?
ЖЕКА: Дядь Міш, ви купіть, будь ласка, там є телефон, куди передати. Тут
небагато залишилось, кілометрів 10 по карті.
Дядя МІША: Хлопче, ти йобу дався? Давай збирай до купи свій підстрелений
зад і бігом. Прогулялись — і додому.
ЖЕКА: Мені не можна додому. Я вибухівку руснявим під автівку підклав. Вже
мала здетонувати. Мене шукатимуть.
Дядя МІША: То ти втік?
ЖЕКА: Втік.
Дядя МІША: А у Насті в хаті підпільну лабораторію залишив? Ти хоч уявляєш,
що вони з дівкою твоєю зроблять, герой ти доморощений?
ЖЕКА: Настя в Херсон поїхала, у друзів ховатиметься.
Дядя МІША: А баба?
ЖЕКА: Нема вже баби. Померла в ніч на суботу. Ми з Настею удвох під
грушею похоронили.
Дядя МІША: Ах ти сучий син! Ах ти гадьониш! І мене в це гівно втягнув. Мені в
цьому селі ще жить.
ЖЕКА: Дядь Міш, ви ж воювали, мусите зрозуміть.
Дядя МІША: Воював і більше не хочу. Хочу сидіти на дупі і люльку курити,
поняв?
ЖЕКА: Поняв.
Дядя МІША: Ніц ти не поняв. Машина неходяча. Франкліни малолітня
шльондра потягла. Пиши своїй мамці в Америку, щоб висилала ще, бо ти мені
винен.
ЖЕКА: Нема в мене нікого в Америці. То я гробові бабині вам віддав. Думав,
зробимо ходку, накупимо все, що хлопцям треба.
Дядя МІША: Дурак ти, Жека. Дурак малий. Що їм та машина, одну підірвеш, у
них їх тисячі. Навіть якщо москаля вб‘є — завтра на його місці сотні будуть.
Як таргани зі своєї поганої землі на нашу родючу лізуть і лізуть. І нема тому
краю. Якщо за кожного москаля один наш хлоп вмиратиме, то закінчаться
наші хлопи, а москалі й не помітять. Треба по розуму все робить, Жека. Ще й
бабу по-людські не похоронив. Вона, карга стара, думала все село її
провожать зійдеться, вінками могилу завалять, а ви її під грушею. (Починає
сміятись) Ото б вона вас ціпком, якби це побачила.
ЖЕКА: Я не хотів, щоб так сталося. Думав, зробимо ходку…
Дядя МІША: Та вже не пизди. Ходи, допоможу, треба звідси зйобувать.



ЖЕКА: Щось мені недобре.
Дядя МІША: Давай, Жека. Ну хочеш, в Миколаїв? Нам що туди 10 кілометрів,
що сюди. Давай сюди gps, прогуляємось ще троха. А там тебе швиденько в
лікарню, зашиють, як новий будеш. Давай, Жека. Потім, захочеш, у військо
підемо, ще кільком москалям дупи підірвемо, хочеш, га?
ЖЕКА: Хочу.
Дядя МІША: То тримайся, тут недалеко, якби ти ще сам йшов, ми б з тобою
торпедою злетіли.
ЖЕКА: Чекайте, дядь Міша, мені треба перепочити.
Дядя МІША: Ти шо, Жека? Ти шо? Хочеш, я тебе справжню вибухівку навчу
робити? Таку, що на кілометр все летить. Ото річ, одразу 20 москалів
положить може, поняв?
ЖЕКА: Ага.
Дядя МІША: Нічого ти не поняв… дурак малий. Жека! Жека!

Жека помирає. Дядя Міша забирає список, мобільний, випиває чачу і набирає
номер.

Дядя МІША (по телефону): Маш, ти корову сьогодні сама заведи, добре?
…
Спізнююся я, справи є, ще в Миколаїв треба зганяти.
…
Кажу «треба», значить «треба». Що там у вас?
…
Машина бахнула? і що, гигнув хто?
… (сміється)
Ну добре, добре.
…
Ти корову заведи, а сама у сусідів в підвалі сиди, вони злі сьогодні будуть.
…
Сиди кажу в підвалі і ніс не висовуй!
…
До ранку повернусь. Давай, Маша.
…
Давай.
…
Давай…

Кінець
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