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ЯК ВКРАСТИ КОНЯ 
 

Персонажі 
Саша – напів ром 
Сабріна – його наречена, ромні 
Рома – друг, ром 
Баба Нора  – стара ромка 
Павєл – громадський активіст, ром 
Настя – волонтерка, українка 
  

0 
Саша.   Мій дід вкрав коня… Коли йому було 9, а дружину він вкрав, коли йому було 15. А я, блін, нічого 

ще не досяг, стою тут… Моя мамка боялася, що я залишуся циганом. Нігер і циган - синоніми. Я 
вкрав колись, машинку “феррарі” - червону. Ось таку… А ви що крали в дитинстві? Ну так, ніхто 
нічого ніколи не крав. Ясно, я вам вірю. Нє, ну чесно, підніміть руку хто крав? О, значить ти циган! 
Коли в кімнаті де зібралися 10 людей і серед них ром, то якщо в когось щось зникне, на кого 
подумають. Ясно на кого… Я так з 3 класу в школі пішов. Зник пенал, що тато дівчинці з Лондона 
привіз. Так щоб мене батьки не розірвали, директорка попросила більше не приходити. Пенал 
знайшли, але я в школу не повернувся. Бо я ром. Інколи навіть думаю не бути ромом. Приховувати 
від всіх хто я. Ні… Я ром, але мамка боялася, що я стану циганом… Таким як його уявляють гадже, 
не-роми тобто. Такого стереотипного цигана, що в лахміттях і гуччі заходить в маршрутку, такого 
який вас розводить на вокзалі, що краде, вбиває, їсть дітей… Бо стереотипи більші ніж я, ніж 
ромське поселення, ніж ромські вчені та музиканти. Цей стереотип, більший за життя людини… 
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Рома мете мітлою на одному місці. Курить дивиться в нікуди. Дістає мобільний і намагається зробити 
селфі. Довго не може зловити кадр. 

  
Саша.   Що ти робиш? 
Рома.  Селфі 
Саша.  Що ти з мітлою робиш? Ти мітлу тримав останній раз, коли ми селюків били (пиздили). 
Рома.  Та, сьогодні наш “головний” журналістів приведе. Подзвонив Віталіку, щоб той попередив, щоб всі 

прибирали. Хто не вийде з мітлою, той тиждень без роботи. А в мене ще борг за кафешку. 
Саша.  Я думав ти віддав. 
Рома.  Та, де, в мене ж умовне. Попросили 12 тищь. А де я їх візьму? А можна і такий фільтр, 

контрастніше. Ти куди? 
  

Саша йде 
  
Саша.  Поїду по селам метал зберу. 
  

Саша йде 
  
Рома.  Саша! Стій!!! Я не хочу (заїбався) мести, бо Павєл так сказав.  Я тому Павєлу цю мітлу на голові 

розіб’ю. 
Саша.   Він же нам електрику провів. 
Рома.  Ти - дурак, чи що? Ти бачив цю проводку, як замкне ми згоримо на 5 хвилин. 
Саша.  Рома, ми вже 40 років тут живемо і їжу готуємо на відкритому вогні, ми мали згоріти сьогодні вже 

раз 100. Нічого з нами не буде. Слухай, мені тре йти, мене дядя Мітя має біля кільцевої забрати. 
Рома.  Ти все життя будеш за металом їздити? Так в смітнику за містом порийся. 
Саша.  Рома, не зли мене, твоя ж сестра, кожен день туди з тачкою їздить. 
Рома.  Я зара об твою голову мітлу розіб’ю! 
Саша.  Давай! 
Рома.  Та я тобі зара зуби повибиваю, гімнюк 
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Саша.  Вонючка! (Рома знімає з себе футболку) Ти - дибіл?! Не вимахуйся перед мною. Зара вирублю 
Рома.  Ах ти… 
  

Борсаються на землі. Заламують один одного. Хтось тримає за голову, другий б’є кулаками в живіт і 
груди. Потім хлопці міняються положеннями. Таке продовжується деякий час, поки вони не 

втомлюються. Сідають і важко дихають. 
  
Рома. Є закурить? 
Саша.  Зара. (шукає в штанях) Ось… 
Рома.  Блін, ні гівна, ні ложки… Є шваблики? 
Саша.  Ось на землі лежать, збирай 
  

Рома стає на коліна і на руки, намагається знайти цілі сірники. Руками водить по землі. 
  
Рома. Хух. Пам’ятаєш як твій дядько Радік, заробив грошей і втік. 
Саша.  Він не втік. Йому дали стипендію у Венгерському університеті. 
Рома. Яка різниця? Короче, є в мене “стипендія” одна… 
Саша.  З цією грязною пикою і єхидною посмішкою можна обкладинку для нешнл джеографік зробити. 
Рома.  У вас всі такі головаті? Ти ж знаєш, що твій дід коней крав? 
Саша.  Все, я пішов 
  

Рома хапається за штани Саші 
  
Рома.  Не йди! Не йди. 
Саша.  Меню цю історію, кожен день розказують. “Привіт!” -  це перше слово, а друге “Твій дід коней 

крав”. 
Рома.  Це не одне слово. Саша, подивися на мене, я стою на колінах, замурзаний циган, он моя мітла, 

оно мій дім. Якась багачка, що читає цей випуск нешнл джеографік, вже плаче, дивлячись на цю 
картинку, а ти бездушний. Бо ти на половину ром. 

Саша.  Бляха, Рома. Ну нащо  ти нариваєшся. Я тебе зара закопаю. 
Рома.  Саша, ти мій єдиний друг, допоможи мені з цього гівна вилізти, я вже не можу. Якщо ще раз я 

поїду на клубніку в Польщу, я себе вб’ю. 
Саша.  Встань, витріпайся, візьми в руки мітлу, що журналісти скажуть… 
Рома.  Саша, давай вкрадемо коня. Тихо ти! Стій! Послухай. Прошу, одну хвилину. Через кордон будуть 

вести елітного жеребця. Везуть його для одного народного обранця в Київ.  
Саша.  Кому той кінь потрібний? 
Рома.  Пам’ятаєш я в Словаччину їздив, ми дім будували. Так от ми з хазяїном добре подружилися. 

Хочеш фотку покажу? 
Саша.  Нє 
Рома.  А він мені фоточки коней показував. Так ось нормальні мужики, фоточки баб показують, а він мені 

коней показував. Трохи дивно… Він на них схиблений, корочє. 
Саша.  Відвали. Я не буду нічого красти. 
Рома.  То живи тут до кінця життя. Тобі мабуть подобається? 
Саша.  Ні, мені не подобається. В мене немає вибору. 
Рома.  Ясно… 50 тисяч 
  

Саша зупиняється 
  
Рома.  Ага, це ромська кров тебе зараз зупинила. Хоч і наполовину по тобі крутиться. Слухай мене і не 

повертайся. 50 тисяч євро. Відчуваєш як вони шарудять? Мене від цього шороху в голові 
крутиться. Слухай далі. Тобі 25 і мені 25. Ой, а ще... Залишимося у Словаччині. Може ти не сам 
хочеш поїхати, а з кимось. Хочеш, з кимось? 

Саша.  Відвали! 
Рома.  Добре, йди. Бувай! 
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Саша пішов геть. Рома бере мітлу і мете на одному місці. 
  
Рома.  Вибір завжди є... Хочу, мету, а захочу - куплю собі завод. Це ж так просто. Яка різниця, хто твої 

батьки, де ти виріс, як живеш. Вибір – є! Слухайте, не забивайте мені баки про свій сраний вибір. 
Живіть в своєму уявному світі, а я буду жити в своєму. А чого ніхто не питає, як я в Польщі себе 
вбив би? То я розкажу, якщо цікаво. Цікаво? Я б назбирав дофіга клубніки і з’їв би непомиту. 
Нітрати розїли би мій живіт. Така прекрасна смерть. З мого живота випала б клубніка, а через рік 
проросла би гарна, соковита, величезна клубніка і назвали б цей сорт  “Ромчик” - ну, як мене. 

  
2 

Сабріна чистить картоплю. Завернула поділ спідниці і видно її коліна. Саша підходить непомітно і 
насолоджується. 

  
Сарбіна.  Ой! Чого ти підкрадаєшся! Тобі не соромно підглядати?! Я тебе зараз заріжу 
Саша.  Давай, ріж сюди... 
  

Сабріна повертається до картоплі 
  
Сабріна.  Тобі менше потрібно серіалів дивитися 
Саша.  Так, у дяді Віталіка тарілку поставили, я тепер жодного не пропускаю. Але нічого не зрозуміло, бо 

ми дивимося Словацькі канали. А вночі навіть показують... 
Сабріна.  Чого ти прийшов? Розказувати, що вночі побачив. Я зайнята 
Саша.  То ти не відволікайся, я тут от тихенько посиджу 
  

Саша трохи сидить, а потім Сабріна неочікувано кидає в нього картоплею 
  
Саша.  Йой! Ти чого!? Е! 
Сабріна.  Йди звідси, бо ножем запущу! 
Саша.  То ти така, так?! 
  

Намагається піти 
  
Сабріна.  Стій, йди сюди, ближче, ще ближче. 
Саша.  Ага, зараз ножем проштрикнеш 

Сабріна встає з ножем підходить до нього 
Саша.  Слухай, це вже страшно... (говорить, імітуючи випуск новин) “Жахлива різанина сталася у 

ромському поселенні” (своїм голосом) ніхто не здивований... (знову імітує) “Божевільна циганка 
зарізала молодого прекрасного, чудового, гарного, накачаного цИгана” 

  
Саша перечеплюється і падає на нього зверху сідає з ножем Сабріна 

  
Саша.  Аааа! Ти торкнулася своєю спідницею, ти мене занапастила, аааа! 
Сабріна.  Дурень! За собою слідкуй, я себе бережу. 
Саша.  Це вже хай свахи вирішать, коли простиню винесуть. 
Сабріна.  А що мені чекати свах вже потрібно? 
  

Саша змінюється і зіштовхує Сабріну з себе 
  
Сабріна.  Ой всьо! 
  

Сабріна продовжує чистити картоплю 
  
Саша.  Вибач 
Сабріна.  Немає за що, йди куди йшов… 
Саша.  Я прийшов… ти ж знаєш, що в мене немає нічого на весілля і твої родичі проти. 
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Сабріна.  А мені на них все рівно 
Саша.  А мені - ні. Я хочу справжнє ромське весілля з усіма нашими приколами. Мені набридло чути, що я 

наполовину ром. Я хочу показати, що я справжній, наш… 
Сабріна.  Так вкради мене. 
Саша.  Угу і що далі... 
Сабріна.  Дурень! 
Саша.  Не злись. 
Сабріна.  Не чіпай мене. Мені тре їсти готувати. 
Саша.  Давай я допоможу. 
  

Саша шукає ножа. Не знаходить і починає зубами чистити картоплю 
  
Сабріна.  Господи, чого ти послав цього дурня до мене! 
Саша.  З ким ти розмовляєш? 
Сабріна.  З Господом! 
Саша.  Про кого? 
Сабріна.  Про тебе 
Саша.  Що каже? 
Сабріна.  Саша, я зараз не жартую… До нас дуже часто почав ходити Павєл і знову прийде, і батьки йому 

раді… Якщо він мене засватає, то буде пізно, розумієш. 
Саша.  Розумію. Тоді мені потрібно вкрасти коня… 
Сабріна.  Якого коня? 
Саша.  Елітного жеребця. 
  

Пауза 
  
Саша.  Що дивишся? Готуйся, скоро тебе вкраду 
  

Сабріна обіймає Сашу 
  
Сабріна.  Я нічого не зрозуміла, тільки останнє почула. Чесно? 
Саша.  Ага... 
  

3 
Тьотя Нора.   Ви знаєте, що якщо довго один на одного дивитися, можуть і діти з’явитися 
Сабріна.         Девес! (Доброго дня) 
Тьотя Нора.   Даровтє! (Добридень) 
  

Сабріна хоче піти Баба Нора її зупиняє 
  
Баба Нора.  Сядь туто і сиди. Що я, думаєте, не бачу… У совісті не два, а три ока. Малий, є цигарка? 
  

Саша протягає 
  
Баба Нора.   З піском? 
Саша.             Ви що? 
Баба Нора.   Йди сюди. На, бери. (дає преерватив) Мені вже 15 год не потрібні. 
Саша.             Що?! 
Баба Нора.   Гімно!  Чого тут як змії в’єтеся і жужите? Всі вже знають… (Молоді стоять і дивляться на Бабу 

Нору) Я розумію ваш шок від моєї появи. Я, до речі, вас тіки шо загіпнотізіровала і кошильки ваші 
повитаскувала. 

  
Саша автоматично поліз у кишені 

  



5 
 

Баба Нора.   Повівся! Ну хіба я можу так зі своїм племіничком, які щічки, які губки. Птху! Птху! На тебе! 
(перехрещує Сашу і звертається до Сабріни) Забирай цього цигана, поки свіжий, може ще років 
20 буде годний… 

Саша.            Бабо! 
Сабріна.       Бабо Нора, ви що? 
Баба Нора.  Та, Господи, а би я неправду казала. 
Саша.            При Сабріні! 
Баба Нора.  Не “при”, а “для”. Сабріна, дитинко, пойми, без цього нікуда, тіко за це їх, цих чоловіків земля 

носить. 
  

Сабріна тікає 
  
Баба Нора. Чуть занесло, не спорю! Це так фен на мене новий діє. 
Саша.            Що? 
Баба Нора.  Шутка. А чого ти не записуєш, коли я помру, ти можеш по-новому їх розказувати. 
Саша.            Не смішно. 
Баба Нора.   Це понятно і за кілометр видно, з Берліна, нє, з того, де та жалізяка стоїть, а ти метал здав? 
Саша.             Не здав. Яка залізяка? 
Баба Нора.  Та, як її вежа та… як його, тичка така стоїть 
Саша.             Що?! 
Баба Нора.  Єлє… єле… йопт, як же її, башню ту 
Саша.            Ельфільова вежа, чи що? 
Баба Нора. Похер! 
Саша.            Ба, а про презервативи навіщо? 
Баба Нора.  Блін, що в нас за біда така з цим от… 
Саша.            Не зрозумів 
Баба Нора.  З весіллям… Твій прадід, мій батько не просто мені весілля зробив, а таке весілля, що всі гуляли 

тиждень. Але тут і капець (піздєц), про який я тобі хотіла сказати. Твій прадід набрав стільки 
боргів, що до кінця життя не розрахувався. А після того, як твого діда забрали, на мого покойного 
чоловіка той борг перейшов, а після смерті чоловіка на мене. Мені здається я навіть дітям нашого 
села винна. Але, Слава Богу, Павєлу, що він мені трохи грошей приносить, то я людям половину 
віддаю. Дай Боже йому здоров’я! 

Саша.           А ти знаєш, чого він в тебе паспорта забрав? 
Баба Нора. Не забрав, я сама дала, нахіба мені ті бумажкИ, той паспорт мені ні до чого?! 
Саша.           А що він вашу пенсію получає і вам тільки трошки грошей дає. Скільки він вам приносить? 
Баба Нора. Яка тобі різниця, зараза мала. 500 гривнів, а що? 
Саша.          А мінімальна пенсія 3000, оп! 
Баба Нора. Ти не “опай”, добре, що хоч, щось дає. 
Саша.           Бережи Боже, Павєла! 
Баба Нора. Підійди ближче, я тебе лупану палкою, що ти про Бозю суї таке кажеш, падлюка. Ближче! 
Саша.           Та все, перестаньте, заберіть паспорт і все. 
Баба Нора.  Ага наче це так просто, він же наче зара наш Баро. Як я в нього заберу? Мене з гівном змішають. Я 

ж того паспорта і не бачила. Він же у всіх старих позабирав. А ти свій маєш? 
Саша.           Нє, теж у нього. 
Баба Нора. Нуто не вимахуйся тут!.. Дай ще цигарку. Підкури тьоті. 
  

Сидять 
  
Баба Нора. От гандон! 
Саша.           Ба, в мене вуха вже зів’яли. 
Баба Нора.   Не гвазди. Що робити? Ти хочеш одружитися на Сабріні, так? Так! 
Саша.            Тьоть! 
Баба Нора.   Цить! Бо зара трісну! В тебе грошей на весілля немає, так? Так! В мене тоже, так? Так, пєчально! 

Паспортів немає. Ти в гівно вступив чи що? А, нє, по подуло від сусідів. Шо будемо робити? 
Здавать талолом бесполєзно. Можна її вкрасти, але тобі ніхто не дозволить на ній жениться і 
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дадуть щей пиз.. по голові, больно. Але, то не значить, що в тебе не буде куча проблєм і в мене, бо 
я одна з твоєї, нашої несчасної родини, лишилася. Якби я багата була, то дала тобі на весілля і 
ніяких би проблем не було. Зара буду плакать. А знаєш, що твій дід красавєц був, всі на ньому 
висіли і навіть ґаджє дівки. А як він коней любив і вони його любили. Він був для них свій. Ох… В 
животі крутить, тре поїсти, сьогодні цілий день біля торгового центру простояла. (дістає гроші) 
Жадні люди стали. На, тобі! 

Саша.           Не потрібні мені ці гроші. 
Баба Нора.   Циган, а брехати не вміє. Це твій батько такий був, не вмів брехати, просто він ґаджє, наївний. На 

гроші, купи Сабріні снікерс, я б за снікерс дала. Їй Богу! На, бери, бо палкою влуплю! Йди сюди 
сказала, чортяка! 

  
0 

Сабріна.       Мамка забула коли мене народила. Коли всім давали паспорта, то мені потрібно було свідоцтво 
про народження. Мою мамку повели в роддом, а вона не знала коли я народилася. Якраз день 
фтизіатра був, так і записали. Мама казала, що я народилася коли тепло прийшло. Після Паски 
відразу. А з свідоцтвом я навіть в школу можу ходити. Я не хожу, часу немає. І там мене били. 
Один раз я здачу дала, так потім хотіли табір наш спалити. Краще я вдома посижу, тут роботи 
багато… Я не знаю ким я стану, не знаю. Хочу щоб мої батьки ніколи не вмерли. 

  
4 

Баба Нора вибігає, намагається відібрати мітлу у Роми, той деякий час з нею бореться. 
  
Баба Нора.  Йо, бля. Дай сюди, зараза така мала. (плюється, б’є) 
Рома.             Ну досить, плюваться навіщо. 
Баба Нора.  Цить тобі! 
  

Рома хапає, що під руки попаде і теж мете. Під руки попала дитяча ракетка. Виходить Павєл. Він 
проводить екскурсію Насті. 

  
Павєл.    Ось у нас суботнікі проводяться кожен день. Дивіться, як у нас чисто. Живемо ми бідно, але 

дотримуємося чистоти. І я приїжджаю в п’ятницю і ми знову проводимо суботніки. Щоб було 
чисто. Те авен бахтале (будьте щасливі), бабо Нора! 

  
Вони бачать, що Рома гребе землю дитячою ракеткою. Рома розумію всю тупість ситуації і викидає 

ракетку в сторону. 
  
Павєл.    Всі у нас прибирають біля свого дому, коли не на роботі 
Рома.     Спасіба, нашому доброму другові Павєлу. Приємно познайомитись. 
  

Рома цілує руку Насті 
  
Павєл.    Це Роман. Наш активіст! 
Рома.     Просто Рома, як моя жизнь… 
Настя.     Що? 
Рома.     Ну, проста жизнь і просто - Рома! Ясно, нічого. 
Павєл.    Ось провели електрику. 
Рома.     Електрофікація плюс комунізм дорівнює кабельне телебачення. 
Настя.     Так, тут такі, хм, прості будиночки, але висять супутникові антени. 
Павєл.    І інтернет навіть є. 
Рома.     Так, я в інсті зареєструвався, можеш підписатися. А це завдяки нашому Павєлу, хай дась йому 

Боже здоров’я. 
Павєл.   Настя от - журналіст… 
Настя.     Ні, ні - я не журналістка. Я волонтерка, я проходила кілька ворк-шопів у Лондоні та Страсбурзі по 

громадській діяльності та захисту національних меншин. Приїхала до вас, щоб розібратися, 
дізнатися як ви тут живете. Як ви змогли зберегти свою ідентичність, чи зберігаються ваші права. 
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Баба Нора.  Мені б електро-плитку поставити, бо я вже не можу кожен раз підпалювати дровами. 
Павєл.    Поставимо, звичайно поставимо. 
Баба Нора.  Дай Боже здоров’я нашому помічникові, завжди про нас піклується. 
Павєл.    Ох, доречі, це - бабо Нора, найстарша, скільки вам років. 
Баба Нора.  Не найстарша, конєшно, є ще шкляпи, постарше тут. Мені десь 40, або 42 
Настя.     Які ви смішні. 
Баба Нора.  Так, обісратися можна. Тю, те, от ОБставили мою хатину. Кірпічі зверху положили. 
Настя.     А як ви тут зимуєте? Вам не холодно? 
Баба Нора. Конєшно не холодно, чого нам тут може бути холодно. У нас кров гаряча. 
Павєл.    Ну, що я вам скажу, багато у ромів проблем, але я рішаю потихеньку. Всі до мене звертаються і я 

допомагаю. 
Настя.     А скільки років вони тут так живуть? 
Павєл.    Цьому поселенню 40 років. 
Настя.     Ого! А чого нічого не змінюється. 
Павєл.    Не все від мене залежить. Змінюється влада – змінюються порядки. Про ромів думають не в 

першу чергу. Робота – є. 
Настя.     Ви молодець, це мабуть займає багато часу. 
Павєл.    Так, кожен день, без вихідних, навіть на сім’ю вже не вистачає. Все для моїх ромів. Що не правду я 

кажу? Скажи, Рома. 
Рома.  Ой, так, проблем у нас купа, але Павєл допомагає і все рішає. Всім допомагає без вибору, 

постійно. 
Баба Нора.  Спасіба Павєлу велике! 
Павєл.    От так і живемо! Всі от бачте прибирають, я люблю чистоту. 
Баба Нора.  Ми всі любимо. 
Павел.  Да… 
Настя.   Я тут цукерок принесла, може роздати дітям, тут і речі є. У батька забрала костюм спортивний він 

навіть його не носить. 
Павел.  Так, давайте, я все передам дітям. Я знаю куди потрібніше і речі давайте, віддам найбіднішим. 

Просто у нас так, що якщо комусь не даси, то всі будуть казати, а що ти Павєл, їм дав, а нам не дав. 
У нас так не заведено, розумієте, в нас є певні традиції. 

Настя.   О! Розкажіть про традиції. Які традиції у вас збереглися? 
Павєл.  Ну які… Бабо Нора, розкажіть. 
Баба Нора.  Що? А! А що? 
Настя.   Побут, ритуали, весілля взагалі все. 
Баба Нора.  А ну ясно, розкажу, коли роми сваряться і вже битися починають, то хапають за ноги дитину і 

б’ються дітьми. Допоки голова і якоїсь не відпаде. Тоді і сварка кінчається. Хахаа! (кашляє) 
  

Всі мовчать 
  
Баба Нора.  А ще от, на повний місяць ми розпалюємо багаття їмо котів, їх у нас багато і п’ємо кров молодої 

дівчини, будь-якої. Ой, не можу, зара серце стане, хахахааа! 
Павєл.    Дуже вам дякую! А от мене на весілля старостою покликали, обв’язали, значить мене лєнтою… 
  

Входить Сабріна і Сашко 
  
Павєл.    А ось і ще молоді жителі нашого поселення. Саша і Сабріна. Вони тут з дитинства живуть. 
Настя.     Таєвін бектале. 
Сабріна.  Доброго дня! 
Павєл.    Так, це Сашко. Він нас тут вчений, він закінчив всі 9 класів і навіть рік провчився у бурсі. Гарний 

токар, ось. 
Настя.     Приємно познайомитись! Настя! А мені можна подавати руку. 
Павєл.    Звичайно, ми ж тут цивілізовані, у нас тут чисто. 
Настя.     Олександр, а ви за спеціальністю працюєте? 
Саша.     Ні. Можна, просто Са… 
Рома.     Не старайся 
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Саша.     Що? 
Настя.     Так цікаво у вас тут. А як до жінок тут відносяться. Я читала, що роми дуже патріархальні. 
Павєл.    Ні, ми не патрахаль… пратріаль..., цей... 
Настя.     Патріархальні. 
Павел.    Так, ні. Ну що з жінки взяти. Жінка вона може на кухні там, з дітьми, поубірать. Чоловік у нас 

заробляє, утримує сім’ю. А жінка, вона дома, навіщо їй… 
Настя.     Сабріна, а ви закінчили школу? 
Сабріна.  Не зовсім, я до 8 класу довчилася. 
Саша.     Вона своїй сім’ї допомагає. В них семеро дітей і батьки на заробітках зараз 
Настя.     Ого. То вже змалечку працюєте? 
Сабріна.  Я за молодшими дивлюся, мамці помагаю. 
Настя.     (тихенько до Сабріни). А де у вас тут туалет? 
Сабріна.  Я проведу. 
Настя.     Ми зараз 
Павєл.    Ви куди? Я вас проведу! 
Сабріна.  Непорібно, ми самі дорогу знайдемо. 
  

Сабріна і Настя йдуть 
  
Павєл.    Ви чого? Які коти, які голови?! От завтра вже чекайте статтю в газеті. Я вас з гівна витягую… А ти 

якого ракєткою підмітаєш? 
Рома.     Робота є? 
Павєл.    Буде тобі робота, позориш мене! Ось віднеси цей пакет, сам знаєш куди. Відкриєш тобі кінець 

(пізда). 
Рома.     Я вже замахався ці пакети розносити. Коли нормальна робота буде. Я вже тиждень без роботи. 
Павєл.    А то за які ти п’єш постійно? Я тут за вас стіною стою, захищаю вас, роботу шукаю. Відмазую. Мені 

вже надоїло з прокурором по телефону розмовляти. Ось його номер. Так ми у вайбер перейшли. 
Саша.     Павел, нам би роботу, вже їсти немає чого. І ще… 
Павєл.    Що “і ще”? Я на вас тут працюю, цього з кпз витягую, борги ваші віддаю, а тобі “і ще”, чого вам, ще 

потрібно? 
Саша.     Я би паспорт хотів свій забрати? 
Павєл.    Звичайно забереш, а навіщо тобі? 
Саша.     Я хотів на біржу праці стати, я ж токар. 
Павєл.    І куди тебе такого цигана візьмуть, навіть на половину. Не візьмуть тебе кажу. Паспорт ще твій 

робиться. Йдіть за мною 
 

Сабріна показує Насті вуличний туалет-яму 
 

Настя.     Як, як ви тут..? Ви не боїтесь впасти туди? 
Сабріна.  Страх є, але до всього можливо звикнути? 
Настя.     Мене зараз стошнить! 
Сабріна.  А ти в дірку не дивись. 
Настя.     А взимку як? 
Сабріна.  Так само… 
Настя.     А руки де помити? Я б звичайно вся помилася б після такого 
Сабріна.  Я тобі на руки зіллю? 
Настя.     А чим ти тут займаєшся? 
Сабріна.  Я допомагаю по господарству поки батьки не приїхали. В мене є молодші брати і сестри. А 

старший брат з батьками, його дружина тут, я їй теж допомагаю в них вже двоє чекають третього. 
Настя.     Таке відчуття, я і не жила. А як ти запам’ятовуєш їх імена? 
Сабріна.  Так це ж мої брати і сестри. 
Настя.     Назви кілька імен, будь-ласка, я запишу собі, потім погуглю. 
Сабріна.  Януш, Рамір, Василь, Грофо – це мого брата, а ще сестри: Ляля, Рубіна, Киреш і Діана, а брата – 

Лаура і Заріна. 
Настя.     Ясно. Вибач, якщо я дуже розпитую, мені дуже цікаво, як ви тут живете? 
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Сабріна.  Нормально живемо. 
Настя.     Вибач, але для мене це не нормально.  Я тебе не хочу тебе ображати. А ти ким хочеш стати, в тебе 

є мрія? 
Сабріна.  Я хочу стати вчителькою, або лікарем. В нас коли зима, хтось захворює, то вже всі перехворюють. 

Отак і хворіємо тижнями. Так сестра померла торік. 
Настя.     Співчуваю. А чого ти не до вчися? Чого не влаштуєшся на роботу? 
Сабріна.  В мене вдома багато роботи. Мої батьки працюють. Нам роботу не дають. Батько мій на 

будівництві працював, там щось вкрали і відразу на нього. Побили… Завжди ж на нас вішають. 
Тиждень лежав... 

Настя.     Який жах… Як у вас весілля проходять? Ти хочеш одружитися? 
Сабріна.  Ага… 
Настя.     Не рано? 
Сабріна.  В нас рано одружуються. 
Настя.     Чого? Куди ви поспішаєте? 
Сабріна.  Не знаю. Ось груди з’явилися і вже може дівчина одружуватися. Тобі рано. В мене всі подружки 

вже заміжні… 
Настя.     А як же секс? Ви починаєте сексуальне життя до місячних? 
Сабріна.  Ми про таке не говоримо… Корочє,  ось Жанні було дванадцять, а місячних в неї не було, але вже 

мала чоловіка… і він її… 
  

Сабріна і Настя підходять до інших 
  
Настя.     Як?! Як можна в 12 років… Ти ж не одружена? 
Павєл.    Поки ні! Сабріна, поки не одружена, але хто його знає… 
Сабріна.  Ніхто не знає. 
Настя.     А як же це так? За вас батьки вирішують? 
Павєл.    Так, у нас є традиції. Звичайно, це не так як колись, в нас молодята і самі можуть одружитися, 

якщо захочуть. Так? 
Сабріна.  Так. 
Саша.     Так! 
Павєл.    Вже час йти. 
Настя.     Вже? 
Павєл.    Йдіть до моєї машини, хлопці проведіть, я зараз підійду. Допоможу бабі Норі. 
  

Настя, Рома, Саша йдуть 
  
Баба Нора.  Що? Що ти хотів? 
Павєл.    Нічого! Ось вам 200 гривень, більше в цьому місяці не дам, я ж зі своєї кишені. Йдіть уже. Сабріна, 

стій! Хочеш цукерку? 
Сабріна.  Ні, в мене снікерс є. Вже досить… 
Павєл.   Батьки повернулися з мадярщини? 
Сабріна.  Ще ні 
Павєл.    А коли повернуться? 
Сабріна.  Я не знаю. Со ту камЕс? (чого ти хочеш?) 
Павєл.    Ту джинЕс… (ти занаєш…) 
Сабріна.  Мені потрібно йти сестер кормити. Те явЕн бахталО! (на все добре!) 
  

5 
Саша.  Блін, що ми тут забули? Я не хочу до нього йти. Зараз будемо ці пісні ще співати американські. 
Рома.  Вспокойся. Дивись на мене і роби як я. Циганська мудрість. 
Саша.  Нащо я погодився. 
Рома.  Якщо ми зараз не будемо дуже люб’язні, то нам нічого не вдасться. 
Саша.  Я ще ні на що не погодився. 
Рома.  Це твій розум не погодився, а кров вже кипить. 
Саша.  Рома в тебе більше стереотипів про ромів, ніж в українців. 
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Рома.  Саша, якщо ти не зі мною і хочеш до кінця всього життя жити в будинку з клейонки? йди! 
Саша.  Не штовхайся. Давай… 
Рома.  Що давай? 
Саша.  Я з тобою! 
  

Рома стає на коліна і тягне за собою Сашу 
  
Саша.  Що ти робиш? 
Рома.  Клянись циганською клятвою 
Саша.  Маю надію, що ми не будемо цілуватися. 
  

Рома відриває волосся з себе, а потім з Саші. 
  
Саша.  Ай! Ти здурів! 
Рома.  Їж моє, а я буду їсти твоє. 
Саша.  Я нічого не буду їсти. 
Рома.  (дістає ножа) Тоді зара кров’ю поклянемся. 
Саша.  Давай сюди, псіх... 
  

Саша і Рома їдять волосся, кашляють обидва 
  
Рома.  Все, я маю частинку тебе, а ти маєш частинку мене. Ми поклялися допомагати один одному і 

ніколи не кидати в біді! 
Саша.  Якщо більш нічого не потрібно їсти, йдемо. 
  

Заходять в будинок Павєла 
  
Павєл.  Привіт хлопці, давайте зі мною. Такий важкий день був, хочеться душу очистити. 
  

Павєл в спортивному костюмі, що принесла Настя, співає пісню 
Am            Dm 

Господь, Ты Пастырь мой. 
                                             G            C 

Я ни в чем не буду нуждаться. 
         Am                       Dm 

Ты покоишь меня  на злачных пажитях, 
                              Em      E 

К водам тихим водишь меня. 
  

Рома і Саша намагаються підспівувати. Рома піднімає руки догори, так як коли моляться сучасні 
протестантські християни. 

  
Павєл.  Алілуя! 
Рома.  Алілуя. 
Саша.  Алілуя... 
Павєл.  Хочете чаю, конфетки беріть. 
Саша.  Ні, дякую. 
Рома. Будемо. 
Саша.  Ну, будемо 
Павєл.  Як житуха хлопці? Що там? (робить вигляд, що спарингується з Сашою, потім бореться з 

Ромою) Ого який біцепс! Залізо таскаєш? Хааааааа! Ой, жарт про рома, “залізо таскає”, ха, зара 
вмру. А ви чого такі невеселі. А робота, так? 

Рома.  Павєл, ти нам так допомагаєш, нашій громаді. Ти своїм прикладом показав як можна всього 
добитися. 
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Павєл.  Так тяжко було і є. Я ж перший до кого всі звертаються, всі ж напряму до мене телефонують. В 
мене є номер і начальника поліції області. 

Рома.  Да, я знаю 
Павєл.  Ха, точно, знає. Один раз бійка була між таборами. Так мені вночі зателефонували, я навіть не 

вмився, вдягнувся все, що було, сів на велосипед, ой нє, на машину, тобто мене на машині 
забрали. Чи на конях? Неважливо. І такий без нічого до них, не бийтеся кажу, зараз будуть 
проблеми. А вони такі, два натовпи з сокирами, граблями з цими, як їх… 

Саша.  Палками? 
Павєл.  Ні! 
Рома.  Штахетинами. 
Павєл.  Да! До одних обличчям, до інших, тим, спиною… страшно дуже… я кажу не бийтеся… приїхала 

міліція. 
Саша.  Поліція. 
Павєл.  Да! І я їх розборонив. Всю ніч не спав, діжурив. А коли щось потрібно, то відразу до мене 

телефонують, Павєл, дай те, Павел, нам потрібно те, всім допомагаю. Дорожні знаки вчора 
повісив, бачили? 

Рома.  Да! 
Саша.  Гарні… 
Павєл. Що я вам скажу, важко… важко… 
Рома.  Розуміємо, ми б допомогли... 
Павєл.  Ага, так. Рома, ледве тебе від тюрми спас, ти ж на умовному був, ач який ти не обачний. Так би 

сидів би зараз десь, а я тебе витащив. 
Рома.  Дуже, дуже тобі вдячний. 
Саша.  І що ти старим помагаєш. 
Павєл.  До чого тут це? 
Рома.  Я про роботу хотів запитати. 
Павєл.  Важко зараз з роботою. 
Рома.  Там де я працював на конюшні? Ми з Сашком хотіли туди, там завжди потрібно. 
Павєл.  Кізяки розгрібати, ви ж молоді, хай би баби йшли туди працювати. 
Рома.  Саша любить біля коней бути. 
Саша.  Так, дуже. 
Павєл.  Ха! А коней не будеш красти, твій дід крав коней, да! 
Саша.  Так, чув. 
Павєл.  Нє, хлопці, не потрібно вам в гівні колупатися. 
Рома.  Та, чого колупатися, ми ж за кров’ю йдемо, коні і все таке. 
Саша.  Ага. 
Павєл.  Нє, в мене інше завдання буде для вас. Потрібно Настю, нашу журналістку по поселенням 

поводити. Я зайнятий, часу мало всіх тут водити. Що скажете? 
Рома.  Нам би до коней… 
Павєл.  А ще їй Саша дуже сподобався. Я в таких ділах спец. Я добре розбираюся. А Рому за покликом 

крові до кізяків, якщо він хоче. 
Рома.  Дуже, дуже хочу, хай Саша з журналісткою ходить. 
Павєл.  Ну вдарим! 
  

Жмуть один одному руки. 
Коли б’є з Ромою 

  
Павєл.  Дивись, про борг не забудь з тебе відсоток, на квас. Я ж не п’ю і вам не раджу. 
  

Коли б’є з Сашою 
  
Павєл.  Ти дивись вона гарненька, а ти тільки на половину ром, тому неси далі нашу кров по українським 

дівчатам. Я і сам «поніс» би, але маю вже сватів просити. 
Саша.  До кого? 
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Павєл.  (не відпускає руку Саші) Сам знаєш! І тому будь уважний, в тебе тітка сама залишилася стара і друг 
твій на умовному. Той не циган для кого циганський суд нічого не значить, ясно. 

  
Павєл обнімає хлопців за плечі 

  
Павєл.  Люблю, знаєте, помагати молоді. 
  

6 
Саша грається в телефоні, не звертає увагу на Настю. 

 
Настя.   А ви правда з Індії вийшли? 
Саша.  Так. 
Настя.   А ти розумієш хінді? 
Саша.  Так. 
Настя.   А ви правда всі християни? 
Саша.  Так. 
Настя.   А у вас дійсно виходять заміж в 12? 
Саша.  Так. 
Настя.   А правда, що молоді прямо на весіллі йдуть в кімнату, а потім жінки виносять простирадло з 

кров’ю? 
Саша.  Так. 
Настя.   (розуміє, що Саша не слухає) А правда, що ви крадете дітей, а потім їх кров п’єте? 
Саша.  Так. Що? Ні! 
Настя.   Саша ти не хочеш зі мною бути, я тебе відволікаю від чогось? 
Саша.  Ні, ні я всі свої справи відклав і переніс на завтра. Я особисто їх не переношу, цим займається мій 

секретар. 
Настя.   Може даремно я тут? 
Саша.  Може і даремно. 
Настя.   Якщо не хочеш мені допомагати, то я піду. 
Саша.  Ні, все нормально. 
Настя.   То чому ти так себе ведеш? 
Саша.  Що ти хочеш дізнатися? 
Настя.   Не знаю, щось дивне… 
Саша.  А чого відразу не сказала? Бабо Нора, покажіть щось дивне 
  

Баба Нора  показує середній палець 
  
Саша.  Наша гордість - баба Нора! Стара, мудра ромська жінка, носій наших традицій і вірувань. 
Баба Нора.  Чого ти репенешся, я зара тобі палкою… Добрий день! 
Настя.   Теябехтале 
Баба Нора.  Що? Що вона каже? 
Саша.  Те авен бахтале 
Баба Нора.  Воті зйо рне йм? 
Настя.   Настя 
Баба Нора.  Що, Настя? 
Настя.   Ви ж запитали як мене звати? 
Баба Нора.  Я? 
Саша.  Баб Нора,  розкажіть про те як ви з Індії кочували? 
Баба Нора.  А це, значить зібрали ми всі пожитки, які ми мали в Індії, погрузили на слонів і поїхали до Карпат. 

Приїхали в Карпати, значить, слони вже здохли. Прийшлося на коней пересісти. Ох, батько мій 
знав коней і вони його любили. Без сідла вмів їздити. 

Настя.   А це правда, що у ромів сильна прив’язаність до коней? 
Баба Нора.  Ще й яка! О! Я як побачу якого жеребця… 
Саша.  Добре, добре. Розкажіть про своє дитинство. 
Баба Нора.  Чого? 
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Настя.   Так розкажіть, дуже цікаво! 
Баба Нора.  Тобі цікаво? Добре. Тікав, значить мій батько від війни. Приїхав із сім’єю в Україну тут зустрів мою 

матір. Женилися, а потім з’явився мій брат, я, сестра, другий брат, і ще раз його баба рідна, мати 
його матері, всього нас було п’ятеро, можливо і шестеро. Я і його баба тільки війну пережили. 
Потім комуністи були і табір наш в 57му спалили, а батька за Урал відправили, мати за ним 
поїхала, можливо з тим шостим якого я не знаю. 

Настя.   Вас теж відсилали як українців і татар? 
Баба Нора.  Відсилали, так. Батько мій любив кочувати, тільки так він міг прокормити сім’ю. А взимку ми 

заселялися в хату, що брали у села. За це батько всім коням на селі підкови міняв і вуздечки 
робив. А з весни знову їхали заробляти. Батько мій за конями - продавав, купував, позичав інколи 
назавжди, мати ворожила на картах і мені цей дар передала. А комуністи заборонили нам 
кочувати, а ми без цього не могли і батько голові облкому дав по пиці. От так… 

Настя.   Сумна історія. 
Баба Нора.  Так, щось веселого не згадалося. 
Настя.   А весілля? Як ви святкуєте весілля? 
Баба Нора.   Ой, у нас такі весілля, що ну. Ось мій дядько мав одружитися, а в Карпатах вже армія Гітлера була. 

Вони були тут головні. Почали вони всіх ромів на переписку з речами кликати. А в мого дядька 
весілля ж, от пішли старости просити ще один день, щоб весілля відгуляти. Дозволили фашисти їм 
весілля гуляти, але попросили молодят спочатку зайти до них. Прийшов мій дядько і його дружина 
до штабу і ці взяли їм металевим дротом через щоки пробили, отак, щока до щоки і пустили так по 
місту гуляти. Разом… До кінця. Всьо. Щось теж не весело, ага. 

Настя.   А розкажіть ще щось. Як ви тут жили? 
Баба Нора.   Били багато мене - хто тільки хотів. А хлопчаки з міста хтіли зґвалтувати. Ага, таких їм дала, за це в 

міліцію хотіли забрати, ховали мене всім табором кілька місяців. Не могли вони мене зґвалтувати, 
я б смертю лягла, але б не дала, бо мені страшніше було, щоб на весіллі чисте простирадло 
показати. Якщо немає крові, то це не то, що позорище, а вся б сім’я геть з табору пішла. А вийти з 
табору для нас це все одно, що смерть. Не можемо ми одне без одного. Нашу віру не можливо 
зрозуміти і розказати не можливо, вона ось тут. А ще… цигани-карлики вкрали поні з цирку. 

Настя.   Коли? 
Баба Нора.  В тебе точно вище образованіє? 
Саша.  Це жарти. 
Настя.   Вам потрібно книжки писати. 
Баба Нора.  Так, так… 
Саша.  Вона не вміє писати. 
Настя.   Ви не вмієте писати? 
Баба Нора.  Не було коли вчитися. Плотний графік у нас. 
Настя.   А зараз ви чим займаєтеся? 
Баба Нора. Трохи електронікою, так, приносять діти різні прибори зі звалища, а я розкручую і цінний метал 

дістаю. А ще зовнішніми комунікаціями займаюся біля автовокзала. Теж занята кожен день. А ти? 
Настя.   Та ось канікули, хотіла дізнатися більше про культуру ромів. 
Баба Нора.  Ага, а навіщо тобі? 
Натя.  Та дивно, як так ми поряд так близько живемо, а нічого про ромів не знаємо. Ви якісь закриті. Не 

зрозуміло, хто ви є. Таке відчуття, що вас не має. А потім пограбували кого, вбили, коли довго не 
можуть розібратися, то на ромів зпихують. І у всіх історіях  з’являються роми. І виявляється вони 
завжди були. Тут поряд. Ви наче духи якісь, матеріалізуєтесь, а потім коли потрібно зникаєте. 
Невидима держава у державі. Вільний народ, як кажуть. Ви ж не американці, чи французи, ви 
бідні, кочові. Але такі не звичайно, особливі. Завжди проти законів і все одно існуєте, все одно всі 
знають “цигани” і що від них “очікувати”. Я не думаю, що все так просто. Я хочу розібратися в чому 
ваша суть? 

Баба Нора.  О, згадала ще одну історію. Ми ж, роми, ходили разом з євреями по пустелі і Мойсей нас водив. І 
ось коли він привів всіх на землю обітовану. Ми пішли далі, так як процес нам більше сподобався, 
ніж результат. Їй Бо, правда! Є курити? 

Настя.   Я не курю... 
Баба Нора.  Малий, дай цигарку. 
Саша.  Не маю, бабо. 
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Баба Нора.  От тобі й на. А ти диви який гарний у нас циган, розумний і наполовину такий як ви. Забери його 
звідси, тут в нас багато не живуть, а з тобою буде жити довго. Забирай, віддаю, гроші потім 
занесеш, після провєрки. Ну, ти поняла... 

Саша.  Тьотя, ну знову. Пішли! 
Настя.   Так скільки занести? 
Баба Нора. Шариш! 
Настя.   Як сказати “до побачення”? 
Саша.  Бахталес (щасливо!) 
Баба Нора. В нас не кажуть “до побачення”, бо ніхто не в курсі, чи побачимося чи - ні, тіко Бог. Щасливо, 

дитинка! Бахталес! 
  

7 
Рома.  Привіт, брат! Все готово. 
Саша.  Рома, не потрібно… 
Рома.  Саша, давай не зараз. 
Саша.  Рома, я, чесно не можу. Я не готовий до такого. Чесно… 
Рома.  Ти, бля… Чого ти починаєш задкувати на півдорозі? Якщо ти боїшся, так і скажи! 
Саша.  Так і кажу, я боюся, дуже боюся. Що буде з бабо Норою? 
Рома.  Повір, твоя тітка себе не дасть образити. А ти зберись! Я тобі одне скажу, тобі ніхто не дасть 

одружитися на Сабріні, без грошей. Як ти висілля відгуляєш? Тобі ніхто грошей не дасть, сам ти не 
заробиш. Але ж ти і вона цього дуже хочете. Ти з нею говорив про це? 

Саша.  Так, нібито, казав. 
Рома.  І… 
Саша.  Вона зраділа... 
Рома.  Ось, ти ще сумніваєшся після цього. В мене все схвачено. Мій дядько коноплю в мішках носив 

через кордон, коли ще до ЄС було як до Марса. 
Саша.  Добре. 
Рома.  Є одне не вирішене питання. 
Саша.  Не люблю коли так кажуть… 
Рома.  На кордоні в мене є зв’язки. Я говорив з цими “зв’язками” і щоб пройти через кордон людині, це 

одне. А коня провести це інше… Розумієш? 
Саша.  Ой, блін (бля)! І що? 
Рома.  Нам потрібно, дати завдаток, щоб на кордоні нас пропустили... 
Саша.  Завдаток? Бляха, звідки, тобто скільки? 
Рома.  15 тисяч. 
Саша.  Що? Як? 
Рома.  Післязавтра потрібно занести. 
Саша. Ну всьо, ну як? Курва, так і знав, що нічого не вийде. 
Рома.  Вийде, нюня, не плач. 
Саша.  Як? Як?! 
Рома.  Ти ж з Настею, це… як … екскурсії проводиш... 
Саша.  О, ні, ні, ніі! 
Рома.  Так, Саша, так. Настя з багатої родини і це не важко дізнатися, якщо зайти на її інстаграм, але якщо 

хочеш дізнатися про родину, то забиваєш її прізвище у гугл і… пабам - батько успішний бізнесмен. 
Тому ми маємо долучити Анастасію Анатолівну до циганських традицій. 

Саша.  Як? Ти хочеш її викрасти? 
Рома.  Я що бандит по-твоєму якийсь, відморозок? Ми ж не в 90х. Все просто, потрібно щоб вона сама 

принесла нам гроші. 
Саша.  Як? 
Рома.  Знаєш, Саша, не ображайся, але в тебе дуже обмежений словниковий запас “як-як”. Так, як це 

робили всі твої родичи. Бабо Нору підключемо, хай їй наворожити щось. Блін, Саша, якщо ми від 
кожної маленької проблеми будемо так кіпішувати, то звичайно, наш максимум збирати 
металолом по смітниках. О! Я придумав, але це мав запропонувати ти. Візьмемо її номер карти, 
або потім напишемо у меседжер і відправимо їй гроші назад. 15 тисяч гривень це десь 500 евро. 
Віддамо, ми потягнемо. З твоєї долі 250 і моєї 250. В тебе залишиться 24 750 евро, а це весілля і 
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квартира. Боже! Сам с себе в шоці. Вау! А я мабуть свою частину вкладу в передвиборчу кампанію 
і стану президентом, такий мозок має служити народові. “Перший президент ром”. 

  
  

8 
Сабріна.  Саша! 
Саша.  А, привіт! 
Рома.  Добрий день! Роман Олександрович - перший президент ром. 
Сабріна.  Що? 
Саша. Незважай. Що ти хотіла? 
Рома. Сабріна, твоєму нареченому потрібно вставити мізки, бо ви так не одружитеся ніколи. Бажаю вам 

гарного дня! Слава Ромам! Апре рома! Разом до перемоги! Бувайте! 
Сабріна.  Що з ним? Про що ви говорили? Що він таке каже? Що ти йому розповів? 
Саша.  Що хочу одружитися з тобою. 
Сабріна.  Правда? 
Саша.  Так! Але ти ж знаєш моє положення, як ставляться твої батьки. В мене зовсім немає грошей. 
Сабріна.  Ти не хочеш? Тоді чого мені брешеш? 
Саша.  Почекай дослухай! 
Сабріна.  Не хочу тебе слухати! 
Саша.  Зупинись! Я вкраду коня і ми одружимося. 
Сабріна.  А без коня ніяк? 
Саша.  Ніяк! 
Сабріна.  Саша, що ти мелеш? Саша, мої батьки вже приїхали. Вони сьогодні були такі радісні, сказали, що 

заробили мені на придане, що нарешті вони будуть щасливі. Щасливі! Вони! А не я… Ти розумієш, 
що вони не про наше з тобою весілля говорили. 

Саша.  Павєл… 
Сабріна. Ти чоловік, чи хто? Ти можеш бути сміливішим, вкради мене, давай, я піду за тобою куди ти 

скажеш. Давай зараз втечемо. Візьми мою руку, веди мене! 
Саша.  Сабріна. 
Сабріна.  Зроби щось. 
Саша.  Я вкраду коня для тебе. Це Рома придумав. Ми втечемо в Словаччину і там одружимося, але по-

справжньому, по-циганському. Мені потрібен час, ще два дні. 
Сабріна.  В нас немає два дні, в нас немає… 

 
Саша цілує Сабріну 

  
Баба Нора.  Хоч за паркан сховайтесь. Чого посеред дороги язики одне одному? 
Саша.  Бабо Нора. 
Баба Нора.  Ой, дітки погубите себе оцим вот. Різна доля у вас і щастя своє не тут шукаєте. Горе, горе 
Сабріна.  Замовкніть, не хочу це чути! 
Саша. Сабріна! 
Сабріна.  Це твоя тітка - закрий їй рота! Заткніться! 
Баба Нора.  Ти чула. І злишся, бо розумієш, що то правда. 
Сабріна.  Здохни, здохни! 
  

Баба Нора б’є Сабріну 
  
Баба Нора.  Май повагу до старших. 
Саша.  Що ви робите?! 
  

Заходять Павєл і Настя 
  
Павєл.  Що таке? 
Баба Нора.  Ґудзика загубили мого. Попросила діточок знайти, бо вже нічого не бачу, геть сліпа стала. А це хто 

з вами? 
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Настя.   Це я Настя.  Теяве… 
Баба Нора.  Не треба, не треба, ясно і так. 
Павєл.  То як той ґудзик виглядає?  

 
Всі повзають навколішки біля Баби Нори 

 
Баба Нора.  Ой, ну ти диви, в кишені він. Оце стара дає, ха. 
Павєл.  Саша, я ж до тебе Настю привів, ти ж її обіцяв показати як ми живемо. 
Баба Нора.  Так це правильно, як ще ж дізнатися про нас, коли у нас не були. Йди Саша, покажи як ми чай з 

блюдечок п’ємо. Сабріна, та не шукай вже, нічого не вийде він же в мене в кишені, ґудзик. (До 
Насті) Дай руку старій, щось в спині стрельнуло. Саша йди під другу руку візьми. 

Саша.  Йдіть вже, я зараз. 
  

Баба Нора та Настя йдуть 
  
Павєл.  Саша - йди. 
Саша.  Зараз! Сабріна. 
Сабріна.  Руки прибери від мене. Павєл, допоможи встати. 
  

Саша йде 
  
Павєл.  Дивись яку гарну сукню замастила, давай поможу (обтрушує). Ще ззаду тут... 
  

Сабріна пручається 
  
Сабріна.  Ззаду я сама, дякую. 
Павєл.  А ця Настя, з самого ранку мені вже дзвонила, “відведіть-відведіть”, а я їй кажу, що не можу 

машина на ремонті. І я ж не можу, в мене ж купа спав. А вона каже, так я хочу до Саші, дайте його 
номер, де він живе і все таке. Так вона сама заїхала за ним, уявляєш в неї на електриці машина 
їздить. Я б собі таку купив, але тільки 100 кілометрів може проїхати без підзарядки. А я вдень по 
справам більше проїжджаю, багато проблем роми мають. Сьогодні, до речі, з Києва подзвонили, 
хочуть, щоб я на конференції виступив, уявляєш?! 

Сабріна.  Уявляю! 
Павєл.  А Настя, теж з Києва, але вчилася у Лондоні. А мені, що той Лондон, я своїх люблю, ромів і ромні. 
Сабріна.  Ясно. 
Павєл.  О, а твої батьки приїхали? Маю їм документи передати і… Господи, я ж забув, твоїм батькам з 

району телевізор подарували, як багатодітній сім’ї. 
Сабріна.  Чудово. 
Павєл.  То коли можна зайти? 
Сабріна.  Вони ще не повернулися. До побачення. 
Павєл.  До побачення. 
Сабріна.  І… дякую. 
Павєл.  Тобі дякую! 
  

Павєл посміхається 
  
0 

Павел.  А ви, що думаєте, що от так просто бути ромом? Як тільки ти, щось починаєш робити, до тебе 
відразу дзвонять зверху… Кажуть, - а ось твої вкрали щось, розбили, залізли кудись, - наче українці 
цього не роблять - , як будемо рішать? – питають. От і порішали. Кому чорновою роботою 
займатися? Ромам. Я допомагаю нашим, але за це маю чорні пакети через кордон возити. Хочете 
по своєму закону жити – платіть. А що я? Я нічого не їм не скажу. Сказали, як буду занадто 
активним, завтра журналістів привезуть, післязавтра зберуть «активістів», а на третій день 
поселення спалять. Хочеш жити вільно, думай про розплату. 
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9 
Баба Нора, Саша і Настя п’ють чай з блюдечок 

  
Саша.  Бабо Нора, а покажіть де мій альбом 
Баба Нора.  Що? 
Саша.  Просто йдіть сюди. 
Баба Нора.  Слухай, якщо не вмієш брехати, то не берись. 
Саша.  Бабо, нема коли пояснювати, мені потрібні 15 тисяч гривень. 
Баба Нора.  Ти здурів, де я їх візьму? 
Саша.  У Насті. 
Баба Нора.  Чого це? 
Саша.  Я ваш паспорт сьогодні заберу. Нам потрібно 15 тисяч, щоб через кордон перейти, там в мене 

буде купа евро. 
Баба Нора.  Перейти через кордон? Втекти? Ти - дибіл? Ти хочеш втекти від ромів? Від інтерпола втекти 

можна, а від ромів ніколи. Ми навіть ліс не перейдемо, а кишки наші на сосні будуть висіти. 
  

Б’є по голові 
  
Баба Нора.  Макітра в тебе пуста зовсім?! 
Саша.  Спасіть, бабо, я не можу бути тут, зрозумійте, що я тут нікому не потрібен, я не хочу до кінця життя 

по смітниках металолом шукати. 
Баба Нора.  Я шукала і не всралась, і в тебе вийде. 
Саша.  Я більше так не хочу. 
Баба Нора.  Що з тобою? Це та Сабріна тобі мозг виїла? 
Саша.  Я люблю Сабріну і її заберу, мені більш нічого не потрібно. 
Баба Нора.  Горе тобі буде, кажу. Ось бери цю дівку і не тільки тобі 15 тисяч буде, а мільйон і нормальне 

життя. Тікай з нею! 
Саша.  Або Сабріна, або смерть! 
Баба Нора.  Якщо б ти був ґадже, сказала б, що ідіот, їй Богу. От мій Іван, так само ж казав. Що вмре за мене. 

Зара буду плакать. Тільки він казав, що вб’є спочатку мене, а потім себе, але все одно красіво… 
Саша.  Тьотя, мені тре, щоб Настя дала 15 тисяч. Сьогодні, зараз. Ми їй повернемо. Допоможіть мені. Я 

вас теж заберу,  коли там влаштуюся. Я не знаю, що мені робити... 
Баба Нора.  То Сабріну любиш? 
Саша. Не можу жити без неї. 
Баба Нора.  Не треба було нам кабельне проводити. Говориш як на СТБ. 
Саша.         Тьоть… Я все одно втічу... 
Баба Нора. Ти дурний понятно, а я чого? Буде тобі 15 тисяч.  
  

Повертаються до Насті 
  
Настя.   А де альбом? 
Баба Нора. Мабуть до родичів занесла. А я хотіла тебе спитати, чого в тебе одне око більше іншого. 
Настя.   А я не помічала? Не знаю. 
Баба Нора.  Так подивися у дзеркало. 
Настя.   Точно... 
Баба Нора.  Ой не добрий знак. Тьху, тьху. Як тобі чайок? Наш ромський - “Принцеса Нурі”. 
Настя.   А що за знак? 
Баба Нора.  Та то я стара вже... нічого, хай Бог милує, може пронесе. 
Саша.  Блін, якщо, щось побачили, то я прошу допомогти Насті. Ми вже подружилися. Вона вже багато з 

нами і знає про ромів багато. Чого ви, бабо? 
Настя.   Що? Про що ви? 
Баба Нора.  Та бачу на тобі знак стоїть недобрий. Чи пересікала ти велику воду? 
Настя.   Не зрозуміла? В сенсі? 
Баба Нора.  Їздила кудись? 
Настя.  Так, я була в Лондоні. 
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Баба Нора.  Мені однаково. Бачу ти воду пересікала і серед людей була. Там був чоловік… ой не бачу. Все, 
йдіть! 

Саша.  Може на картах розкласти? 
Баба Нора.  Ой не проси! Йдіть геть! Тьху, тьху, тьху. 
Саша.  Потрібно попросити. Проси. 
Настя.   Тьотя, що ви бачили, допоможіть? 
Баба Нора.  Ти дійсно просиш? 
Настя.   Прошу! 
Саша.  Бабі Норі по роду передалося. Вона вміє. 
Баба Нора.  Саша, йди звідси, що ти розказуєш. Так, вмію, людям допомагаю. Такі у мене були, що їх імена не 

можна казати. 
Саша.  Так дуже відомі. 
Баба Нора.  Цей, як його Яшенюк 
Саша.  Яценюк 
Баба Нора.  Ага, і ця Тімошенчиха. 
Саша.  Так може допоможете? Бабо! 
Баба Нора.  Йди вже, допоможу! 
Саша.  Добре, дякую! 

Саша йде 
  
Баба Нора.  Добре, дитинко. Давай на карти подивлюся. Але дай мені щось від себе. 
Настя.   Що? 
Баба Нора.  Не знаю, перстень давай. 
  

Баба Нора бере перстень від Насті, трясе в руках і щось нашіптує. Потім кладе собі в кишеню. Дістає 
карти, розкладує. 

  
Баба Нора.  Подивимося, що карта скаже. Так, так, був чоловік, але не один. Він знає твого батька. Заздрить 

йому і тобі через нього. Господи, бачиш цю карту. Як його ім’я? 
Настя.   Кого? 
Баба Нора.  Цього чоловіка? Ти його знаєш! Ти знаєш про кого я - кажи! Хто перший в пам’яті з’явився? 
Настя.   Міхаєль 
Баба Нора.  Так, я бачу, ось бачиш, як літера “м” на карті, ось. Він заздрить твоєму батькові, тому порчу 

заказав. Що в тебе з батьком? Сваритесь? 
Настя.  Так… 
Баба Нора.  Так, так, бачу, так сваритесь. Але батько тебе любить, дуже любить, але бачу на очах як білина. Ой, 

бо, бачиш карту, то смерть... Боже, Боже! Ой, ні! Давай тягни ти карту. Ой! Що ж робити, що ж 
робити?! Тре змити з очей цю білину. Твій батько машину водить? 

Настя.   Так! 
Баба Нора.  Білина затулила очі, він злий, не бачить іншу машину, він на мості. Бачу міст. Там де батько живе є 

мости? 
Настя.   Є! 
Баба Нора.  Що робити, що робити? Ось, карта показує, що водою святою тіко можна цю білину змити. Але тре 

відро з церкви, яким людей на Спаса святять. Йди сюди! 
  

10 
Рома.  Сабріна, почекай! 
Сабріна.  Що тобі потрібно? 
Рома.  Йди сюди. Ти знаєш, що ми з Сашою хочемо зробити? 
Сабріна.  Я в чоловічі справи не лізу. 
Рома.  Це даремно. Бо Саша ради тебе старається, а ти йому не допомагаєш. 
Сабріна.  Що тобі треба?! 
Рома.  Ти розумієш, якщо ми не вкрадемо коня, то нічого не зміниться. Ви не одружитесь, ти вийдеш 

заміж за Павела. Я чув він старостів вже шукає. І твої батьки не проти. 
Сабріна.  А ти чого не в свої справи носа пхаєш? 
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Рома.  Сабріна, в мене немає часу. Саша має розвести Настю на 15 тисяч і Тьотя Нора нам всім допомагає. 
Не утни ніякої дурниці. Бля, які жінки тупі! 

Сабріна.  Я тебе ненавиджу 
Рома.  Мені все одно, або ти з нами, або не заважай, ясно? 
Сабріна.  Ясно! 

11 
Саша сидить на картанах чекає на результат роботи Тьоті Нори з Настею. До нього підходить Рома. 

  
Рома.  Ну як? 
Саша.  Обробляється 
Рома.  Добре… Довго? 
Саша.  Ні, не дуже. 
Рома.  Ясно… 
Саша.  От чого ми Настю сюди притягнули? Навіщо це їй?! Ми зараз розводимо Настю, щоб самим 

поїхати в Словаччину і розбагатіти. От чого? Скажи! Не можна от так обдурити людину і бути 
щасливим від цього. От так завжди з нами. 

Рома.  Саша, я один закон бачив в своєму житті: “або ти, а тебе”. Виживає в нас тільки той, хто інших 
топчить. Перестань мені (їбать) морочити мозги своїм ниттям постійним. Йди гімно вичищай, 
клубніку збирай на полях. Йди! 

Саша.  Рома, я так не можу, це не може бути так! Це якийсь (йобнутий) неправильний світ. Я так не хочу. 
Рома.  Сашуня, я теж не хочу, але тре. Я ось тобі що приніс. 
  

Рома показує вуздечку 
  
Саша.  Що ще? 
Рома.  Вуздечка. Ось так одягаєш на коня… Ну якось так і скачеш. 
Саша.  Що? Так я ніколи так не робив. 
Рома.  І я не робив, а ти - я знаю -  ти зможеш, у тебе гени. Ти не головою думай. Очі бояться - руки 

роблять. Це взагалі про дівчат вираз, але для коня теж згодиться. 
Саша.  Так я… 
Рома.  Ти знаєш де стайні. Підеш туди. За будівлею є діра в паркані. Двері до стайні я не закривав. Ти 

зрозумієш, який наш, його ні з ким не переплутаєш. Я тебе буду чекати в лісі, біля джерела. Далі я 
нас проведу. 
 

 Баба Нора кличе Сашу і виходить з Настею 
  
Баба Нора.  Хлопці, тре церковне відро. 
Саша.  Відро? 
Рома.  Так церква у сусідньому селі. 
Баба Нора.  Ой, бо. Я ж казала його не дістати. Що ж робити? 
Рома.  Так може я чим допоможу? 
Баба Нора.  Знаю я одну стару ромку. Бабу Раду знаєш? 
Рома.  Що в Берегові? 
Баба Нора.  Так. Але якщо в неї вже немає? Дай телефон, позвоню! “Алло, Те аве́с бахталі! Тьо да́д кхере ло? 

Твій батько вдома? Ка́й ла ті де́й? Де твоя мама? Машкар е ба́р ла. Десь в таборі. Ка́й Патради́ 
аве́с? На Пасху приїдеш? Те ажюти́л туме о де́л! Хай вам Бог помагає!” Ой, не добре. 

Саша.  Що там? 
Баба Нора.  Просто так не дасть, сьогодні день такий, то гріх. 
Рома.  Що ніяк? 
Баба Нора.  Тре 30 тисяч дати священнику з села. Їх Баро може домовитися. 
Саша.  30 тисяч? 
Баба Нора.  Бо сьогодні 30 день від Віфлеємської зірки. Що я зроблю? Нічого… 
Рома.  Так, давайте скинемося. В мене десь тисяча є. Саша, а в тебе? 
Настя.  Не потрібно, в мене на карті є, я зніму. Де є найближчий банкомат? 
Рома.  Саша відведи до банкомату, а я поїду в Берегове візьму відро. 
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Настя.  Я вас відвезу! 
Рома.  Не потрібно, я дядька попрошу, він якраз туди їде. Йдіть, я встигну. 
Настя.  Дякую! Дякую за допомогу! 
Баба Нора.  Поки не дякуй, знімемо порчу, подякуєш. Але гляди батькові не дзвони, бо все прискориш, час 

поки є. Він навіть не здогадається, але все життя тобі дякувати буде і буде його життя довге. 
Добре, веди. 

Саша.  Угу! Йди за мною. 
  

12 
Павєл.  А ти чого не відповідаєш? Я тобі такий телефон навіщо подарував? 
Рома.  Щось з сім картою. 
Павєл.  А ти мені не (вийобуйся) хитри тут. 
Рома. Павєл, ти ж не п’єш. 
Павєл.  Не тикай! Де твоє уваженіє? 
Рома.  Мені тре бігти. 
Павєл.  Встигнеш. Тут мені знову на вайбер писали. Ось тобі паспорт, через кордон знову можеш їздити, 

зняли з тебе умовне. 
Рома.  Ого, дякую! Бля, оце везуха. 
Павєл.  Ще осьо пакунок новий, маленький, але дорогий. От суки… 
Рома.  Куди нести? 
Павєл.  В жопу тре засунути і через кордон перенести. 
Рома.  Я цього робити не буду, ясно. 
Павєл.  Ти думаєш я цього хочу, ти думаєш, я хочу щоб ми так жили? Нє, бля, але зробити нічого не можу 
Рома.  Завжди можна, щось зробити. 
Павєл.  Не тринди. Купи презерватив, ось тобі гроші, здачу собі. Засунь пакет, а пакет в дупу і їдь. Ось 

квитки на Інтер-сіті перший клас. Бач як про нас піклуються 
Рома.  А можна їм сказати, що ми це не будемо робити 
Павєл.  А ти що думаєш я не казав, я за наших рома, стіною. Не ми тут головні. Ми тут цигани… 
Рома.  Собі в сраку засунь, я не буду 
Павєл.  Почекай, ти куди?! 

13 
Сабріна.  Що з тобою? 
Настя.  Де Саша? Де баба Нора? Боже, що мені робити?! 
Сабріна.  Настя, що з тобою?! 
Настя.  Мій батько, він може розбитися на машині, в нього білена на очах. Саша! 

 
Сабріна б’є по обличчю Настю. Обіймає її і сильно тримає. 

 
Сабріна.  Настя, Настенька, заспокойся. Отямся! 
Настя.  Ааааааааа! 
Сабріна.  Настя, дивися на мене. Тебе хотіли обдурити. Це Рома придумав, Саша не винен. Заспокойся 

прошу. Тобі голову задурили. 
Настя.  Що? Сабріна! Не чіпай мене. Мій батько. 
Сабріна.  Що, вони хотіли в тебе гроші виманити? Що хтось мав померти і ти когось спасаєш? 
Настя.  Так… От, курва! 
Сабріна.  Настя, ти не ображайся… 
Настя.  Що? Не ображатися. Я таке пережила, я як в тумані була. Боже! Боже! Тре викликати поліцію. 

Ненавиджу! Ненавиджу! За що? Я ж хотіла допомогти. Інтегрувати ромів. А вони… 
Сабріна.  Не кричи. 
Настя.  А я буду кричати! І ти з ними! 
Сабріна.  Я ж ромні, ми всі за одне, по-іншому ніяк. Я ж за тебе. 
Настя. Ти їм помагаєш! 
Сабріна. Я тобі допомагаю, дурепа. 
Настя.  Не хочу чути. 
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Сабріна.  Я хочу заміж за Сашу. Він мене любить, а я його. Ми сьогодні мали втекти в Словаччину, а там 
одружитися. Бо мої батьки проти. А я не можу без Саші. Їм з Ромою потрібні гроші, що дати на 
кордоні. І ми перейшли. Це Рома, не Саша, нам дуже гроші потрібні. Якщо Павєл прийде, я себе 
вб’ю, клянуся! 

Настя.  Я вас ненавиджу! Цигани! 
Сабріна. Боже! Вибач, ну вибач. Я цього не хотіла, ні Саша, ніхто. Так сталося. 
Настя. Так, сталося. Я ледь не… Гроші ці бігала знімала, по банках. Тримай! 
Сабріна.  Що? Д-дякую 
Настя.  Чого відразу не сказати, курва, (йобнуті) тупі цигани. Вас ніхто ніколи не зрозуміє. 
Сабріна.  Так. Ніхто. Прости. 

0 
Настя.  Я так, блядь, і знала. Я знала, що не потрібно зв’язуватися з цими ромами. Це їх життя, а це моє. Я 

не бачу ніякої різниці між ромом і українцем. Теж саме. Хочеш вижити обманюй, ліктями бийся. Ті 
ж самі чиновники, що створюють свої правила, з яких неможливо вибратися. Я розумію, нам 
потрібно виживати, а коли мова йде про виживання моральні норми відходять у сторону. Тобі ж 
потрібно швидше забігти у вагон, швидше сісти, швидше купити шмотку, бо знижка, тобі потрібно 
особняк добудувати. Тобі одному, бо ти, сука, центр всесвіту. Так, ви зараз скажете не всі такі. Так, 
бля, так і роми не всі такі. Ой, як я з вами за..., повернуся в Лондон. 

  
14 

Рома.  Як ти міг її залишити? 
Саша.  Та вона геть тронулася. То сміялася, то плакала. Щось у неї з картою, вона забігла в один банк, 

потім в інший. Я постояв трохи і пішов, а якщо вона все зрозуміла і поліцію викликала. А мені тре 
коня красти. 

Рома.  Шариш, коли тре. Добре чекаємо ще півгодини і валим. 
Саша.  Я покликав Павєла. 
Рома. Чого? Ти здурів? 
Саша.  Я бабі паспорт обіцяв забрати. 
  

Заходить Павєл 
  
Павєл.  Послухай, ти ґаджє! Ти не знаєш з ким зв’язався. Я тебе вижену і здохнеш в своїх ригачках на 

вокзалі. 
Рома.  Тихо, Павєл. Тримай себе в руках. Що поганого, він хоче бабі паспорт забрати. Їй ліки потрібні, а 

без паспорта не дадуть. 
Павєл. Ти ше тут не базарь, з тобою ми ще не договорили. Та мені на ту бабу насрати. Знаєш, що мені 

Сабріна влаштувала, коли я до них додому прийшов. Я згною -  це за тебе, гад! Сучий син! 
  

Саша кидається на Павєла, Рома його зупиняє. 
  
Рома.  А ти чого? Подивись на мене! В очі подивися! 
Павєл.  Краще заспокой його, а то я вас обох… 
Саша.  Що?! Ну що?! 
Павєл.  Не наривайся! 
Рома.  Та все, вибач, це я. Ми якусь брагу випили, в мене самого голову зриває, а він же не п’є, тому його 

взагалі накрило, ха. 
Саша.  Пусти мене! 
Рома.  Тихіше будь. Павєл, ну вибач нас. Відійди, залиш нас на трохи. 
Павєл.  Чекаю тебе, щоб на колінах приповз і вибачення просив. Всіх вас згною, ясно. 
Рома.  Ясно як день. Дякую, Павєл тобі, що тобі, дякую Богові, за тебе і твою допомогу. Ну випили трохи. 

Я все зроблю, Павєл… 
Павєл.  Щоб більше цього не було. 
Рома.  Не буде. 
Павєл. Чекаю тебе вдома. 
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Павєл йде 
  
Саша.  Він же брехло! Що тепер робити, я бабу без паспорту не залишу тут. Він її зведе без мене. 
  

Рома дістає ніж 
  
Рома.  То візьмемо своє. Йди за мною! 
  

15 
Напад радикально налаштованих молодиків. Вони кричать. Розламують житло, щось б’ють, щось 

розривають. 
  

16 
Лвс. Темно. 

Саша.  Рома… Сабріна… Сабріна… 
Сабірна.  Я тут, Саша де ти? 
Саша.  Я тут. Що з Ромою. 
Рома.  Та  зі мною нічого, дайте віддихатися, хух. 
Сабріна.  Чого вони на нас напали? Що ми їм зробили? 
Саша.  Сабріна, не бійся йди до мене. 
Рома.  Це якісь малолєтки-нацисти, тупі. 
Сабріна.  Вони в нас камінням кидали. 
Саша.  Тихо, тихо. 
Рома.  Та мені з балончика в око попали, води у вас немає? 
Сабріна.  А чого поліція не приїхала? 
Рома.  То може і вона замовила… 
Сабріна.  Як так можна, що ми їм зробили? 
Саша.  Народилися… 
Рома.  Досить! Нам потрібно коня вкрасти! 
Саша.  Що?! Якщо ми з’явимося, то нас вб’ють. 
Рома.  То ховайтеся тут, я пішов, або зараз або ніколи! 
Саша.  Почекай, я теж. 
  

Саша важко встає, Сабріна йому допомагає. 
  
Сабріна.  Кров… Це кров! Рома, у нього кров! 
Саша.  Все в порядку, просто порізався. 
Рома.  Курва! 
Саша.  Я з тобою піду, я вивезу жеребця, ти навіть на нього не вилізеш. Сабріна, чекай тут. 
Сабріна.  Нічого я не буду чекати! Не вказуй мені! Як ти підеш? Я буду з тобою. 
Рома.  Вона права. Я йду, я принесу якісь ліки, а ви з лісу не виходьте. Чекайте мене біля джерела. 
  

Рома йде. Саша і Сабріна залишаються. 
  
Сабріна.  Лягай, лягай сюди. 
Саша.  Ти така тепла. 
Сабріна.  Мовчи. 
Саша.  А нічого, що ти ще не моя дружина, а ми вже разом лежимо? 
Сабріна.  Чого це я не твоя дружина. Ми разом, ми лежимо і ось кров. 
Саша.  Хмм, так… 
  

Саша хрипить. 
  
Сабріна.  Боже, що з тобою. Ми не дочекаємося Рому.  Я біжу в місто я приведу швидку. 
Саша.  Ні, не йди. 
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Сабріна.  Я не можу, ти… я скоро, дочекайся мене, прошу. Ось гроші, мені Настя просто так дала. Ми 
можемо пройти кордон. Тримай, хай будуть в тебе. Дочекайся, ти ж тепер мій чоловік, ти ж будеш 
слухати свою дружину? Будеш? 

Саша.  Буду… 
Сабріна.  Я скоро! 
  

17 
Саша бачить різні кольори, він відчуває, як змінюється світ навколо нього. Він бачить коня, що йде глибоко 

в ліс. 
  

Саша.   Рома? Це ти? Чого там стоїш? 
Голос Роми.  Я не Рома. Я - Ромаян 
Саша.   А схожий, дуже, на Рому 
Голос Роми.   Може і схожий… 
  

Мовчать 
  
Саша.   Чого ти там стоїш? 
Голос Роми.   Я взагалі-то ніде не стою, це ти стоїш, а я в твоїй голові, куди мене поставиш я там і буду 
Саша.   Так ти моя уява? 
Голос Роми.    Блін, я ж тільки, що сказав, що я Ромаян. 
Саша.   А. Ясно, вибач. Просто… просто, Ромаян, я здається вмираю. 
Голос Роми.    Всі вмирають. 
Саша.   Але я - зараз… 
Голос Роми.   То я піду? 
Саша.   Так… Тобто, ні! Рома! Я буду тебе скорочено називати, добре? Я щось не хочу вмирати. 
Голос Роми.   Ага, подивись в зал, ти думаєш вони хочуть? Ніхто не хоче, і мало хто готовий. Головне не 

вмирати з переляканим і жалюгідним виразом обличчя. 
Саша.   Рома, я просто вмираю як якийсь звір, в лісі… 
Голос Роми.   Роми завжди трималися ближче до лісу. Тут і їжа, і дрова, і вода. Можна легко сховатися. 
Саша.   Чого ми завжди ховаємося?! Я трохи втомився від цього... 
Голос Роми.    Замахався (заїбався)? 
Саша.  Так, це точніше. Рома, чого ми такі, чого нас ніхто не любить, чого нас виганяють? Мій дід тікав, 

потім мій батько. Чого ти нас вивів з наших земель? 
Голос Роми.    Наших? Це так ґаджє можуть говорити. “Це земля моя”. Наша земля скрізь і ніде. Мені здається 

- це тупо, обмежувати нашу планету країнами, націями. Ми всі рівні. Ми всі вільні. Ми маємо 
жити вільно. Не завжди це розуміють оточуючі і зляться, бо ми багатші за найбагатших. Інколи 
простіше піти, бо твоя країна має бути трохи вище твоєї рани. Тут, в серці. В тебе, в мене. Якщо 
так її немає, то контурні карти не поможуть. 

Саша.   Я не хочу ховатися, втікати. Мене підрізали якість малолєтки, навіть не думаючи... тому що я 
“ром”, я “чужий”. Ми ж так само як і всі  давно тут живемо. 

Голос Роми.   Стоп, стоп. Саша, ти що вибираєш: спокій чи свободу? 
Саша.   Свободу. 
Голос Роми.    Гроші чи свободу? 
Саша.   Блін, чую, тут щось не те… Свободу. 
Голос Роми.   Релігію чи свободу? Роботу чи свободу? Здоров’я чи свободу? Славу чи свободу? 
Саша.   Ти ж знаєш, що свободу! 
Голос Роми.   Ось тобі і розплата. Ти думаєш - це так просто минає? Це, бля дуже дратує людей. Дратує, те що 

поряд з тобою живе, хтось, хто не підкоряється ніяким правилам. Ми за свободу платимо 
хворобами, жебрацьким життям, приниженням, голодом,  але ніколи не проміняємо всі блага на 
свободу. Ми розуміємо, що це може бути останнім нашим днем, навіщо до чогось 
прив’язуватись. Твоє тіло - це теж не свобода. Тіло – в’язниця душі. Тому йди за свободою. 

Саша.    О! Мама, а ви чого прийшли? 
Голос Сабріни.   Почула твій голос. Ти що коня вкрав? Я ж тобі казала, що будеш красти - пальці 

повідбиваю. 
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Саша.   Ну, вкрав, так ваш батько теж крав. Ми ж роми. 
Голос Сабріни.  Ти здурів, чи що? То, ти ще ведмедя води, бо ти ром. 
Саша.    Ма, вибач, тут так холодно і я здається вмираю. 
Голос Сабріни.  Ми всі вмираємо. 
Саша.    Угу… Ма, я так само як і ви - рано. Але я так не хочу. 
Голос Сабріни.  Це не тобі вирішувати 
Саша.    Я знаю, але від цього не легше. 
Голос Сабріни.  Не будь дурним, подивись в небо 
  

Всі дивляться догори 
  

Саша.    Там стеля... 
Голос Сабріни.  Будеш такий вредний, дам по голові. Відкрий очі. Те, що там стеля - це не означає, що 

там немає неба, зірок. Бачиш? 
Саша.    Бачу, мама. 
Голос Сабріни.  Я вмію читати по зіркам. Вони кажуть, що ти - вічний. Що нам потрібно -  небо над 

головою, вогонь - для тепла і пісні, щоб не сумувати. 
Саша.    Я так давно не чув як ви співаєте. Можете заспівати, щось я тут сумую. Тут мої друзі в 

лісі, давайте голосніше, щоб вони нас знайшли. Гуртом якось краще, разом нам добре, разом - 
безпечніше. 

  
Сабріна починає співати 

  
Саша.    Тільки не сумну, давайте якусь веселу. Ма, камАв ке ту (хочу до тебе) 
Голос Сабріни.  ЯвЕн (пішли). Яв ке ме (йди до мене) 
Саша.    Де васт (дай руку) 
Голос Сабріни.  Міро чАво, ме тут камАм (мій сину, я тебе люблю) 
Саша.    Дає… (мама) 

  
Всі разом співають 

 


