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«Молитва за Елвіса»
Специфічна драма про сім’ю, війну, музику…

Дійові особи:

АРТЕМ – (21 рік) юрист, що мріяв стати музикантом

ЮРА –  (25 років) доброволець (позивний Елвіс), теж мріяв стати музикантом

Ранок. Двір лікарні. На лавочці спить Артем. Він скрутився від холоду та
обіймає свою гітару. З’являється Юра (у військовій формі, добровольчий
батальйон), спокійно підходить до лавочки і сідає поряд, дивиться на брата.
Артем в якийсь момент витягує ногу вперед зачіпає Юру і від того
прокидається.

ЮРА. Щось погане наснилось?

Артем побачивши Юри відсувається подалі. Відвертається. Мовчить.

ЮРА. Не скучив?

Артем мовчить.

ЮРА. І не обнімемось?

АРТЕМ. Не сьогодні.

ЮРА. Думав зрадієш.

АРТЕМ. Ага…

ЮРА. Я от зрадів.



АРТЕМ. Помовч. Дай прокинутись…

Артем роздивляється навколо і намагається зрозуміти де знаходиться.

ЮРА. Тьома… Впізнаєш це місце?

АРТЕМ. Лікарня якась…

ЮРА. Пологовий будинок! Я тут народився… А потім і ти. Мама лежала отам
на третьому поверсі… А ми з татом чекали ось на цій лавочці. Вона
показувала нам тебе з вікна… Досі пам’ятаю, як вперше побачив твою
маленьку червону пику, що верещала без зупину… Так злякався, що просив
тата аби ми тільки маму забрали… А потім звик. Навіть боявся тобі якось
нашкодити…

АРТЕМ. Юр, до чого ці слюні?

ЮРА. Тобі не цікаво? Я ж про тебе розповідаю.

АРТЕМ. Не цікаво.

ЮРА. Досі злишся?

АРТЕМ. Мені сьогодні на роботу. Не хочу запізнюватись.

ЮРА. Сьогодні субота. Тобі нікуди не треба.

АРТЕМ. Я краще знаю куди мені треба.

ЮРА. Нє, ну ти ще той мудак… Давай шуруй. Може останній раз говоримо…

АРТЕМ.  Може і останній. Ти ж знав куди йдеш!?

ЮРА. Ну приблизно.

АРТЕМ. Хочеш аби я тобі дифірамби співав? Не дочекаєшся…

ЮРА. Шкода. Я ж тільки для цього і прийшов…

АРТЕМ. Ти для мене балабол і більш ніхто.

ЮРА. Якщо тобі від цього легше, то кажи що хочеш…

АРТЕМ. Це тобі було легше все кинути і звалити.

ЮРА. Так говориш, ніби я на Гаваї звалив.

АРТЕМ. Краще б вже на Гаваї…



ЮРА. Може досить огризатись?

АРТЕМ. Це моя думка. Я маю на неї право. У вільній країні живемо…

ЮРА. Ну так, поки у вільний…

АРТЕМ. Ти міг піти в магістратуру. Тебе б навіть у армію ніхто б не забрав! У
тебе був вибір, можливості! Ми тільки почали нормально розкручувати наш
гурт… А ти, навіть не подумав… Щось в голову стукнуло, схопив рюкзак і
похеру, як вдома буде…

ЮРА. Був вибір? Коли вони напали – ніякого вибору вже не було.

АРТЕМ. А можеш сказати це ще пафосніше? Аби я сльозу пустив.

ЮРА. Ну тобто, я мудак, що відчув, що маю бути там?

АРТЕМ. А може, це я мудак, що нічого такого не відчув?

ЮРА. Знаєш, це абсурдно звучить, але я зрозумів, що там мені буде
спокійніше.

АРТЕМ. «Спокійніше», бляха… Тобі «спокійніше»? А мамі?!.. Ти її бачив!?
Юра, вона постаріла за три роки - як за десять! Боюся їй дзвонити, бо її тіпає
від кожного дзвінка! Як прийду додому без сил, злий чи бухий, то кидається
до мене з отакими очима і одразу «що?!», «що сталось!?»… І я розумію, що
не можу зробити нічого… Нічого аби її так не трясло!… А тобі значить
«спокійніше»…

Юра бере гітару Артема і починає награвати мелодію. Намагається
перевести тему.

ЮРА. Це складно пояснити. Дякую, що взяв гітару... Погода гарна, скажи?
Зараз би пива випити. Взагалі, класно сидіти отак ввечері навесні на лавочці з
пацанами... Пиво, горішки, філософські розмови… Ніколи не про пусте,
завжди вирішення питань всесвітнього масштабу… Політика, наука, історія,
Білл Гейтс, інновації… І баба Галя з третього поверху оре… І все так
просто… І хочеться аби це «просто» було завжди… А так не буває. В якийсь
момент, виявляється, що ти маєш, ще щось робити аби могти отак просто
жити… Отак просто…

АРТЕМ. В дворі новий футбольний майданчик зробили. Перед виборами.
Турнічкі класні. Пацани грають навіть вночі… Я все хотів вийти до них…
Але звіти, конференції. Після офісу вже сил нема. А на вихідних впадло…



Валяюся серіальчики дивлюся. Думав коли повернешся - разом сходимо. Я з
тим м’ячем, що ти подарував навіть не виходив…

ЮРА. А ти виходь, виходь… Не треба на фізичну форму забивати,
музикант… Біля кіоску хтось б зачепить і не відповіси…

АРТЕМ. Ти казав, випустим альбом, поїдемо на гастролі, будем збирати
стадіони... І шо… Коли нарешті вилізли з переходу у нормальні клуби, ти
береш і кидаєш мене… Типу давай вигрібай сам…

ЮРА. Я не думав, що ти отак на все заб’єш… Думав навпаки подорослішаєш.
На зло мені. Хороша ж мотивація?

АРТЕМ. А шо я без тебе? Це в тебе голос, це ти пишеш круті тексти… А я
так, бринькаю…

ЮРА. Якраз це у тебе є той нерв, через який нас так круто приймали. Так, ти
буває лінишся, упираєшся, але все таки музика це твоє… І ти це знаєш.

АРТЕМ. Скажи правду. Ти ж просто перегорів? Я бачив, що ти вже не хочеш
виступати… Постійно зривався на мене через якусь херню…

ЮРА. Не перегорів. Але…Сумнівнім було немало. Захотілося інших сенсів,
іншого рівня.… Ну типу, ми були такі легкі, підірвані… Пивко, фанати, нові
шмотки, ля-ля… І що з того?

АРТЕМ. А шо з того?

ЮРА. От що ти хочеш сказати людям?

АРТЕМ. Ну типу, шо життя класна штука. Хтось хоче зстрибнути з мосту, а
потім послухав нашу пісню і такий, о… Норм тема…Жити можна.

ЮРА. Ну добре, от є у нас пару таких пісень… Далі що?

АРТЕМ. Ой, бляха, Юра…Тобто ти хочеш сказати, що в наших піснях мало
сенсу?! Вони качають – в цьому і сенс!

ЮРА. Я хочу сказати, що відчув, що хочу іншого рівня… Захотілося облити
себе холодною водою. Ну знаєш, зробити щось таке, щоб точно не відчувати
себе мудаком…

АРТЕМ. І шо? Помогло?



ЮРА. Я навіть надсилав тобі нові тексти, але ж ти навіть повідомлення не
відкриваєш…! І про концерт я домовився, там у нас… Ти міг приїхати! Я
просив! І комбат просив! І хлопці…

АРТЕМ. Було не до цього. Я мав йти на адекватну роботу і заробляти
адекватні гроші.

ЮРА. Я написав п’ять нових пісень… Вони в моєму блокноті під подушкою
казармі, якщо раптом що… Чуєш? Артем?

АРТЕМ. Чую…

Юра починає співати свою пісню. (прим. Коли п’єса буде ставитися на сцені
буде знайдений талановитий музикант або група яка створить пісні
спеціально до цієї постановки. Тож я просто відмічу, що тут є якась
душевна пісня *Спочатку мотив не дуже вдалий для цих слів… )

ЮРА. Ну? Як?

АРТЕМ. Лайно собаче.

ЮРА. Нормальна назва. Але для іншої пісні.

АРТЕМ. Ну якщо порівнювати з Джимом Моррісоном, то лайно. Хочеш
ставити найвищу планку? От тобі чесно кажу!

ЮРА. То може допоможеш допрацювати?

АРТЕМ. Часу немає. Роботи багато.

ЮРА. Ти думаєш тут має бути інший темп?

АРТЕМ. Звичайно, бо зараз це тупо колискова… А може бути ось так…

Артем бере у Юри гітару і підбирає більш підходящий темп… Юра співає і
тепер вже виходить краще.

ЮРА. От не вірю, що ти можеш днями тупо сидіти в офісі.

АРТЕМ. Не так вже й тупо. То каву піду, то покурити, то в пін-понг граємо...
Нормально мені… А ще, корпоративи! Я навіть співав на минулому… Мені
подарували шкарпетки з оленями і грілку, яку мама потім тобі відправила. О,
а ще, абонемент на Гарра-Руфа…

ЮРА. А це що?

АРТЕМ. Масаж такий, коли маленькі рибки ноги гризуть… Не ходив ще.



ЮРА. Яке в тебе насичене життя…

АРТЕМ. Не жаліюся.

ЮРА. В мене від берців такі мозолі, що я б не відмовився від цього
абонементу…

АРТЕМ. Він тебе почекає.

ЮРА. І все таки це не те, чим би ти хотів займатися.

АРТЕМ. Ніби ти хотів вбивати людей…

ЮРА. Можеш думати перед тим, як щось говориш?

АРТЕМ. «Воювати за мир – все одно що трахатись за цноту»… І це не я
сказав, а твій любімчік Ленон…

ЮРА. Я не воюю, а захищаю. Я на своїй землі. Це важливо.

АРТЕМ. Але ж ти стріляєш у людей? Скількох вже вбив? Може і зарубки на
автоматі робив?..

ЮРА. Не розумієш, що говориш.

АРТЕМ. Яка б ахінея не була у їх головах, але вони теж люди. І у них якась
своя правда…

ЮРА. А яка правда у найманців, що тупо виконують криваву роботу за гроші?

АРТЕМ. А там тільки найманці? А жертви пропаганди? Які реально, вірять
шо це від тебе треба захищатись…

ЮРА. Якби не було найманців, з людьми ми б давно домовились…

АРТЕМ. Вже все домовлено… Думаєш це все вигідно лише кремлівським
шизікам? Ага, хто нас там тільки не ділить…

ЮРА. Ну це мені і будь-який таксист скаже. Нічого конкретного. Так,
звичайно ми всього не знаємо… І не можемо знати. Тому я просто роблю, що
можу. От я б подивився, щоб ти зробив, якби вночі хтось вдерся до нашої
квартири з ножем і пішов до маминої спальні, шукати гроші… Може ти б
запропонував йому посидіти на кухні, випити чай і обговорити спокійно, все
що йому треба? А може ви б навіть дійсно дійшли до якогось компромісу?…
Ну наприклад він би забрав нашу плазму чи твою приставку…І на тому
все?...



АРТЕМ. При таких розкладах, я б хотів аби вчасно приїздила поліція. І на
руках мого брата не було нічиєї крові. Нічиєї. Людина, яка змогла вистрелити
в іншу, вже якось і сама ламається… От чесно, я не знав, шо гірше, чи те, що
ти не повернешся… чи те, шо повернешся неадекватом…

ЮРА. У житті є багато інших речей, які так само можуть тебе зламати…

АРТЕМ. У житті багато інших людей, які можуть взяти автомат і піти туди…
А талановита людина має творити… Пісні – чим не зброя!?

ЮРА. Одне не відміняє іншого.

АРТЕМ. Кожен має займатися своєю справою…

ЮРА. Якби не було війни, кожному хлопцю який зараз там, знайшлася б своя
справа… І знайдеться, після.

АРТЕМ. Ой, роби шо хочеш.

ЮРА. Слухай, а от якщо завтра вони вже будуть у Києві (або місто у якому
йде вистава)... Що тоді? Перевзуєшся? Абстрагуєшся?

АРТЕМ. Знаєш, от коли будуть – тоді і подумаю…

ЮРА. Давно цікавився скільки їхніх солдат підтягнулося до кордонів…
Новинами взагалі цікавишся?

АРТЕМ. Мені вистачає мами… Начитається, а мені потім бігай посеред ночі
за валер’янкою…

ЮРА. Спочатку вони заборонять дивитися твій улюблений серіал… І коли ти
десь напишеш в мережі «якого хера», то засадять років на десять аби думав
на кого гавкаєш… Це вже було і відбувається зараз зовсім поряд…

АРТЕМ. От чого ти мене задовбуєш?

ЮРА. Намагаюсь нащупати де ж в мого брата починається ця межа… Що має
статися аби він нарешті закричав «Стоп! Зі мною так не можна!». Чи ти
пластилін… з тебе можна ліпити будь-що?

АРТЕМ. Відчепися!

ЮРА. Знаєш у яких випадках ти починаєш тупо кричати? Коли розумієш, що
я правий. Вся демагогія припиняється, аргументів немає…

АРТЕМ. Бла-бла-бла-бла.



ЮРА. Артем…Невже ти справді міг би мене боятися?

АРТЕМ. Згадай, чому ми з тобою не хотіли їздити в село коли прадід Савік
був живий…

ЮРА. Пам’ятаю… І що?

АРТЕМ. Пам’ятаєш, коли він випивав - починав рити окопи прямо у дворі? І
нас заставляв.

ЮРА. Тобі весело було…

АРТЕМ. Я тоді нічого не розумів. Думав граємось. А згадай, коли він  взяв
нас з собою аби підпалити хату діду, який начебто був поліцаем при
фашистах!

ЮРА. Ти навіть сам сірник хотів кинути…

АРТЕМ. Я довіряв старому! І кинув би… Якби Ти не почав кричати.

ЮРА. Він потім мене за це ще довго обзивав зрадником.

АРТЕМ. І тарілки заставляв виїдати, так аби блистіли. Я через це і досі
давлюся хот-догом, який не можу доїсти – але і викинути не можу…

ЮРА. А баба Ганя його жаліла, щоб він там не чудив і казала «Це все дітки
війна, це все війна…. І голод….». І ніякої ностальгії за пломбіром, коли
знаєш, що твого батька розстріляли за анекдот…

АРТЕМ. Він був травмованим, а страждали аж три покоління! І він у тому
невинний, у нього точно вибору не було. А ми ж наче живемо у іншому часі?

ЮРА. Смішний ти. Тут тільки і диви аби назад не повернутись… Бабуся за
столом часто казала тост за те, аби не було війни. І я ще думав, який дивний
тост. Напевно вона вже така стара, що просто інших тостів не знає… Хіба у
наші часи можлива війна? Я був певен, що війна це щось з минулого… Що
люди зараз можуть бігти одне на одного з автоматом лише у кіно… А тепер я
формі, стою на блокпості і сам не розумію, чому в житті так склалось… Але
що вдієш. В історії ніколи не було легких часів… Десь завжди голодували і
воювали… Нічого не змінюється, насправді. Життя – лише для випробувань.

АРТЕМ. А чи не сам ти його собі ускладнюєш?

ЮРА. Мені ще років вісім тому почало здаватися, що наступає кінець світу…
Але, повільний такий… Кінець світу, який триватиме років п’ятдесят, а може



і сто… Але він вже почався. Може ще тоді у 2012 як і обіцяли за календарем
Мая… А може і  раніше… Як рак… Одразу ж не помітиш… Революції, війни,
епідемії… Не хочеться аби мої слова звучали пафосно, бо я кажу це
максимально щиро… Пам’ятаєш, як тато вчив «Прокидаєшся з ранку і
запитуєш себе – А що я сьогодні корисного можу зробити для інших? Якщо
знаєш – то йди і роби це… А як не знаєш – візьми й посади дерево»… А ще,
він навчив, що немає ніяких «інших». За все у цьому житті маємо нести
відповідальність ми. Оце сміття ніхто крім тебе з землі не підійме і до
смітника не вкине… І от я прокинувся якось вранці і запитав себе «що я можу
зробити сьогодні»… Потім зібрав рюкзак і пішов в добровольці… І коли я
там, я зовсім не хочу аби тут про мене постійно пам’ятали і хвилювались…
Навпаки. Я ж там – щоб тут було добре і тихо… Якщо ти можеш не
відчувати, що в країні досі йде війна, значить ми з хлопцями все робимо як
треба…

АРТЕМ. Ну, Елвісе, сподіваюсь держава дасть тобі гідну пенсію якої
вистачатиме на ліки.

ЮРА. Хороший позивний, скажи?

АРТЕМ. Занадто. Ти сам себе так назвав?

ЮРА. Після першого обстрілу в мене був такий істеричний стан… І я ж не
п’ю зовсім… А цей стрес треба якось знімати… Я вмикав рок-н-рол і
танцював… І звичайно співав увесь голос! Не Елвіса, а Чака Беррі, Літл
Річарда, Бадді Холі… Але для хлопців що не в темі, вони всі Елвіс… От і
назвали.

З’являється мікрофон і замість лавочки ми вже бачимо сцену нічного клубу.

Юра починає виконувати запальну рок-н-рольну пісню «Great Balls of Fire» на
межі істерики.

АРТЕМ. Бідні пацани, оце їм треба такий чудік…

ЮРА. Ми вже якось спокійно відносимось до усіх причуд. У кожного свої
таракани, без цього ніяк… Головне, аби живі поверталися. У нас був хлопець,
позивний «Кіт», хоча ми казали частіше «Кітікет»… Не міг пройти повз якусь
кульгаву собаку чи кішку – всіх до нас тягнув… А вони ж мітять усе, кароче
вонь стояла така в казармі… Ох, як ми його ненавиділи… Ну ще коли одна чи
дві тваринки, то ще ок… А він розвів цілий притулок... Ми казали, що ще
когось притягне, то всіх потравимо! Коли його снайпер вбив, ми самі їх



почали годувати…Навіть одного кота до ветеринара возили. А потім, ще двох
цуциків підібрали. Одного назвали «Кітікет»… Собака Кітікет, смішно?

АРТЕМ. Смішно…

ЮРА. О, ще був мужик такий «Ліптон», він вночі не хропів, а свистів! Ми ще
ржали «в кого чайник закипів?»… А коли і його не стало, ми перший тиждень
заснути не могли… Звикли засинати під свист.

Виконує ще одну пісню, на цей раз свою…

ЮРА. Буває ніби побачу у натовпі силует загиблого побратима... І ось до
моменту поки встигну усвідомити, що то мені це здалося – серце завмирає ...
Ось наче і усвідомлюю, що людини вже немає, а все одно готовий на зустріч
... Декілька разів стримувався, щоб не окликнути… Підсвідомість цікава
штука, вона ніби знає, що не буває останніх зустрічей з тими хто нам дійсно
важливий…

АРТЕМ. У мене для тебе не має нової пісні. Але я зробив новий кавер… Я
знаю, ми домовлялися менше робити каверів і більше свого, але чомусь вона
крутилася в голові… В тему…

Артем співає пісню Еріка Клептона «Tears in Heaven»

ЮРА. «Чи згадав би ти моє ім’я, якби ми зустрілися на небі? Чи було б воно
тим самим, якби ми зустрілися на небі»… Так, дійсно хороша…

АРТЕМ. А ти не боїшся смерті? Пробач, але ти певно думав про це…

ЮРА. Боюся лише, що людям яких я залишу буде боляче. От і все. У нас
нещодавно було три безсонні ночі, так от потім коли нарешті можна було
поспати, я вирубився на 20 годин… Сон був такий міцний, що я ніби прожив
у ньому ще одне життя… Щось таке розповідали побратими, яким
доводилось переживати клінічну смерть чи кому… Увесь час, що знаходишся
без свідомості у тебе є інша реальність і її складно відрізнити від цієї… Оце
думаю, може після смерті, те саме?

АРТЕМ. Так, але ж її створює твій мозок… А коли він перестане працювати,
я не впевнений, шо щось буде далі…

ЮРА. Але ж до народження нічого не було… Ні твоєї свідомості, ні моєї… І
якось все почалося? То чому колись не початися знов?

АРТЕМ. А ви там часто говорите на такі теми?



ЮРА. Буває, говоримо. І навіть жартуємо. Інколи чорний гумор – єдине
спасіння аби дах не зірвало… У нас там є один єврей Яша… Дуже розумний
хлопець. Він часто розповідає щось таке цікаве, про їхні традиції, звичаї… І
от я зрозумів, що мені близько те, як у них прийнято ховати близьких. В них
це потрібно робити як можна скоріше, бажано у той самий день, коли людина
померла. Навіть якщо вона померла під вечір, треба з тілом проститися до
ночі… Тіло замотують у білу тканину і кладуть отак прямо в землю…Мені
здається, що це так чесно, правильно. Тіло виконало свою місію… Все. Воно
має швидше поріднитися з землею, його мають з’їсти черв'яки, з нього має
вирости трава, дерево… Ніякого бархату, ніякого відполірованого дубу за
ціною машини… До чого ці костюми від Гуччі і оркестри в останню путь? Я
не хочу такого... А сказати нашим родичам – просто киньте мене в землю – не
зроблять… Подумають, що зі скромності і ще дорожчу труну замовлять…

АРТЕМ. Похорон – це єдиний бізнес який працюватиме завжди… І чим часи
гірші, тим більше в нього дохід… З війною те саме… Поки для тебе це справа
честі, хтось добре наживається…

ЮРА. І нехай це буде на його совісті. А на моїй буде спокійно…

АРТЕМ. Ми можемо перестати говорити про смерть? Давай про щось веселе.

ЮРА. Можемо пограти в м’яча.

Зверху до рук Юрія падає м’яч.

Артем завмер.

АРТЕМ. Я ще спочатку зрозумів, що ми у сні. А потім заговорилися, і забув.

ЮРА. І як ти зрозумів?

АРТЕМ. У тебе тут приємніша морда, ніж в житті…

ЮРА. А ти не такий жирний.

АРТЕМ. Йшов би ти… Я виспатись хотів нормально!

ЮРА. А чого вирішив, що це твій сон? Може це мій – сон…

Артем починає сам себе щипати, а потім лупити по щоках. Намагається
прокинутись. Починає шукати висоту з якої зістрибнути. Вилазить наверх.



ЮРА. Обережніше. Я коли вперше обкурився на якійсь вечірці, то думав, що
мені все сниться і щоб прокинутись хотів зістрибнути з вікна. Хлопці вчасно
зупинили…

Артем обережно злазить до низу. А потім різко розганяється і врізається у
стіну. Боляче.

ЮРА. Це міцний сон. І тут можливо абсолютно все. Ти краще налаштуйся на
потрібну хвилю – і побачиш бажане… Що хочеш, але тільки з собою забрати
не зможеш…

АРТЕМ. Таке собі задоволення.

ЮРА. Як і в житті… А чого б ти хотів?

АРТЕМ. Не знаю… Може політати? Над морем, горами… Красиве щось
побачити. Не знаю…

ЮРА. Я б маму хотів побачити. От щоб ми як у дитинстві пішли з нею в
ботанічний сад, їли морозиво, а вона б розповідала про рослини… А я б
слухав уважно. Не так як тоді в дитинстві… А уважно…

АРТЕМ. Я б хотів побачити свою Олю. Ну… Маму я ж і так бачу. А от
Олю… Таку якою вона була коли ми ходили на перші побачення… Таку легку
і прикольну… Олю яка верещала на наших перших концертах і цілувалася зі
мною в під’їзді до ранку… Ту Олю, яка ще не розуміла, що для щастя їй
потрібна окрема квартира і останній айфон.

ЮРА. Та мені про твою Олю одразу все зрозуміло було. Вона почала
зустрічатися з тобою тільки коли у нас почало щось виходити…

АРТЕМ. Це нормально. Вона класна, чому їй має подобатись невдаха… Але
ти правий, краще все таки в ботанічний сад. Годувати білок! Чіпа і Дейла…

ЮРА. Чіп і Дейл бурундуки, а не білки… Стомився повторювати.

АРТЕМ. А я стомився битися з тобою, через те, шо ти мене виправляєш…
Хіба у нас на деревах водяться бурундуки?

ЮРА. Не шокай. Ти колись бачив бурундука в парку?

АРТЕМ. Навіть не знаю як вони виглядають. Якщо як білки, то бачив.

ЮРА. Здається, у снах ми розуміємо, що дійсно має значення, а от у житті
бігаємо зовсім за іншим.



Грають у футбол. Артем ловить м’яч і падає.

АРТЕМ. В дитинстві я хотів ролики, а просив велосипед, бо в тебе був…
Хотів ходити на баскетбол, а ходив на гітару, бо хотів вміти як ти…

ЮРА. Хотів пити пепсі, а пив колу… Хотів найки, а купував адідаси…
Скільки ж ти через мене настраждався, бідненький.

АРТЕМ. Музикою взагалі не хотів займатися. Але ти мене заразив!

АРТЕМ. Слухай, а може ще щось разом заспіваємо? Я так за цим сумував
насправді…

Співають дуетом власну пісню.

АРТЕМ. Люблю цю пісню. Вона дурна, але я її люблю.

ЮРА. (раптом серйозно) Нащо ти взяв гранату з гаражу?

АРТЕМ. Шо?

ЮРА. Запитую ще раз. Нащо ти взяв гранату з гаражу?

АРТЕМ. У нас там була граната?

ЮРА. Та яку я у Вовчика забрав.

АРТЕМ. Це ти і Вовчик придурки. Я казав тобі, шо ніякої зброї сюди не
тягни… Забрав у Вовчика? То треба було віддати куди треба, чи з собою туди
забрати, а не в гаражі ховати… Я одному малому з двору даю ставити у нас
мопед! А якби він її знайшов і руки собі відірвав? У тебе б на совісті було так
само спокійно?

ЮРА. А ти кому руки відривати зібрався?

АРТЕМ. Я ще не вирішив…

ЮРА. Яскравий подарунок на весілля, нічого не скажеш…

АРТЕМ. Хто тобі сказав?

ЮРА. То ти тільки їх підірвеш? Чи й себе?

АРТЕМ. Цікаво, а от якщо я себе підірву, то може і ти хоч додому
повернешся? Маму пожалієш… Поміняємось нарешті ролями?

ЮРА. То це ти мені мстиш?



АРТЕМ. Через те, шо ти там… я маю бути не просто тут, постійно поряд з
мамою аби вона не хвилювалась!… Я не можу вже і у клуб до ранку піти, бо
мама не може переживати одночасно за двох. Розумієш? Я навіть на
побачення вже рік не з ким не ходив…

ЮРА. Скажи, ще що це я винен, що у тебе дівчини нема. Коли людина
постійно звинувачує у своїх проблемах кого завгодно окрім себе, це свідчить
про психічні розлади. От згадай, ти хоч за щось відчуваєш свою провину?
Хоч за щось?

АРТЕМ. Є таке.

ЮРА. Цікаво…

АРТЕМ. Відчуваю провину за те. шо…

ЮРА. А ну?

АРТЕМ. Відчуваю провину за те, шо не відвіз Альфа вчасно до ветеринара…

ЮРА. Слухай… Ну… Ми ж не могли подумати… Ми ж не знали, що у собак
буває рак… Що треба якось частіше обстежувати... Якщо хтось і винний, то
ми всі… Я, ти, мама… Ти не маєш відчувати провину.

АРТЕМ. А я відчуваю.

ЮРА. Навіть шкода тебе стало. Ти маленький маніпулятор… Викрутив усе
так аби я став тебе жаліти… Ще раз запитую, що ти будеш робити з тією
гранатою, придурок?

АРТЕМ. Думаєш, подарую нареченим? Слово таке гарне… Наречені…
Приречені… Приречені наречені. Гарна назва для пісні, скажи?

ЮРА. Ні.

АРТЕМ. Думаєш краще підірвати тільки себе?

ЮРА. Тобто, поки я тут з усіх сил намагаюся вижити, ти візьмеш і розірвеш
себе на шматки?

АРТЕМ. Так, я розірву себе на шматки. І тоді мій зовнішній вигляд нарешті
відповідатиме внутрішньому стану. Я прийду і буду танцювати поки
вистачить сил…А потім… Бах…. Феєрверк! Сподіваюся оператор встигне це
зняти…

ЮРА. Гості отримають незабутні враження…



АРТЕМ. А хіба не за цим люди увесь час полюють? Враження… Всі хочуть
незабутніх вражень і попкорну!

Юр, вона ж навіть не поговорила зі мною! Коли ми розходились вона сказала,
шо ми маємо лише трохи відпочити одне від одного… Розібратися з
пріоритетами! Вона казала, якщо я стану трохи серйознішим, то все ще може
бути! Вона не сказала, шо це все! Я ж через неї попхався у той офіс… Я через
неї послав на хер нашого продюсера! Я намагався все робити, так як вона
хотіла… А потім знаєш, я ж тупо з інстаграму дізнався, шо у неї дівішнік! З
інстаграму, Юра! (істерика) В мене отут все болить… І я не знаю, як це
припинити! Я на стіни лізу! Я вбитий! Я чокнутий! Я не знаю, щоб  я зробив
з тією гранатою! Не знаю! Думав піду, а там як буде… Може налякаю їх,
пожартую, а може вона побачить мене і все зрозуміє… Я не знаю… Я б
нічого не зробив, я б нічого не…

ЮРА. Тихо, тихо… Рідненький, Тьомочка, все буде добре… В тебе ще все
буде добре. Це пройде. Треба трошки почекати і все пройде. Ти ще проживеш
довге життя… Ти ще зустрінеш дівчину в яку закохаєшся і зрозумієш, що до
того ніби й ніколи нікого не кохав… У тебе буде дві донечки і син… Ти будеш
страшенно їх любити і писати хороші пісні… Випустиш альбом  і об’їдеш
півсвіту з гастролями. А  одного дня купиш будинок з видом на гори, де ви
будете щасливо жити усі разом… Тобі вдасться ще бути щасливим, Тьомочка.

Тиша…

АРТЕМ. Якщо заснути уві сні, то прокинешся?

ЮРА. Чи впадеш у ще глибший сон.

АРТЕМ. Глибший, це той який потім не можеш згадати?

ЮРА. Ох, як ти в дитинстві мене задовбував цими почемучками…

Артем намагається заснути…

ЮРА. Тьома… Ти ж віриш в Бога?

АРТЕМ. Нє…

ЮРА. Відколи нє?

АРТЕМ. Ми посварились.

ЮРА. Це не значить, що не віриш.



АРТЕМ. Він мене розчарував…

ЮРА. Думаю варто вірити. Хоча б якоюсь своєю вірою. Хоч у щось. Бо коли
ти оступишся, то не буде за що схопитися…

АРТЕМ. Не хочеться ілюзій. Краще пам’ятати, шо крім тебе твої проблеми
ніхто не розрулить…

ЮРА. Пригадуєш, у нашій халабуді була така маленька іконка, яку ми зверху
чіпляли? І коли було страшно, то бігали туди молитися…

Зі стелі опускається тканина і там де була сцена вже халабуда.

Юра дістає з кишені маленьку іконку і вішає у халабуді.

АРТЕМ. Так.. Ми її повісили, коли у батьків почалися проблеми… Вони
щоночі бухали і билися… Нам було страшно, тому молитися, як вчила бабуся,
було єдиним виходом…

ЮРА. Коли це припинилося. Я вірив, що це Він допоміг.

АРТЕМ. Допоміг шоб батя від нас пішов? Нормально так…

ЮРА. Якби вони лишились разом, то повбивали б одне одного.

АРТЕМ. А щоб ніхто нікого не вбивав, твій Бог, зробити ні міг?

ЮРА. Ну, колись спитаєш.

АРТЕМ. Запишу, шоб не забути…

ЮРА. Коли тобі було шість, ти впав з гойдалки, розбив голову і втратив
багато крові… Поки їхала швидка – я молився… Я сказав собі, що якщо ти
виживеш, я завжди буду вірити… Ти вижив. І я тримаю слово.

АРТЕМ. Пробач мене, Юра. Я сам не знаю коли я став таким… Самого
нудить…

ЮРА. Артем… Помолись за мене.

АРТЕМ. Починається...

ЮРА. Мені це важливо.

АРТЕМ. Я вже не вмію. Забув як там…

ЮРА. Своїми словами.



АРТЕМ. Ні. Не зможу.

ЮРА. Я рідко про щось прошу.

АРТЕМ. Буду відчувати себе ідіотом.

ЮРА. Відчувай.

АРТЕМ. (починає молитися) Господи, милосердний, зроби так аби настав
мир і цей придурок нарешті знайшов дорогу додому… Правильно?

ЮРА. Це твоя молитва… Продовжуй як хочеш…

АРТЕМ. Господи, зроби так аби всі диктатори повиздихали нарешті…

ЮРА. Не варто просити про чиюсь смерть у молитві.

АРТЕМ. Це моя молитва, а не твоя…

ЮРА. Зосереджуватись на хорошому.

АРТЕМ. Пробач, Боже… Краще зроби так, аби на всіх диктаторів прийшло
прозріння, вони покаялись і пішли в монастир… А всі гроші віддали на
порятунок світу від екологічної небезпеки. О, це я добре придумав.

ЮРА. Ну може…

АРТЕМ. Зроби так, Боже, аби я нарешті зрозумів свій шлях у житті… Аби
мама і тато були щасливі і здорові… Зроби так, шоб я менше злився на
ближніх і частіше намагався їх зрозуміти…. Був обережним з почуттями
інших. І грошей побільше…

ЮРА. А так добре починав…

АРТЕМ. І взагалі, дай нам розуму не ускладнювати одне одному життя, яке
ти і так зробив нестерпним…

ЮРА. Все закінчуй.

АРТЕМ. Амінь.

ЮРА. Для першого разу непогано…

АРТЕМ. Не впевнений, що варто продовжувати.

ЮРА. Але ти хоч спробував. Дякую.

АРТЕМ. Це все? Бо якось надто напряжно для звичайного сну…



ЮРА. Котра година?

АРТЕМ. Сьома тридцять вісім…

ЮРА. А тепер, слухай уважно. За чверть до восьмої задзвонить домашній... А
ти як завжди будеш спати до обіду…

АРТЕМ. Субота! Я що не можу виспатись?!

ЮРА. Він задзвонить за чверть до восьмої… І я хочу аби ти прокинувся і взяв
слухавку. Ти маєш її взяти швидко, так аби маму не розбудив дзвінок.
Дзвонитиме мій комбат. Вислухай все. Мовчки. Спокійно скажи, що почув. А
потім піди на кухню і приготуй сніданок… Приготуй омлет, такий як я
завжди готував… Помідори вдома є? (Артем потискає плечима). Коли мама
прокинеться, нічого не кажи… Окрім, доброго ранку. Нехай поснідає…
Протримайся як можна довше. Будь поряд. Треба аби вона відчувала, що ти з
нею… Що ти в неї є. Потім, скажи, що я тобі снився… І що ми говорили,
довго-довго... І що ми пробачили одне одного. І що я казав, як люблю вас… І
тата теж… І що сказав, що смерть не перемагає… Смерть не перемагає. А
вже потім скажеш все інше… Зрозумів?

АРТЕМ. Юрчику…

ЮРА. Тобі час прокидатися.

АРТЕМ. Юрчику?

ЮРА. Все.

АРТЕМ. Юра!

ЮРА. Слава Україні!

АРТЕМ. (глухо) Г е р о я м…

Тиша…

Київ, 2021

Я Смілянець Марина Сергіївна погоджуюсь на публікацію своєї п'єси
«Молитва за Елвіса» на сайті https://ukrdramahub.blogspot.com і погоджуюсь

на вільний доступ до них усіх бажаючих. Будь-яке використання моїх
текстів можливе тільки за згодою зі мною.


