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СТУКІТ У ДВЕРІ

Дійові особи:
ОКСАНА
ТАРАС
ЛЕСЯ
ВАСИЛЬ

Постійно звучить музика, схожа на антропогенний шум.

Оксана. До мене постукали у двері. Вночі. Всі спали, і я спала. Перед тим у мене було важке
тренування. Я втомилася. Взагалі, я втомлююся швидко. Ледь себе змусила ходити на
спорт, нарешті я почала займатися власним здоров’ям. Бо здоров’я найважливіше. Казали
на всіх днях народженнях моєї сім’ї. Коли я втомлена, я зла. (Пауза). Чого ви гатите по
моїх дверях серед ночі? Мені страшно. Я ж спала, а тепер серце калатає голосніше, через
той стукіт. Я дуже злякалася. В мене зараз розірветься серце. Думки почали тікати в різні
сторони. Хто це? Пізніше я дізналася. Всі дізналися, що це за стукіт. Перший час, я
думала, що це мені сниться. Так не може бути, кому потрібно вдиратися в мою квартиру?
Перестаньте. Зупиніться, ви мене страшенно лякаєте. Це погано, коли ви ось так вибиваєте
чужі двері і ось так заходите до мене у квартиру. Це моя квартира, мій холодильник і мій
фікус. Досить, я сказала: досить.

Тарас. Я взагалі не можу заснути вночі, я пробував різні снодійні і чаї на травах. Все, що в
першій десятці гугла, я спробував. А цієї ночі я заснув. Це для мене дуже незвичайно.
Мені наснився дивний сон, я потім його вам розкажу. Якщо встигну. Знаєте, я не люблю
якісь довгі контакти. Якщо залишити мене наодинці з незнайомою, ба навіть знайомою
людиною, будуть незручні і ненависні для мене паузи, я не знаю про що поговорити.
Навіть про погоду не зможу, бо це тупо. А вони так відразу стукати почали. Стукати?
Просто вибивати мені двері. Отими страшними гупаючими звуками. Я такого не
потерплю, я ненавиджу, коли люди ведуть себе по-хамськи, наприклад люди в чергах, або
в маршрутках, ну всі ті радянські приколи. А тут така наглість. Вибивають мої двері і,
заходячи, не роззуваються.

Леся. Я вважала своїм письменником Достоєвського. Він наче пише моїми думками. Короче, я
так думала, що бачу світ, ну як бачить його Достоєвський. У кожного має бути свій
улюблений письменник. Ну Леся Українка - це дуже пафосно, Тарас Шевченко - ніхто не
повірить. А от Достоєвським можна і похвалитися. Думала я. Так…(Пауза) А потім до
мене постукали. Гриміли так… Я відразу подзвонила мамі. Ні, це вона мене набрала, я
швидко відповіла, оскільки телефон був у мене в руці. Я мала набрати маму. Але вона
подзвонила першою - і це добре. Бо на мить я задумалася, що якщо мама спить, а якщо я її
наберу, вона перелякається, а в неї слабке серце, слабкі ноги, слабкі нерви, вона слабка.
Мама сказала - почалося. Нічого не почалося, я їй кажу, а сама трясуся. Що може
початися? Про що ти? Лягай спати. А сама не можу лягти, бо по моїй кімнаті вже ходять
люди. Люди? А хто ви? Назвіться!

Василь. Я не скажу, що я не очікував. Я ходив пригнічений. На пиво, в кіно, на побачення, я
ходив, але завжди був пригнічений. Ти чого? Радій життю, що тобі ще потрібно? Але
відчував судоми всередині, такий довгий непомітний біль, що продовжувався вже досить
довго. Не можу сказати, скільки. Мені потрібно було боротися, а я просто пив каву на ходу.



Мені потрібно було кричати, а я слухав музику в навушниках. Та навіть цей біль не можу
описати, а тепер його відчуває кожен. Мені ніхто не вірить, але я чув, як вони
піднімаються сходами, чув їхні кроки біля дверей, як рухалося повітря, коли їхня рука
піднімалася, щоб ударити по моїх дверях. Коли вдарили вдруге, мені вперше здалося, що
це кінець. Все, життя закінчилося, воно не буде таким, яке було раніше. Так, не буде… але
це не кінець. Я скажу так, кожну мить я думав, що гірше не буде, але ставалося. Коли вони
ходили по квартирі, коли вони торкалися мого… моїх… мене… А було гірше і гірше. У
всього є свій підйом і спад. Немає нічого, що я не зможу пережити. Думав я. Думав так
довго….(Пауза) Хто вони були, що навіть коли я казав: «Непотрібно, досить, зупиніться», -
вони наче не чули. Хоча я знав, що мене чують, чомусь думав, що мене розуміють, зараз це
вже невідомо. 

Оксана. Я відійшла в кут своєї квартири. СВОЄЇ!!! Я бігла туди, думала про себе, нічого не
бачила, просто тікала. Я боялася за себе, що я закінчуся, якщо залишуся. А тепер… Я
багато жаліла, що я не залишилася стояти, там де я стояла, хоча можливо, це був поганий
варіант, але зараз в куті СВОЄЇ квартири я хочу повернутися назад. Бо... Хто вам дав
право? Хто вам дав право ось так ходити туди сюди і все нищити?! Я питала. А вони
руйнують. І ще тисячу, а можливо мільйон питань, що рвали мені голову, а потім,
непомітно спускалося у груди і тиснуло так, що сльози лилися стільки, скільки я стояла в
куті. Досить, я не можу. Це що, кінець?

Леся. Мамо, ти де зараз? Так, я нормально. Я брешу, бо боюся за неї. Нічого зі мною не буде. Але
я думаю, що я не зможу, що зі мною, щось буде, що я не витримаю. Перестаньте! Вони не
чують. Я хотіла їх зрозуміти, чому вони тут, чому так роблять. Що вам потрібно? А вони
руйнують. Досить. Я казала про себе, бо боялася привернути увагу. Боялася, що на мене
подивляться, і я завмерла. Я не рухалась і не дивилася. Інколи думала про маму і
хвилювалася. Інколи думала про себе і боялася. За що це? Чого це все відбувається зі
мною? Чого я любила Достоєвського? Ось він. Ось його плоди. І зі мною все.

Василь. Коли я намагався когось ударити, мене відразу повалили. Вони були більші, і їх було
більше. Більше, ніж я. І я лежав придавлений. Розтягнутий на підлозі. Ворушилося тільки
серце. Воно, як переляканий щур, билося в грудній клітці. Я хотів кричати, не від страху,
від гніву, але рот був заповнений. Я не міг його звільнити. Їхня присутність
заштовхувалася мені до горлянки. Навіть рвотні рефлекси не могли витиснути з мене їхнє
перебування. Де мені взяти сили, щоб зіштовхнути всіх їх? Я не можу, я не хочу. Вже
досить. Але в мене забитий рот і горлянка. Я не можу дихати…

Тарас. Скільки часу пройшло? А ніхто мені не допомагає. Я кричав. На мене не звертають увагу.
Вони не кажуть, чого хочуть, а я готовий віддати все, щоб було, як було. Ей, поверніть мені
минуле! Ви чого? Що ви робите? Поверніть мені все, що було! Зупиніться. Я не хочу, я
боюся, так, я боюся. Що зі мною буде, коли все так? Це несправедливо. Добре, випустіть
мене, будь ласка, випустіть. Я ж вам нічого не зробив. Мене оточили, і я не можу вийти. Я
хочу вийти. Он двері. Випустіть мене хоч кудись. Я ж вам нічого не зробив. Я буду робити
все, тільки не тисніть так. Тут занадто мало простору для всіх нас. Мене може вже не бути.
Я так не хочу.

Леся. Я дуже чітко пам’ятаю, як вони почали залазити мені під шкіру. Чого все стирається з
пам’яті, а це... Ось я не можу згадати, які слова говорила мені мама і де похований батько.
Від центрального входу наліво, потім прямо, чи ще раз ліворуч? Я вже на дачі, чи я бажаю
тобі удачі? Чи ще щось там, аби не відчувати, як їхні пальці відмежовують мою шкіру від
тіла. Я пам’ятаю кожну секунду цього. Як же це незвично бути без шкіри. Я б хотіла не
звертати на це увагу. Але вони мене заповнюють своїми брудними руками. Чому так



повільно? Чому не всю відразу? Бийте мене, але не робіть цього. Я не знала, що я так
довго зможу стояти. Що я можу. Потім я подивилася у вічі тому, хто вже глибоко проник
під шкіру. Його майже не було видно. Але очі я його знайшла. Він зупинився, і моя шкіра,
моє тіло завмерло, затверділо, зачерствіло. Він напевно не очікував. Бо сам почав
висовувати пальці, або боявся, що там і залишиться. Але потім він зрозумів, почав ще з
більшою силою відривати шкіру від плоті, і всі, хто був там зі мною, і ті, хто був під
шкірою, почали рвати її, щоб проникнути в мене тотально і смертельно. Це навіть мені
сподобалося, бо я на мить зрозуміла, що це все. І мені, і їм. Про себе і свою шкіру я вже не
хвилювалася, я знала, що вони тут згорять. Я почала горіти, а найголовніше - вони почали
горіти в мені, хтось тікав, хтось панічно штовхав інших та заважав їм вибиратися з-під
моєї шкіри. Я леть втрималася, щоб не засміятися. Я боялася, що втрачу зосередженість, і
цей вогонь, що палав і палив, зникне.

Тарас. Я майже розчинився серед них. Я ставав їхньою частиною. Я рухався з ними, вони не були
проти, вони вважали мене своїм. А від початку знав, що я не вони. Мені вартувало
багатьох зусиль, щоб приховувати. Я навіть нищив. Так, всі ті речі, що були в мене в
квартирі, я теж руйнував. Що було моїм, втратило для мене сенс. Сенсом тепер став я. Я
робив вигляд, що теж так само ненавиджу. Ці табурети, цю лампу, стіл. Особливо гаджети.
Поки хтось їв мій телефон і ай-пади, у інших текла слина. Вона розливалася в калюжі, і
навіть по кісточки заповнила кімнату. Деякі з голоду навіть гризли нові шпалери, 30
доларів за метр, навіть новенький унітаз, дуже швидко розходилися мої шкарпетки. Я
чекав, я знав щось. Їжте, на здоров’я, пригощайтеся ще, ось посуд, а там картина, ні?
Чого? Не хочете картин, так їм давай бойлер та смарт-кондиціонер. Їжте, їжте. Від того,
що приховувався, мій страх став моїм гнівом, а гній став отрутою, біологічною зброєю,
про яку вони любили розповідати. Добре, що я частково розчинився в них і вони не чули
отрути моєї крові. Так, ви теж не бачили, але прокусив собі вени, щоб краплинку за
краплинкою, розподілити отруту по моїх речах. У кожного достатньо отрути для
знищення. Не соромтеся. Їжте. А тепер умирайте. 

Василь. Хоч я був розірваний на частинки. Я відчував себе цілим, як ніколи. Це добре, що вони на
стільки частинок мене розірвали. Тепер я був у контакті з кожною з них. Я плутався під
ногами, пальцями, посміхався зубами на проході, вухами слухав їхні таємниці, а
частинками ніг, раз по разу ставив підніжки. О скільки непомітної радості в цьому. Я можу
мстити стільки, скільки в мене накопичилося помсти. Вони не розуміли, вони думали, що
якщо я не цілий, то мене немає. Фатальна помилка, фатальна помилка. В момент, коли
цілісного мене було вдосталь, кожний атом клітин мого тіла розривався ядерним вибухом,
розкидаючи їхні частники, як добриво. Вони більше ніколи не будуть такими “вєлікіми”.

Оксана. Я бачила, що відбувається, і не могла повірити. Так просто знищити все, що ти робила,
чим займалася і про що мріяла. Я будувала це все своє життя, до цього моменту, а ви це
знищили! Думаєте, це просто вам минеться? Я терпіла дуже довго. На жаль, для розбігу в
мене не було місця. Вони терлися своїми масними тілами одне об одного, об мої
зруйновані стіни, об мою вибиту підлогу. Коли я думала, що нічим вже не допоможу, що я
занадто довго стояла в куті. Я проклинала і ненавидила себе стільки, стільки секунд я
стояла безсила в куті. Так, в тебе немає місця для розбігу, міг хтось сказати. Я зрозуміла,
що і цього досить. Я побігла, я порізала ворога собою, одного й іншого, ще легіон. Я
проникала через них, як через желе. І їхні кишки ще трошки тягнулися за мною. Приємна
тепла кров омивала моє напружене обличчя. Шматки м’яса відпадали при різких руках. О,
це така насолода. Спробуйте. 

Леся. Коли всі виїхали, я залишилася з мамою. Вона не могла сама рухатися. Спочатку, коли
лунала сирена, ми дуже повільно спускалися в підвал. Але стало менше ліків, і моя мама



не змогла взагалі ходити. Якийсь час я благала волонтерів привезти мені ліків. Я сама, під
час обстрілів ходила, куди могла, шукала ліки. Кожен день я брала гроші, паспорт, воду,
труси і шкарпетки, ходила і просила, шукала ліки. Коли вони вже були в місті, я пішла і до
них. А що мені потрібно було робити? А що би ви робили, коли у вас мама лежить і
вмирає? Вони глузували з мене, почали обшукувати, я думала, що я не вийду вже від них.
Але їх командир заборонив до мене торкатися. Навіть провів мене додому, щоб мене
більше не чіпали. Коли прийшли додому, він мене зґвалтував, навіть автомат не знімав.
Так він ходив до мене кожен день. Приносив їжу, якісь речі, памперси, які вони відбирали
у наших волонтерів. Потім… «А ти мнє нравіся. Поєдім со мной. Я тебя домой к сєбє
забєру.» -  Я не можу, у мене мама. І він вистрелив у неї, я навіть не встигла крикнути. 

Василь. Ми всі зібралися у сусіда в підвалі. Нас було 30 людей і дітей, і старих. Перші дні було
добре. Дорослі кричали на дітей. Діти плакали. Дорослі кричали на дорослих. Потім
переслали. Перший час говорили. Хто за кого голосував. Хто нас здав і чого хоче Америка.
Коли скінчиться. Всі затихали, коли летіли бомби. Інколи хтось виходив, щоб принести
води і трохи їжі. Останній не повернувся. Одна жінка не витримала. Її маленька дитина
постійно плакала. Вона її просила, вона її просила, вона її била, а дитина плакала і
плакала. Вона вирішила тікати, казала, що її заберуть на машині, що в неї є знайомі. Її
тримали, не хотіли відпускати. Вночі вона встала. Всі почули, але не ворушилися. Вона
взяла дитину на руки, так ніжно, щоб вона не прокинулася. Напевно втомилась від
постійного плачу. Вона вийшла, і ніхто її не зупинив. І ніхто не зупинив, навіть я. (Пауза).
Я теж боявся виходити, але я мав їх поховати. В садку, біля того ж будинку. Я поклав їх
одне на одного в невеликій могилі. По нас у ту ніч знову стріляли. 

Тарас. Я тягнув величезну валізу. Там тільки речі, але такі важкі. В рюкзак кинув ноутбук і
документи. Мене вже задовбала сирена. У Львові казали, що люди не ховаються, коли
звучить сирена, що там відкриті кафешки. Я вже хотів сісти в потяг. Дід залишився, а ми з
мамою, все-таки вчора ввечері домовилися їхати. Мама до ранку плакала, я не спав. Нічого
не їздило. Таксі дорого. Мама йшла дуже повільно і мене бісила: «Що з нами будєт? Ми
нікому не нужні. Тут наша рідня, а там нас ненавидять.» Я мовчав. Скоріше б до Львову.
До кафешок. Я гортав тік-ток. День був сонячний, але вже з самого ранку я був
потомлений і був злий на всіх на вокзалі. Одна думка, що я буду їхати з цими всіма у
вагоні. Крикливі діти билися іграшками. Неадекватні батьки постійно щось одне в одного
випитували. Старі пердуни курили. Заплакані тупі баби смерділи. Все так тупо
організовано. Всі кричать, щось по 100 разів перепитують. Мама, то ми йдемо, то ми
стоїмо. Сісти на лавку не можна, це місце вокзальних бомжів. Оля вже була в Польщі. Це
моя подруга, ми з нею завжди переписувалися. Може, і мені вдасться вирватися. Я давно
мріяв про Європу. Свист. Що це? Я підняв голову. Ай, боляче. Мам. Я лежав, а всі бігали.
Свистіло у вухах. Я напевно розбив ноут. Мама лежала на асфальті в чорній калюжі.

Оксана. Я їхала в трамваї в чужому місті, люди говорили чужою мовою. Дорога рівна, трамвай
чистий. Нас інколи обганяли красиві авто. На зупинках стояли чисті і спокійні люди.
Будинки були незруйновані. Дерева зеленіли. Подалі сидів чоловік у воєнному. Того з ним
всі хотіли поговорити. Про війну, про мир, про наших і чужих. Всі вели себе нормально,
нібито у всіх звичайне життя, а війна - то фільм по іншому каналу телебачення, і я
розплакалася сухими сльозами. Я не могла відповісти всім, хто до мене звертався. Я
ридала, а сліз не було. В мене не було можливості говорити, і я не могла говорити моєю
новою мовою. Мені тягнули таблетки і мінеральну воду у пластиковій пляшці. Військовий
вийшов. А я не можу. Я хотіла кричати: війна, війна, не фільм. Мертві люди і сморід диму.
Розбиті вікна і діри в стінах. Я відкривала рот, а слів підібрати новою мовою я не могла. Я
ніколи не повернуся додому? А якщо ми програємо? Ні, переможемо. Я повернуся.



Тарас. Так от мій сон. Я стою посеред широкого вільного простору. Це поле, що тягнеться
рівниною аж до небокраю. Але це не все. Трохи подалі стоїть дерево, все у білому цвіті, я
ж казав, що це дивний сон - і вітер, так недоречно, різкими поривами відриває білі
пелюстки. Навіщо це робити? Це ж так гарно. Вітер навмисне хитає гіллям, і білий цвіт
відривається і летить. Так потрібно, це природа. Не може ж дерево завжди стояти в цвіті. Я
піднімаю руки і намагаюся підхопити, хоч декілька пелюсток, доки вони не впали на
землю. Але пелюстки зникають уже в зрілому житі. І знову вітер хилить хвилями колоски.
Вони готові до жнив. Я це знаю, я відчуваю, що все готово до жнив, і я готовий.
Несподівано мені дуже захотілося срати, я казав, що це дивний сон. Поле, нікого немає.
Природа, їй не шкідливо. Я сів. Але так мені соромно стало. Я взяв какаху і хочу винести
подалі з цього ідеального поля. Тільки я піднявся, в дві долоні взяв, все що міг. Бачу: йде
якийсь хлопець. Весь подертий, втомлений. Побачив мене, біжить, руками махає. «Стой, -
каже, - стой». Я стою. «Слиш, я тут заблуділся, піть хочу.» Кажу, що не маю. «Есть хочу».
Я простягаю йому жменю: на здоров’я, пригощайся. І я прокинувся. 

Леся. Я пам’ятаю, що дуже чекала свого першого свідомого ювілею, нарешті мені десять. Я
хотіла кота, і хотіла барбі, а найбільше велосипеда з китицями на руків'ї. Я довго не спала,
бо все думала, що мені подарують, тому не почула, як батьки занесли в мою кімнату
велосипед. Прокинулась від того, що тато задзвонив у дзвони на рулі з китицями. Я
відкрила очі і ледь не задихнулася від щастя. Якщо б мама мене не обійняла, я би вмерла
на свій десятирічний ювілей. Обійшлося. Мама в мене обіймає міцно. Я відразу попросила
відкрутити ганебні колесики з обох боків від заднього колеса. Батько на собі спустив з
п’ятого поверху мій новий велосипед с китицями. Я так хвилювалася, що всі мої друзі
будуть вдома і не побачать мій велосипед. Долоні спітніли. Але батько не встиг опустити
велосипед на асфальт, всі вони оточили нас міцним колом. Всі хотіли торкнутися до нього,
а особливо до китиць. Я не вміла їздити, але відразу сіла. Батько штовхнув мене вперед - і
я поїхала. Я розрізала простріл собою. Я була щаслива. Позаду залишилися всі, а я летіла
вперед. І як тільки я розвернулася, втратила керування і впала. Але більше я не буду
повертатися. І до Достоєвського, ніколи.

Оксана. Я дозволила послухати свою улюблену довоєнну музику. Це так приємно. Не можу
плакати. Це так важко. Бо сльози мають вагу. Вони заповнили мене, і я стала важка. Важко
було рухатися, чи щось взагалі зробити. В мене дітей немає, але тепер я знаю, що будуть. І
коли вони будуть плакати, як буду цілувати їх у щічки. 

Василь. Я думаю, що в мене вже немає сил. Але коли глибоко вдихнути і видихнути - сили
повертаються. Сили повертаються. І у воронку від бомби можна посадити дерево.
Послухайте.

Василь вдихає і видихає. Лунає довоєнна музика.


