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Відходить  
братик…

У нього кров із 
сонки! І стегно! 
Сокира, мотай 

ногу!
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Тату, я, 
мабуть, прощатися. 
Можу не виїхати…

Зустрінемося 
на прем’єрі!

Зустрінемося 
на Великій 

Землі!

Є нога!

Нога! Там 
хоч нога є?  Якщо 

нема, то краще  
пристрельте.

Андрюха, 
трьохсотий!

НОГА!
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Не треба! 
Мені вже кололи! 

Можна мені назад?

Не можна! 
Ваня, поклич Пігулу, 
хай готує апарат.

Костя, пекло 
лише в твоїй 

голові. 

Якщо пекло 
існує, то воно 

тут.

Далеко 
зайдеш?

Та мені 
нудно тут лежати. 

Можна я піду?

Ти знаєш, скільки у нас 
тяжких? Потерпи, 

солдатик.

Лікарю!
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Таке ще  
спробуй збери!  
Конструктор  

Лєго…

А ви?
Зустрінемося на 
Великій Землі.

Жартую.  
Завтра на Київ, на 

операцію.

ГЕй, трансформере! 
зібрався?
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Ще на  
велосипеді…

В гори 
ходив.

Мдаа… 
На милицях 
далеко не 
зайдеш.

Про це і  
поговоримо.

Реабілітація – 
діло нешвидке. Ти  
раніше спортом  

займався?

Андрію,  
цього ніхто не знає. 
З милицями – будеш.

Я ж буду нормально 
ходити?
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Чим тобі 
допомогти?

Як же так, 
братику?

Пішла, Андрюха, 
і дітей забрала. 

Правильно, чого їй із 
лузером жити?

За мене 
не хвилюйся. 

Я вигребу. А п’ю 
від нудьги. Можу 

і не пити.

Та от, брате, 
думаю з’їздити до всіх 

своїх на вельчику. Сокира, 
можу почати з тебе… Ну, 

тоді чекай у гості.
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Ні, до психолога 
нізащо не піду! Точно 

не залишишся?

Гриня, братику, 
у мене є один знайомий – 

класний психолог. 
Не хочеш спробувати 

поговорити?

Лечу далі!

Не знайде. 
Він сюди 
не лазить.

Не занадто? 
А як малий

знайде?

Заціни!

Просто зриваюсь іноді, 
коли криє… Страшно стає. 

А тоді і їм страшно. А вранці 
прокидаюся – совість гризе. 
Ладно, давай дещо покажу.

Може, ти б тримав 
себе в руках, братику? 
Вони ж тебе бояться.

Гриня!

Мені більше 
не наливай. 
Не можна. 
Бо почну 
чудити.
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І весь  
Аеропорт… 

Цей може. Всю 
землю вздовж  

і впоперек  
об’їздив.

Я хочу показати там 
фільм про Аеропорт. Про нас. 

Про тебе, про Сокиру… 
Можемо на велосипедах 

від Сієтла до Лос-Анджелеса. 
Покажу тобі Америку! 

Покажу тобі світ!

Ммм?

…Покажу тобі 
Америку. Покажу 

тобі світ!

Режисер! 
Я до тебе збираюся. 
Думаю, за два дні 

буду.

Якраз хотів 
тобі дзвонити. 

Що думаєш 
про невеличку 

подорож Америкою?
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Have a good time 
and take care.А головне – 

ціла.

Гарна вишка, 
скажи, Режисер?

Кава у них, 
звісно, – помиї…

…щось дуже і 
дуже важливе.

У тебе не виникає 
відчуття дежавю?

У мене 
інше відчуття. 

Наче я забув взяти 
щось важливе.
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…а ще у Андрія 
є мрія…

І, звісно, 
цього фільму 

не було б без Андрія, 
який тепер носить 

у нозі титанову 
пластину…

Так, ладно, скоро 
показ. А до Іст-Віледжу 

ще плентати добру 
годину…

Я заслуговую
на це...

Все в твоїх руках. 
Усі мрії і бажання! 

Ти заслуговуєш 
на це.

Я знаю, 
що важливе я не взяв. 
Свій велосипед. Просто 
уяви, якби можна було 

через всю Америку…

А ти повірив би тоді, 
сидячи в залитому водою 

бліндажі, що за рік бачитимеш 
ці краєвиди?
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Це фантастика!

Пам’ятаєш, 
вчора на показі 
підходив до нас 
такий пузань?

Тепер у тебе є 
гроші і на велик, 
і на подорож!

А ще хотів 
тобі сказати – мрії 
іноді здійснюються.

???

…втілити 
твою мрію!

Це був Стенлі Карпенко. 
Він неабияк допомагав 

нашій передовій.…

Тепер 
хоче допомогти 

тобі…

тобі так
лише 

здається.

Багато хто 
говорить, що 

збройний кон-
флікт їх змінив. 
Мене він змінив 
лише фізично.

Іноді мені здається, що 
та титанова пластина – 

частина якогось 
покарання.

Болить нога?
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Ми вже 
тут!

Зустрінемося 
на Великій 

Землі.

Сер! Це буде дуже 
складно. Майже 

неможливо.

!!!

Робити такі знижки 
мені не властиво, але захоплююся 

вашою рішучістю, сер! Цей жеребець 
витримає будь-які навантаження! 
Він вже бачив різне, але від цього 

гіршим не став. Такий новий 
байк коштує як середній 

сімейний автомобіль.

Значить, спочатку 
у Флориду?

Бережи себе, 
братику!

Вашингтон, Атланта, 
Орландо…

Для яких цілей 
велосипед і споряд- 

ження, сер?У мене є 
п’ятсот баксів. 

На них мені треба 
купити велосипед  

і спорядження.

Щоб дістатися 
до Тихого океану.
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Добре хоч малого поруч 

не було. Сусіди говорили, 

що він вже погрожував 

себе підірвати… Просто  

жах якийсь!

 Що ж ти наробив, 
братику…

Вітаємо 
в Україні.

П’ять місяців.

Як довго ви пробули 
на території США?
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Чесним?  
Підірватися на гранаті  

і залишити сина з дружиною 
травмованими на все життя – 

по-твоєму, ознака гідності?  
Що ти таке кажеш?

Так, у всіх є вибір. Але 
Гриня принаймні був 
чесним. Не втратив 

гідності.

У всіх є вибір. 
У тебе теж, Сокира. 

Подумай про це.

Він не мав 
іншого вибору. 
Сім’ю шкода…
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З ногою, 
я бачу, у тебе 
все гаразд!

А ми на великах аж 
із Франківська. Хоча для тебе це 
не відстань… До речі, познайомся, 
це Ярка, моя дружина. Ну… майже 

дружина. Хоча ви вже знайомі, 
як я знаю.

Андрію!

А чому б 
і ні?

Дякую, друже. 
Я подумаю.

Я не знаю…
Андрію, багато читав 

про твої веломандрівки. 
Ми з дружиною теж 
захоплюємося вело- 

спортом. Хотіли запро- 
сити тебе в гори.

Я розумію, 
ми не те щоб близькі  

друзі, але твоя служба 
позаду, як і моя. 

Чому б не побачитись 
за радісніших

обставин?
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Слухай, 
а поїхали з нами 
до Франківська. 
Я тебе з деким 
познайомлю! 
Впевнений, 

це те, що тобі 
потрібно!Я про це не думав. 

Живу і живу. 
Хоча є дещо, що 

надихає.

Деякі люди. 
Вони роблять такі речі… 

вони надають сенсу 
існуванню.

Це ж 
що?

У тебе є мрія, 
Андрію?

Всі так кажуть: 
«я не змінився». 

А копнеш глибше – 
там такі темні 

води…

Мене він анітрохи 
не змінив. Спитай будь-кого, 
всі скажуть, що я яким був, 

таким і залишився.

Всі постійно питають 
про сім’ю. Але я звик 

нести відповідальність 
лише за себе.

Ми з Яркою після 
повернення збираємося 
одружитися. А що ти? 

Думав про сім’ю?

Ти завжди 
був одинаком? 

Чи це тебе збройний 
конфлікт змінив?

Обожнюю 
такі збіги!
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Привіт! Я читав про тебе. 
Ти на велику всю Америку 
об’їздив. Ну що, ходімо десь 

посидимо?

Андрію, а це 
Маша і Мишко. Мишко 

з аеророзвідки, а тепер, 
як бачиш, на сцені.

Привіт! 
Я Андрій.

* Вільям Шекспір, Дванадцята ніч, Aкt 1 сцена 3.

My name is Mary, 
sir.*

Good 
Mistress Accost, 
I desire better 
acquaintance.

My niece’s 
chambermaid.
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Чорт, я ж тут 
відпочивав. У дев’яносто 

четвертому…

Зізнаюся, ваш приклад 
не може не надихати. Але я 

не зовсім уявляю себе на сцені. 
Просто хочу робити щось своє – 
те, за що буду по-справжньому 

вболівати...

Десять тисяч.

Тому п’ятсот – це 
так, провітритися.

А розуміти і не треба. 
Тут відчувати треба. 

І передусім відчувати мають 
актори. Слухай, а не хочеш 

спробувати себе 
на сцені?

Андрій подорожі любить. 
Вирішив додому їхати на 

велосипеді. А це ж п’ятсот 
кілометрів. А скільки ти в 

Штатах наїздив?

Якщо чесно, 
я був вражений. 

Що на сцені непрофесійні 
актори… ще й англійською. 
Я, щоправда, майже нічого 

не зрозумів.

Ми за рік поставили Шекспіра староанглійською. 
У нас же половина акторів з ПТСР, а це нічогенька терапія! 

Це їм, тобто нам, реально допомагає. А, головне, з’явля-
ється сенс в усьому цьому житті на великій землі. Через 

культуру, через постійне залучення у дію…
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Привіт, Сокира. 
Хотів дещо спитати. 

Хочеш попрацювати на 
радість собі і людям? 
Але тоді доведеться 

кинути пити…
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Якщо потрібно – 
організуємо.

Тримаюсь.

Як мінімум 
ти мене витягнув на 

свіже повітря.

Не знаю, чи вдала ця ідея. 
Ми тут понад тиждень, а навіть із цим 
нещасним будиночком упоратися не 
можемо. Можливо, я роблю помилку? 

Можливо, це все утопічна 
лабуда...

Потрібні люди. 
Потрібно багато 

людей.

Головне, що ти  
більше не п’єш.
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Вам це дуже 
потрібно! Повірте 

мені!

Я не зовсім розумію, 
що я маю підписати, 

а головне — навіщо це 
мені потрібно.

Бюрократи…

Я зав’язав, братику. 
Принаймні тримаюсь. Це не 

для мене, це для Андрія. 
Тому якщо є наснага – 

чекаємо в гості.

У нас все на 
волонтерських 
засадах. Роботи 
вистачить, але 
всі свої… Тоді 

чекаю.

Я маю 
всі документи. 
І ваш підпис – 

останній.

Вірю у тебе, 
братику.

Треба закінчувати 
паперову тяганину, 

але, сподіваюся, скоро 
повернуся. Не начуди 

тут.

Я сьогодні 
на телефоні. Люди ж 

потрібні?
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Сокира, 
тільки не це! 
Ти ж обіцяв.

Еее… 
це фантастика!

Допомогу 
кликали?

За людей 
не хвилюйся!

З паперами все гаразд. 
Це зараз тут прип’ятські руїни,  
а буде… Тепер знайти б людей. 

І фінансування.

Я ж обіцяв!
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Та так, питаю… 
Треба знати людей, 
із якими працюєш.

Олена? 
Вона як волонтерка 

з нашими працювала, а як 
дізналась про ідею табору – 

загорілася. А що? 
Сподобалася?

А ця психологиня... 
вона звідки?

От тому я 
і Сокира!!

А вам 
психологи у таборі 

не потрібні?

А ви психолог… 
иня?
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Як це сталося? 
Зрозумів тебе, братику. 

Ми скоро приїдемо.

Що сталося?

Режисер 
застрелився.

Мене надихає 
твоя впевненість. 

Ходімо?

Тут ще роботи 
на всю зиму вистачить. 

До весни все буде 
ідеально.

От все і готове, 
хоч зараз карапузів 

запускай.
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Ти не можеш 
весь час ховатися в собі. 
Ти ж знаєш, що від цього 

не втекти.

І від мене 
ти теж не 
сховаєшся.

Я думаю, що твоє 
місце зараз у таборі. 

Ти сам говорив, що роботи 
на всю зиму вистачить. 

Хочеш, я з тобою 
поїду?

А я від тебе 
не ховаюся. Просто… 
просто ця зима, вона 

ніби зсередини 
холодить.

Немає де! Немає 
де сховатися!
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Я часто згадую слова 
Режисера про чесність. 

Ти знаєш, смерть і гідність 
асоціюються у мене лише з 
війною. А на великій землі 

чесність виглядає 
інакше.

А що там 
із рафтами?

Я, хто ж іще.

Не люблю ці розмови 
з псевдофілософським 
забарвленням. Нудьгу 

навівають. Краще покажи 
мені, що ти тут 

наробив.

Ти ж не проти, 
якщо ми тобі компанію 

складемо? Не можу  
в місті – тисне.

Сокира!

Гадаю, Сокира зрадіє. 
звідтоді як він тут 

оселився, йому явно не 
вистачає спілкування.

Цей дасть 
собі раду. Але  
я теж за ним 

скучив.

Якщо рай існує, 
то він точно тут. Не знаю, 

коли мені ще було так кайфово. 
Вранці прокинувся, попрацював, 
нарубав дров, приніс води, потім 

лежиш – або читаєш, 
або фільми дивишся.

Та звісно, братику. Тут, 
щоправда, вночі холод собачий. 

Але ж нам не звикати!

А горе-інженер, який 
проєктував цей мотузяний 

парк, дещо не врахував. 
Тому доводиться все 

допрацьовувати в 
польових умовах.

А хто це 
проєктував?
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У тебе 
все вийде.

…але я впевнений, 
що я на своєму місці

Не впевнений, 
що все вийде…

А що 
твій малий? 

Приїде?

О, він дочекатися 
не може. Дружина дзвонила 
сьогодні, пакує йому торбу, 

наче у пішу експедицію 
на Далекий Схід.

Їдуть рафти. 
Будуть на наступ- 

ному тижні.

Друзі, для всіх нас 
починається дуже важливий, 

складний і відповідальний період. 
Але я вірю, що у нас 

все вийде!

А що там із 
рафтами?
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У мене все вийде.
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