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50-ліття Кінґіру 

 П’єса 
 
 

З-за сцени спів "Над Кінгіром чорні хмари". Завіса поволі 
відкривається. Підводяться з землі, скривавлені дівчата-тіні. 
 
 
1 дівчина  Лава за лавою...лава за лавою.... 
 
2 дівчина   Ми перша лава..... 
 
3 дівчина    Хто це співав? Я чую голос, що повтаряється 

глухим звуком.... 
 
2 дівчина    Лава за лавою... лава за лавою... 
 
1 дівчина     Наче сон... я і досі чую стукіт чобіт на скамянілій 

промерзлій дорозі і гук танків... танки... Ой леле! 
Це сунуть танки на наші лави...Цить! Не воруши 
страшних спогадів! 
 

2 дівчина    Я чуто хрускіт кісток, я бачу кров...я бачу Вас! 
Насуваються танки... ми співаємо...падаємо... 
лава за лавою..всі падаємо. 

 
4 дівчина    Ні, не всі! Я йшла крайньою...мене тільки 

зачепила гусільниця, я впала як усі, мене 
відкинуло на бік...я лежала...не знаю як 
довго...не пам’ятаю як довго...не бачила нічого, 
тільки чула крики, стогін і затихаючу пісню...коли 
я відкрила очі... 

 
1 дівчина    Що ти побачила, коли відкрила очі? 
 
4 дівчина   Нічого...я тільки чула слів, але він затихав... 

затихав і зовсім затих... Була страшна тиша. Але 
пісня ще бриніла в моїх ухах...ця пісня, з якою 



йшли а бій наші хлопці... 
 
3 дівчина  Невже ж ти нічого не бачила? Ти ж відкрила очі! 

 
4 дівчина  Я бачила дим...мене душив порох...метушня... і 

чула крики, страшні крики. Але в очах почорніло 
й я знову їх закрила. 
 

2 дівчина  Жаль! Як довго ти лежала отак закривши очі? 
 

4 дівчина   Хтось торкнувся мойого обличчя і тоді...я 
побачила Кузнецова...того, що закликав до 
повстання, того, що першим увійшов до нашого 
табору, коли завалили стіну, що була між 
нашими таборами. 

 
1 дівчина   То він остався в живих? За ним гонилися 

ґебешники... 
 
4 дівчина   Тоді він ще був живий, його схопили, хоч він 

пручався, п'ятьох на нього кинулися... він тоді 
крикнув, що всіх чекає суд! Таборове начальство 
розгубилося, чекали рішень Москви... 
тоді прислали військо.... 
 

2 дівчина   А ми? 
 
4 дівчина   Коли впала стіна, ми помагали її розбирати, ми 

були з нашими хлопцями. Полковник Келлєр 
закликав до загального повстання. 36-то таборів 
проголосили штрайк...на вишках повівав наш 
прапор... Москва злякалася...що з далеких 
азійських земель понесеться вогонь зриву... Але 
прийшла підмога і решту ви самі знаєте... 
азійську Україну знищили... вже валялися трупи. 
Вітер розносив стогін смертельно поранених і 
пісню... нашу пісню..... 
 

1 дівчина   Хто співав? 
 



4 дівчина   Здається співала дорога, та дорога, яку ми 
будували нашою кровю і потом ...дорога кудою 
ми прямували взявшися за руки лава за лавою... 
Твердий замерзлий шлях ніс нашу пісню, вітер 
йому вторував, кедрач при дорозі, що цвіте 
кривавим цвітом, також співав. Співала гола, 
страшна сибірська природа холодним, 
непривітним голосом.... 

 
 
За сценою пісня "Над Кінґіром чорні хмари". Завіса падає. 
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