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ІНТ./ЕКСТ. ВУЛИЦІ МІСТА - ТАКСІ - ДЕНЬ
Таксі на стоянці. ТАКСИСТ читає газету, наливає з термоса
чай в чашку. Газета затуляє вид з лобового скла, Таксист
згортає її, бачить чоловіків, що стоять спиною до магазину
"Золото Срібло". МОЛОДИЙ та СТАРШИЙ в чорних кепках.
СТАРШИЙ
З богом.
МОЛОДИЙ
Самі справимось.
Молодий та Старший натягають маски, дістають пістолети,
входять в магазин. Там ПРОДАВЩИЦЯ та ОХОРОННИК, на якого
Старший направляє пістолет. Молодий направляє зброю на
Продавщицю, йде за прилавок, згрібає ювелірку в сумку.
Таксист силується допити чай та виливає його у вікно,
тремтячими пальцями набирає на смартфоні номер "102".
ПОЛІЦІЯ
(жіночий голос в
телефоні)
Поліція. Назвіть ім'я,
призвіще та ціль дзвінка.
ТАКСИСТ
Дудник Олег. Я таксист. Бачу
як тут ювелірку грабують.
Вулиця Шевченка. Магазин
"Золото Срібло".
Грабіжники йдуть геть, знімаючи маски. Звертають за ріг.
ПОЛІЦІЯ
(жіночий голос в
телефоні)
Чекайте. Зараз приїде
патруль.
ТАКСИСТ
Та шо чекати, якшо вони
втікли?
ПОЛІЦІЯ
(жіночий голос в
телефоні)
Куди вони втікли?
ТАКСИСТ
А я знаю? Я ж не поїду за
ними. Воно мені треба?
ПОЛІЦІЯ
(жіночий голос в
телефоні)
Будь ласка, якщо можете. Це
допоможе нам в пошуках.
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Таксист відключає розмову, їде за грабіжниками. Ті йдуть
двором будинків. Таксі їде повільно позаду них. Грабіжники
обертаються і Таксист додає швидкості. Молодий махає
Таксисту, щоб той зупинився, але він їде далі. Грабіжники
біжать за таксі, махають руками. Таксист зупиняється.
Телефон Таксиста вібрує.
ТАКСИСТ
(жіночий голос в
телефоні)
Це поліція...
ТАКСИСТ
Вони сідають до мене в
таксі. Залишайтесь на
зв'язку.
Таксист, не відключаючи розмову, кладе телефон на панель
приборів. Грабіжники з сумкою сідають в таксі.
МОЛОДИЙ
Автовокзал.
Таксист рушає.
СТАРШИЙ
Нічо така тєлєга.
ТАКСИСТ
Та ото купив коли з Польщі
повернувся. Таксую тепер.
СТАРШИЙ
Мій теж тепер хоче в бізнес.
Молодий штурхає Старшого по нозі, але той лише
посміхається йому. Це посмішка, де немає передніх зубів.
ТАКСИСТ
Шо за комерція?
СТАРШИЙ
Говнодавами торгувать хоче.
Оце інвестиції знайшов.
ТАКСИСТ
Шо?
СТАРШИЙ
Взуттєвий магазин.
МОЛОДИЙ
Закрий рота... Їдьте луче на
залізничний вокзал. І
станьте тут коло магазину.
Таксі зупиняється. Молодий йде в магазин. Старший майже
виходить за ним з автівки, прихоплюючи сумку.
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ТАКСИСТ
Або платіть, або оставте
сумку, якшо виходите. Я такі
махінації знаю.
Старший дістає гаманець, дає Таксистові двадцятку.
ТАКСИСТ
Смієтесь? П'ятдесят.
Старший йде до магазину, лишаючи двадцятку в себе, а сумку
в таксі. Таксист бере свій телефон.
ТАКСИСТ
Алло? Чуєте мене? Вони
змінюють маршрут.
ПОЛІЦІЯ
(жіночий голос в
телефоні)
Я чую. Ви можете якось
затримати їх?
ТАКСИСТ
Як це? Я ж таксит. В мене й
біти нема.
ІНТ./ЕКСТ. ВУЛИЦЯ - МІКРОВАТОБУС СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ - ДЕНЬ
Їде мікроватобус, в якому четверо СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ та
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ В ЦИВІЛЬНОМУ. Його рація шипить.
ГОЛОС ПО РАЦІЇ
Автовокзал відбій. Їдьте на
залізничний вокзал. Прийом.
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ В ЦИВІЛЬНОМУ
Плюс.
ІНТ./ЕКСТ. ВУЛИЦІ МІСТА - ТАКСІ - ДЕНЬ
Грабіжники сідають в таксі. Таксист простягує візитівку
Старшому.
ТАКСИСТ
Візьміть візитку. Може
знадобиться. Га?
СТАРШИЙ
Жаба в рот плига.
Старший недовірливо дивиться на Таксиста, але бере
візитку. Таксист рушає.
Таксі зупиняється на червоному світлі. Молодий хапає сумку
з коштовностями, відчиняє дверцята авто. Старший хватає
Молодого за руку, але той таки тікає. Старший біжить за
ним. Колір світлофору змінюється на зелений. Ошелешений
Таксист зачиняє дверцята за втікачами та паркує автівку
неподалік.
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ТАКСИСТ
(в телефон)
Вони втікли.
ПОЛІЦІЯ
(жіночий голос в
телефоні)
Куди вони побігли?
Таксист не поспішає відповідати.
ТАКСИСТ
Я спробував їх затримати…
Але є проблемка. Якщо зараз
зловите їх, то посадять і
мене.
ЕКСТ. ДВІР БАГАТОПОВЕРХІВОК - ДЕНЬ
Молодий стоїть, видихавшись від бігу. З'являється Старший,
вириває сумку, кидає її на землю, лягає на неї. Молодий
намагається зсунути його з місця. Старший раптом припиняє
чинити спротив, обмацує сумку.
МОЛОДИЙ
Ділимо і розходимось.
Молодий відкриває сумку, дістає звідти термос, чашку та
якийсь мотлох. Грабіжники біжать туди, звідки прибігли.
ЕКСТ. ТЕРАСА КАВ'ЯРНІ - ДЕНЬ
Таксист п'є чай за столиком. Неподалік його автівка,
залишена після втечі грабіжників. З'являються грабіжники,
оглядаються, не помічають Таксиста. Старший простягує
візитку Молодому, а той набирає номер на телефоні. У
Таксиста вібрує телефон, але він не відповідає на дзвінок.
Тим часом Старший відчиняє дверцята авто — виявляється
вони не зачинені.
ІНТ. ВУЛИЦЯ МІСТА - ТАКСІ - ДЕНЬ
Грабіжники нишпорять в таксі. Молодий відкриває сумку
Таксиста, яка заповнена золотими виробами, перекладає у
свою сумку.
ЕКСТ. ТЕРАСА КАВ'ЯРНІ - ДЕНЬ
Таксист спостерігає як грабіжники йдуть від таксі. Сумка з
коштовностями в руках Молодого, але Старший намагається
триматися за неї також. Під'їжджає мікроавтобус, з якого
вибігають Спецпризначенці та Поліцейський в цивільному.
Вони затримують грабіжників.
Таксист розгортає газету і тепер не видно, що там
відбувається далі. На початку статті в газеті надруковано:
"День Таксиста".

