
Ніна Захоженко
nina.zakhozhenko@gmail.com

СІМ ПЕРШИХ РОБІТ АЛІНИ
Поп-ап концерт

Усі персонажі є вигаданими, усі збіги з реальними людьми є випадковими.

Мама
Тато
Аліна
Пан Якоб — акушерка 2 — жінка 2
Жан — акушерка 1 — жінка 1
Микола
Рома
Настя
Надя
Віка
Оля
(Розподіл всередині хору — на розсуд режисера)

A IS FOR APPLE

Тато
(Силувано)
A is for apple.
Хор
Airplane
Art
Angel
Anger
Тато
B is for bee.
Хор
Badminton
Balloon
Bush
Brother
Мама
(Пише щось на листочку)
Цілеспрямована...
Відповідальна...
Вразлива.
Це мінус.
Тато

mailto:my.mimino@gmail.com


Що це ти робиш?
(Аліна сама гортає книжку)
Мама
Натальну карту Алінці розрахувала. Секунда в секунду. Любовна лінія — пунктирна.
Кар'єра — унікальна.
Тата
Чула, Алінко, унікальна! Астрофізиком будеш, зуб даю!
Мама
Тьху-тьху-тьху. Боже збав, на мою доню таке заказати. Всі вони в окулярах, порепані.
Тато
Та то один порепаний, інші нормальні.
Аліна
Татооо!
Тато
Ну, от ти, доню, що ти сама любиш?
Аліна
Читай, тато, читай.
Тато
Стала б астрофізиком, а доню? Чи мікробіологом? За ними майбутнє.
Мама
Та що ти до дитини причепився, просить же почитати.
Тато
(Ще силуваніше)
F is for фловер.
Аліна
Флаувер.
Тато
Такі розумні, еге, то самі і читайте. От хочеш щось хороше для дитини зробити, а вона
обов'язково тобі падлянку втне.
(Аліна сама книжку гортає)
Мама
Яку таку падлянку, що ти верзеш. Ображаєшся, як близнюки. Завше я говорила, ніякий
ти не рак, наплутала все твоя мати з датою народження.
Тато
Сама ти близнюки. Я ті флауери в гробу бачив. Ні ти, ні я ту мову не знаємо, як можна
навчити того, чого сам не знаєш, поясни мені.
Мама
А я в передачі бачила, ведуча, гарна тітка, підтягнута, і психолог вусатий. Удвох.
Казали, що все, з чим дитина у світ вийде — від сім’ї. Як поведеться — так і буде.
Будуть батьки трьома мовами спілкуватись — і дитина буде. Будуть телевізор цілий
день дивитись — і дитина всотає те все, і тоді тільки ті фрази, що по телевізору почула,
й промовлятиме, а очі — скляні. От.
Тато
Ну не можу я.
Мама
А ти по-трошку, то-трошку…



Де там, доню, зупинились?
F is for фловер.
Фіш.
Фокс.
Фрог.
Фіс-таш-ка.
Ким захочеш тим і станеш, зрозуміла мене? Ти унікальна дитина, в тебе здібності, ти
коли народилась, місяць був в козерозі, а сонце — в венері. То дуже сильне поєднання.

Хор
A for Apple, A for Ant
B for Ball, B for Bat
C for Carrot, C for Car
D for Duck, D for Door

A — B — C — D — E — F — G
H — I — J — K — L — M — N — O — P

ЗЕЛЕНИЙ ПІДЖАК ПРЕЗИДЕНТКИ

Аліна
Дівчатаа!
Дівчааатаааа!
(Виходять Настя, Надя і Віка)
Ким ви мріяли стати в дитинстві?
Збулося?

Хор (співають)

Коли я була дитиною
І відчинені були всі двері
Я відчувала себе такою сильною
І не бачила під небом стелі

Я Мріяла стати лікарем
Мріяла поїхати в Африку
Танцювати в балеті я мріяла
І зелений піджак мамим міряла

Гарний піджак...
Для президентки

Мріяла стати геологом
Мікро і макро біологом
Дизайнером модного одягу



Джерелом сексуального потягу

Я Мріяла стати лікарем
Мріяла поїхати в Африку
Мріяла давати концерти
І у мріях своїй відверто

Відповідала на найпікантніші питання журналістів...
Ага. Журналісти в чергу ставали.яв

Аліна
А потім я підросла і мрії змінились. В останньому класі більшість часу я мріяла про те,
які на смак губи у красунчика Юри.
Хор
Ммм, Юра.
Аліна
А мені не соромно. Юра був того вартий, хоч і абсолютно недосяжний.
Хор
Ммм, Юра.
Аліна
А ще я мріяла не завалити ЗНО. І вступити. Кудись. Я була надто налякана, щоб
обирати куди саме. У Юри справи складались набагато краще: його батько мав гроші і
давно вже записав Юру у якийсь мажорно економічний, якого я навіть назву не знала,
бо, по-перше, не мала жодних шансів туди потрапити, а по-друге, майже не
спілкувалась з самим Юрою. І це все взагалі не він мені сказав.
Хор
Гудбай, Юра.

КОНТРАЦЕПТИВИ І ВІЛЬНЕ КОХАННЯ

Настя
Перша робота у мене з’явилась у 8 років. Бабуся посилала продавати полуницю на
базар. Я волала як навіжена: солодка полуниця, 8 гривень півкіло. І у мене таки
купували. Все. До останньої полунички.
Аліна
Мені було 12. Я заплітала косички у таборі. Мені це подобалось. Не стільки гроші,
скільки відчуття, що я чогось варта. Старші дівчата приходили за крутими зачісками і
вели розмови про крутих пацанів, хто кого, куди запросив, і хто кому, що цілував. А я —
ніби долучалась до їхньої крутості.

ПЕРША РОБОТА АЛІНИ
Косичниця
20 грн за зачіску

Надія



Моя перша робота була нудотна. Мені вже було 20. Я вчилась у педі. На вчительку
англійської мови і літератури.
Віка
Хтось зараз може пояснити, що це взагалі було? Жодна з моїх однокурсниць не хотіла
стати вчителькою. Жодна. Крім мене. Нею я і стала. Але ви навіщо там були, гайз?
Надія
Ну, я на початку хотіла. Правда. Але гроші поділені на гемор. Коротше, перехотіла.
Аліна
Якщо я чогось і хотіла, окрім як знайти нового Юру і цілуватись з ним, то це — якось
висловитись. Але не знала про що. І не знала як. Малювати і танцювати я так і не
навчилась. Залишалась література. І тоді я сказала батькам. Я вирішила — буду
письменницею. Піду в літтворчість. Але вони сказали, що це надто ризиковано. І що
треба мати професію. А ще в мене не було опублікованого оповідання, а без того не
брали. І я подала документи у пед. Майже те саме, сказала мама.
Надія
А моєю першою роботою стала крамничка шкільних підручників нашого викладача
синтаксису і пунктуації — пана Якоба.
Аліна
Моєю другою.
Настя
Пізнавай світ школярику!

ДРУГА РОБОТА АЛІНИ
консультантка у книгарні
50 грн за годину

Віка
І ти теж? Я ненавиділа це дурне просиджування штанів.
Надія
Ми працювали у залі і на касі.
Аліна
Коротенькими змінами і загалом не надто довго, по кілька місяців кожна.
Надія
Мені подобалось, що він не змушує працювати повну зміну. У мене з’явились гроші,
але все ще був вільний час.
Віка
Так і скажи, тобі просто подобались залицяння пана Якоба.
Аліна
Він був крутий.
Надія
Розумний.
Настя
Дотепний.
Віка
Товстий і вусатий.
Аліна



Мені подобалось з ним розмовляти.
Надія
Мені подобалось, що він звернув увагу. На мене.
Аліна
Мені подобалась бути обраною. Якось я стояла замріяна за касою і дивилась в одну
точку на стіні, а він підійшов такий усміхнений.
Віка
Такий вусатий.
Аліна
Такий впевнений у собі. Він подивився на мене і сказав.
Якоб
Я читав твою курсову, Аліно.
Аліна
Каузативні локативні дієслова у сучасній англійській мові з точки зору семантичної
класифікації.
Якоб
Трохи не вистачає наукового стилю. Але ти б могла написати Роман. Ти відчуваєш
Мову. У тебе власний Стиль.
Аліна
Ви справді так думаєте? Я би дуже хотіла написати…
Якоб
І ти обов’язково напишеш. Головне, без образ...
Аліна
Що?
Якоб
Та не зважай...
Аліна
Ну скажіть.
Віка
Чекала, що він розкриє секрет геніальності.
Якоб
Головне — не поспішай народжувати дітей.
Аліна
Жодних дітей. Жодних.
Якоб
Всі так кажуть. Одна за одною, одна за одною. Послухай мене хвильку. Перш ніж мене
почнуть звинувачувати в сексуальних домаганнях, бо я в них не винен. Я бачив сотні
таких, як ти. Вони приходять сюди, кліпають очима, мріють про кар'єру, творчість,
подорожі, гроші. Але насправді, в глибині душі вони мріють про одне.
Хор
Ммм, Юра.
Якоб
А потім зустрічають такого ж слиноротого підлітка накачаного тестостероном. І хоп —
один малюк, хоп — другий. І твої мрії вже не твої — підгузки, садочок, школа, сукня на
випускний. З цим нічого не поробиш.
Аліна



Та в мене й хлопця ще немає...
Якоб
Точно немає?
Аліна
Цілком.
Якоб
Запамятай Аліно, вільне кохання і контрацептиви — найкраще, що вигадало людство.
(починає лапати Аліну)
Віка
Але ж у нього є дружина!
Настя
Досить вже, Віка.
Надія
Він взагалі не тебе чіпав, Віка.
Якоб
Але я відповім, Віка. У всіх дружини — і всі їх зраджують. Не зраджує лише той, кого не
хочуть.
(Повертаючись до лапання Аліни) В мене було небагато коханок, Аліно, але які це
були жінки! Ти б могла потрапити у хорошу компанію.

Хор (співають)
Коли тобі 18
а йому 43
В цьому є щось чарівне
Коли переходиш на ти
Він розумний диявол
І красивий як Бог
І усесвіт зникає
Коли ви тільки удвох
Він твій гуру твій вчитель
Він твій секспровідник
На твоєму корсеті
Його погляд застиг

Не відпусти. Єдиний шанс
Ставай до наших лав
Хай прошепоче: my sweet girl
Forbidden tender love

Дружини завжди позаду
10 років це трохи задовго
Дружин ніхто вже не хоче
Товсті, бридкі і старі
Старі тридцятип’ятирічні дружини
Кривоногі мультиварки
Вислогруді мікрохвильовки



З ними тепер лише дружба

Якоб (співає)
А ти ще пахнеш ваніллю
Аліно, ти унікальна
Твій розум збуджує сильно
Твоя гостра юнацька дотепність
Твоя глибока жіноча мудрість
Твої ноги, груди і стегна
Аліно, жрице кохання

Хор (співають)
А якщо ти будеш пручатись
Він перетвориться на вепра
Ти дала вже йому надію
І тепер сама лише винна
Він проходу не дасть тобі, дівко
Перетворить життя на пекло
Чекатиме на кожному розі
Якоб
І ти зрештою будеш у ліжку
Хор (співають)
Контрацептиви і вільне кохання
Контрацептиви і вільне кохання
Контрацептиви і вільне кохання

ПРО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

Аліна
Про що я справді жалкую, що не вивчила нормально англійську. Не просто: хелоу хау
ду ю ду, а отак — дивишся Джокера чи, там, слухаєш Біллі Айліш — і тупо все
розумієш, навіть без титрів, кожне слово розумієш. Скільки унікальних підробіток
втрачаєш без цього. Мої одногрупниці цілий капітал заробили лише на своєму знанні
англійської мови.
Настя
Dear passengers, welcome to our board.
Надія
She said she likes your house very much. Her emigration documents will be ready next
month.
Віка
The subject of our investigation is prototext in early cristian texts.
Надія
So lets repeat:
Be was been
Become became become
Begin began begun



Аліна
Якщо у залі є молоді дівчата. І немолоді теж. Я хочу сказати вам одну річ. Байдуже,
зраджує вас ваш партнер чи не зраджує. Байдуже, усі ваші подруги дитинства вже
з'їбали закордон чи хтось залишився. Байдуже, будете ви весь вечір впарювати своїй
дитині пригоди Айболіта чи ні — через рік-два вона виросте і зрозуміє, що грати на
андроїді — цікавіше. Єдине, що у нашому глобалізованому світі не байдуже — це чи
знаєш ти англійську. Навіть, якщо вона вам нахер не потрібна. Статистично людям зі
знанням англійської платять на 20% більше. Ви зможете замовляти товари та шмотки
на амазоні та асосі. Ви зможете дивитись acuweather замість синоптика. Якщо ракова
пухлина приведе вас в Ізраїль, а це може статись із кожною з нас, — вам не
доведеться переплачувати 100 баксів на день за послуги перекладача. І якщо ваш
роботодавець кине вас у передпенсійному віці, замість того, щоб мити підлогу і унітази,
ви завжди зможете піти повчити сусідського дуплоокого вишкребка цієї богом даної
мови.
Настя
Мене це не стосується, у мене власний бізнес і тільки смерть розлучить нас.
Надія
Ну, взагалі Аліна права. Але я б не ставила це собі самоціллю.
Настя
Я використовую англійську у своїй роботі, але це лише інструмент, а не досягнення.
Віка
Підробіток — не справа життя.
Надія
Фріланс — не робота, а хобі.
Настя
Я витрачаю на свою мрію 14 годин на день 6 днів на тиждень.
Віка
Проте останнім часом можу собі дозволити працювати віддалено.
Аліна
Ким ви, курва, всі працюєте?
Дівчата (одночасно)
Менеджеркою, маркетологинею, директоркою, аналітикинею, сммницею,
консультанткою, викладачкою, мисткинею.

ЗАСПОКІЙЛИВА ІСТОРІЯ НАДІЇ

Надія
Добре, добре. Я теж незадоволена своєю роботою. Навіть зараз, коли є стабільність, і
тема працевлаштування не викликає таких спазмів сорому і відчаю. Але ж… я не
директорка, не фундаторка, не стартаперка. Не мисткиня. Не інтелектуалка. Після двох
місяців у тій книгарні я ще трохи побовсалась між офіціанткою і секретаркою,
промоутеркою і репетиторкою. І зрештою осіла в офісі. Вісім років в одній медіа фірмі.
Моя посада називається начальник відділу діджитл мультимедіа.
Аліна
Так начальник же.
Надія



Відділу. А над відділом ще підрозділ, крило, проект, холдинг. Я дуже маленький
начальник. У нас взагалі багато начальників. Начальник кур'єрів, начальник
прибиральників, начальник начальників. Але найбільша дупа у тому, що моя робота
надзвичайно нудна. Раніше я копіювала тексти новин і публікувала їх на сайті. Тепер я
пильную, як це роблять мої підлеглі — Маша й Іра. Складаю їхній графік і вказую на
помилки.
Аліна
І все?
Надія
Ще п'ю чай. Кожен день. З 9 до 18. І хоч робота не пильна, о 18ій я вже добряче
втомлююсь і хочу додому. Година на дорогу. Зайти в Сільпо за овочами. Я люблю, коли
овочі свіжі. Вечеря, ютюб, і от вже ніч.
Аліна
А зарплатня?
Надія
20 тисяч. Трохи малувато, але якщо економити, то виходить навіть подорожувати.
Аліна
Ну, ти б могла змінити щось. Перейти в іншу фірму, інший відділ. Не втрачаючи
зарплатні.
Надія
Перейти я лінуюсь. Всі сили йдуть на підтримання стосунків з моїм хлопцем і
планування відпустки. Хочу у відпустку нарешті відвідати Індонезію. Ти була в
Індонезії?

Аліна
Ні, я не була в Індонезії.

Настя
А я люблю історії успіху: згадай себе на касі Макдональдса, і подивись де ти тепер,
чого ти досяг.

РОМА. ІСТОРІЯ УСПІХУ

Рома
О, це про мене. Моє ім'я Рома-вільна-каса. Я починав у Макдональдсі. І вчився на
історика. Центр східноєвропейських досліджень був піком моєї кар’єри за фахом, а
перспективи залишались на нулі. Але я сказав — баста. Зібрав подарунки на день
народження грошима — пішов на курси і прокачав навички програмування. Прямо з
курсів мене взяли в game industry. Вони розробляли історичні ігри, я був в темі, як ніхто.
І через рік з джуніора перестрибнув на мідла, а через два — на сеньйора. Прощавай,
батьківщино, мене чекає Великобританія. В мене робоча віза на 3 роки. І тут мені пише
чувак, з яким я колись працював в Маку, Толік, і питає телефон ще третього чувака —
Андрюші, бо той не вийшов на зміну і ніхто не може його знайти, і тут згадали мене,
може, ти Ромчик знаєш якийсь секретний контакт того Андрюші, і я кажу, стривай, ти що
усе ще працює в Макдональдсі, да ти охринів, Толік, тікай звідти, використовуй



можливості, змінюй життя. Я сиджу в аеропорту, я лечу у Британію, і ти теж зможеш,
чувак.
Настя
І що він?
Рома
Послав мене нахуй.
Настя
Співчуваю.
Аліна
Рома, тебе ще тут немає, ми ще не познайомились, Ок? Вічно ти зі своєю історією
успіху вилазиш без черги, як реклама знижок у Ельдорадо.
Рома
Ти просто заздриш.
Аліна
Я просто розповідала про час, коли працювала у тій довбаній крамниці.
Віка
Перепихувались з начальником.
Аліна
Дякую, що не забуваєш нагадувати.
Якоб
Звідки це пуританство? Це було високо інтелектуальне спілкування двох дорослих
особистостей. За вільною згодою. He for she. Я нікого ніколи не ображав.
Аліна
Ви були джентльменом, шеф.
Надія
Жодних претензій, шеф.
Аліна
Ми вчили неправильні дієслова. І сотні нічим не пов’язаних англійських виразів і
правил.
Якоб
Контрацептиви і вільне кохання, не забувайте дівчата.
Аліна
А от англійські слова забувались на другий день після здачі. І тоді у нас на роботі
з’явився Микола.

КОХАННЯ У ЧАСИ КАПІТАЛІЗМУ

Віка
Було трохи дивно, бо до того там працювали одні дівчата.
Надія
Це було справді якось тойво.
Аліна
Але він був милий. Мені подобалось з ним спілкуватись.
Віка
У нього була така дурнувата посмішка.
Надія



Від нього був неприємний запах.
Аліна
Зовсім трошки. Натуральний такий запах.
Віка
Ти що запала на Миколу?
Настя
Ще й як.
Аліна
Він робив мені чай. З карамелевою цукеркою замість цукру.
Надія
Як романтично...
Микола
Я вчився у Карпенка. На диктора. Мни мну мна мно. Брррр
Аліна
Ти ж казав, що оператор!
Микола
У мене справді була стара камера.
Аліна
Розмилені чорнобілі фотографії.
Надія
Як романтично!
Микола
Це була… екзистенційна криза.
Віка
Сексуальна депресія.
Микола
Мені треба було залягти на дно. Розібратись у собі. У власних амбіціях.
Аліна
Я підійшла до нього. Я дивилась, намагаючись оцінити шанси, що його захоче хтось
ще, як казав пан Якоб.
Віка
Навряд чи.
Надія
Дарма час вистачати.
Настя
Я взагалі не розумію в чому прикол.
Аліна
Я подумала, я б могла написати сценарій, а ти би зняв. Романтичний імпресіоністичний
короткий метр. Для початку.
Микола
Я відкритий до пропозицій.
Аліна
Олю порадив хтось зі знайомих, вона мала стати нашою актрисою.
(Виходить Оля із ідеальною загадковою посмішкою, позує)
Настя
Це я її знайшла.



Аліна
Дякую, Настя.
Настя
Я з нею в школі вчилась. Творча дівчина. Симпатична.
Аліна
Порожня і блискуча, як пляшка з під Кока-Коли.
Віка
З почуттям стилю.
Настя
Гумору.
Надія
З довгим волоссям.
Віка
У вишуканій сукні.
Надія
З манікюром.
Настя
Оператор туристичних мереж з нархозу.
Аліна
Хай би пожер коронавірус ті туристичні мережі разом з нархозом.
Микола
Всі готові? Камера мотор.
(Вмикає камеру)
Аліна
Це була серія скетчей на тему «дівчина і місто». (Починається зйомка). Смішний
діалог на базарі. Щось про долю і квасолю. Постмодерністичні роздуми в маршрутці.
Яскрава деталь — орігамі, метелик. Потренуйся робити, Олю. Працюємо через
метелика. Руки. Стресовий телефонний дзвінок на Контрактовій. Стискає метелика.
Місто в розфокусі. Ліхтарі. Трансова музика на набережній. Випадкова зустріч з Ним.
(Тим часом Микола знімає Олю, крупним кадром і з любов'ю)
Аліна
Чувака на роль ми не знайшли.
Микола
Довелось мені.
(Віддає Аліні камеру)
Аліна
Добре, давайте, повільно. Випадкова зустріч з Ним. Погляд. Так, ні, ні, це занадто.
Посмішка. Подарунок (Оля протягує метелика). Так. Гарно. (Поцілунок) Ні! Ні! Цього
немає в сценарії!
Надія
Як романтично!
Настя
Кажуть, актори часто закохуються на майданчику. Сильні емоції зближують.
Аліна
Ні, ні, це моя історія, це мій… оператор. Мій. Я, блін… він мені так подобався. Він робив
мені чай. З карамелькою.



Віка
Іноді чай — це лише чай.
Микола
До завтра, Аліно. Ти там усе змонтуєш, так? Мені Олю треба провести.
Аліна
На таксі посади, та й по всьому.
Микола
Та ти знаєш, які таксисти бувають… хижі. Я краще проведу.
Аліна
Я на Трою посед ночі сама їду.
Микола
Ого, а ти смілива дівчина! Ну, бувай.
Хор
Гудбай, Микола.
Аліна
Бувай.

Хор
Кохання у часи капіталізму
Кохання у часи капіталізму
Бува настільки в біса різне
Що я вже нічому не дивуюсь, якщо чесно

Та нормальна пара

Вони ж ледь знайомі

Ще познайомляться — все життя попереду

Дівчата із дівчатами цілуються
Хлоп’ята з хлоп’ятами любуються
Нарешті сексуальна революція
Докотилась до неньки України

І всіх попустило

Але ще зрідка так трапляється
Що очі й очі зустрічаються

гетеросексуальні такі очі

І руки їх переплітаються
І діти в них такі красиві родяться

Аліна
Які діти? Вона взагалі повнолітня?



Хор
Скоріше народиш — скоріше виростуть

А ти Аліно не заздри, іншого знайдеш

Аліна
Я не хочу іншого

Хор
Цей уже заброньований
Аванс за вінчання вже внесено
Виїзна мать її церемонія
Вони вже батьків познайомили
І глибоко глибоко глибоко
В її лоні життя зародилось

Тож витри соплі й готуйся до іспитів
витри соплі й готуйся до іспитів
витри соплі й готуйся до іспитів
витри соплі й готуйся до іспитів

Аліна
Але я не можу без нього!

Хор
Кохання у часи капіталізму
Кохання у часи капіталізму
Бува настільки в біса різне
Але від нього ніхто не помирає

Це точно

Аліна
Я не можу без нього! Я не здам англійську! Я не вийду завтра на роботу!

(Намагається померти, але безрезультатно)

Микола
Алінко, ти так той фільм і не змонтувала? Знаєш, в мене скоро весілля. Ти б могла
зробити… коротку версію? Щоб багато Олі, гарної такої, з кучерями. Потім з'являюсь я,
цілую її. І такий ефект, ніби пелюстки падають, добре? Не безкоштовно, я заплачу.

МОНТАЖ ВЕСІЛЬНОГО ВІДЕО
одноразово
200 грн



Віка
Заплатив?
Аліна
Заплатив. Думала зробити весільний подарунок, але виявилось, що я не запрошена.

БАРТЕР

Настя
Ти поки подихай, я розкажу.
Я пішла у волонтери. Тоді це ще не було мейнстрімом. Безкоштовні курси української
мови. Перший набір. Пояснювала діткам, що "гарбуз" — не "арбуз", а якщо тобі кажуть
"вітаю" — це ще не означає, що ти щось виграв.
Жан
(З акцентом) Можна спитати?
Настя
Звісно, питайте.
Жан
Іди, іди дощику,
Зва'гю тобі бо'гщику.
Настя
Так. І що?
Жан
Я взагалі не ‚гозумію цей ваш бу'гяковий суп.
Настя
Що?
Жан
Його сп'гавді взяли в ЮНЕСКО?
Настя
Група для дорослих наразі закрита.
Жан
Не об'гажайся. Мені дюже т'геба. Дюже.
Настя
Можна індивідуально. Але це не безкоштовно. За гроші. argent
Жан
Но-но-но. Ба'г-те'г. Україне — français.
Настя
Життя химерна штука, подумала я.
Жан
Сhimère? Monstre?
Настя
Сharmant.
Жан
Tu est charmant.
Настя
Француз. Справжній. Живий. Картавий. Пихатий. Він слухав лекції Лакана і Дерріда.



Жан
Ста'гі пе'гдуни.
Настя
Вивчав філософію і мистецтво.
Жан
Я і є мисте'г х т тег' с ммсте… Je suis un artiste.
Настя
Я стала його… асистентом. Допомогла йому відкрити театральну студію.
Жан
Настя et франс інстітут.
Настя
Які бабки ці французи закопують у свої французькі весни!
Жан
Très peu. En Ukraine, vous pouvez organiser un festival et ne pas payer un centime aux
acteurs.
Настя
А чому ти не повернешся у Францію? … у Францію. Ти.
Жан
Но, но. Ан Ф'ганс.. нуль. Не можліво.
Настя
Я мрію… Je rêve de france
Жан
Ти? Ти ан Ф'ганс не пот'гібен. Я ан Ф'ганс не пот'гібен. Ан Ф'ганс все є. Багато. Всі
пьють. Dépression. Всі en dépression.
Настя
Україна — депресіон.
Жан
Но, но, но. Україна — occasion. Ти є occasion.
(Поцілунок)

INSIDE MY SIDE

Аліна
Я покинула книгарню.
Потім я покинула універ. Залишатись там не було жодного сенсу. Скільки б я не
зубрила тих слів, вони не ліпились у купу в моїй голові. На парах я була, як русалонька,
яка вже проїбала свій хвіст і свій голос, — розкривала рот, але нічого доладного з нього
не вилітало. І коли прийшов час проходити практику, прийти до справжніх маленьких
вилупків і сказати: “гуд морнінг чілдрен”, я зрозуміла, що це не моє. Що я не знаю, що
сказати до і що сказати після.

Настя
Пробувати різне — це нормально. Я книжку читала. Є люди діггери, а є — сканери.
Діггери копають усе життя одну тему .Так, вони досягають успіху, але у чомусь одному,
а сканерам цікаве різне, вони змінюють професії, стиль життя, вони пізнають,
розвиваються, але… так би мовити горизонтально.



Аліна
Міленіали схильні посилати все в сраку, коли стає важко. У нас свій підхід до вирішення
проблем.

Мама
Аліно. Ти унікальна. Такої як ти немає.
Тато
Ти талановита. Ти гарна. Ти розумна.
Якоб
Ти молода. У тебе сильний стиль. Ти відчуваєш мову.
Мама
Ви взагалі хто такий? Ви знаєте мою доньку?

Аліна
Нарешті у мене з'явилося досить часу для саморозвитку. Я накачала онлайн курсів про
історію фотографії. Старих італійських фільмів. І постановила собі прочитати 100
найвидатніших романіх усіх часів по версії Times. Але щоб написати 101ий чогось не
вистачало.
Настя
Життєвого досвіду.
Аліна
Ну добре вже, що стиль і почуття мови є.
Віка
Але й роботу знайти не завадило б.
Надія
Нам в офіс потрібна людина з мізками. Наповнювати стрічку новин. Вночі. 30 тис знаків
за зміну. Сто баксів на місяць.

ТРЕТЯ РОБОТА АЛІНИ
НАПОВНЮВАЧКА НІЧНОЇ СТРІЧКИ НОВИН
100$/місяць

Аліна
І всі тебе трахають?
Надія
Перепрошую?
Аліна
Це пісня така (наспівує) Сто баксів на місяць… і всі тебе трахають…
Надія
У нас поважна контора, не хочеш — іншу дівчину знайдемо.
Настя
А у нас ні, ми усіх беремо.
Аліна
На роботу?
Настя



В театральну студію. У нас вчора чергова дівчинка злилась, сука, за 2 тижні до
прем'єри. Глибокий, дослідницький проект. Феміністичний, постдраматичний.  Inside my
side. Ти не хочеш?
Аліна
А там не потрібно якоїсь спеціальної підготовки?
Настя
В жодному разі. У нас сучасний театр. Жодної підготовки — жодних штампів.

ТРЕТЯ з половиною РОБОТА АЛІНИ
(за сумісництвом)
ПЕРФОРМЕРКА
БЕЗОПЛАТНО

Аліна
Так я потрапила в офіс.
Надія
Працюватимеш віддалено. З 3 до 7. Ночі. Всі деталі на мило.
Аліна
І познайомилась з Жаном.
Жан
Inside my side — це про глибоке відчуття себе зсе'гедини, як зовні. Коли виве´гтаєш
шкі'гу і показуєш глядачеві нут-'го-щі (м'ясо), к'гик і біль, але і е´гос, близкість, ще, ще, а
потім — нове на'-год-же-ння, маленьке, ще непомітне, але воно вже є, і до ´гечі inside,
inside you. Там де вчо´га був він, а тепе´г воно. І це ти, але ні. І ти відлітаєш, і от вже ти
зовні самої себе. Але головне дихати. Дихати. І жодного одягу на сцені, d'accord?
Аліна
І ми дихали. Дихали. Сиділи голяка на сцені і дихали. Дихали натхненно, ніби від цього
залежало саме наше існування. Інсайд і аутсайд.
Хор знімає блузки і дихає
Хоча насправді моє існування залежало від 30 тисяч знаків щоночі. Голе дихання
оплачувалось аж ніяк. Але щось воно таки принесло мені те дихання. Воно принесло
мені Рому.

Рома
Коли ти дихала там на сцені. Така гола. І така…
Аліна
Дихаюча.
Рома
Я одразу відчув тебе. Всю тебе. Твоє волосся. Твоя шкіра. Я відчув, що ти мусиш бути
моєю. Моєю людиною. У самому широкому сенсі.
Віка
Щоб стати у широкому, спочатку треба стати у вузькому.
Настя
Рома був крутий.
Аліна
Нормальний.



Надія
Програміст.
Аліна
Ні. Ні. Ні. Коли ми познайомились він ще не був програмістом. Хоча вже кинув
працювати в Макдональдсі. Він займався історією. Працював в центрі
східноєвропейських досліджень.
Рома
А ви знали, що сексуальне життя Володимира Великого, було не менш насичене ніж
військове й релігійне? Історики нараховуються щонайменше 12 дружин та більше 500
наложниць у великих і малих гаремах князя.
Віка
Як збудливо.
Аліна
Я була поруч, коли він вирішив кардинально змінити життя. Пішов в програмісти — а
там, знаєте, теж конкуренція. Я його підтримувала.
Настя
Невидима емоційна робота. Дуже виснажливо.
Аліна
Я навчилась варити борщ з чорносливом і запікати свинячу рульку з апельсинами.
Надія
шлях до чоловічого серця…
Оля (чарівно посміхаючись)
Усі чоловіки люблять жерти, з цим треба лише змиритись.
Віка
О, Білосніжка заговорила.
Аліна
Але я розкажу дещо, чого ніхто більше не скаже. Доки він був істориком, він жер удвічі
менше. Ну, правда. Він часто готував сам. Він міг стушкувати бігус, накидати хот догів
на вечір. Але коли він став програмістом, все змінилось. В нього зникло будь-яке
кулінарне натхнення, натомість прокинувся дикий апетит на усілякий дорогезний
суперфуд з брендованих поличок супермаркета. Наш холодильник був забитий
авокадо з сьомгою і якщо щось з цього закінчувалось з Ромкою ставався нервовий
напад.
Хор (співають)
Програмісти
дуже люблять їсти
Люблять їсти
Вправні програмісти
Без глютену
І холестерину
Люблять їсти
Печену лосину
Люблять джеми
З диких ягід годжі
Без дор блю
І жити їм не гоже



Пиво пити люблять
програмісти
Та найперше
Їсти їсти їсти

ПРО МАШИНИ І ПІСЮНИ
(Протягом усієї сцени Жан повільно роздягається)
Аліна
Він купив собі машину.
Віка
Той старий уйобок досі на метро катається.
Оля
Як на мене, громадським транспортом їздять лише лузер. Шанси, що я укладу з таким
ділову угоду — мінімальні.
Микола
Стривай, у мене немає власного авто. Я взагалі поряд з домом працюю.
Оля
Не можна довіряти людині без власного авто.
Віка
Мені здається, я фізично відчуваю запах злиднів, від людини, яка проїхала у метро.
Оля
Останні років 5 я вже таких не зустрічаю.
Настя
Крім...
Оля
Вони просто існують у паралельному всесвіті.
Аліна
Добре, добре, я зрозуміла. Але Рома був з машиною. З роботою, за яку платили в
баксах. З плазмою на стіні. А у шафі у нього висіла мисливська рушниця.
Надія
Тю, а це навіщо?
Віка
У компенсацію за маленький пісюн.
Настя
У них просто встає, коли вони думають, що можуть когось реально замочити. Кров
кишки. Бее.
Надія
Але разом з тим, це трохи стрьомно. Коли воно в домі.
Оля
А раптом злодії. А він герой. Піф паф. Ні кроку, а то вишебу мізки. Медаль за відвагу.
Аліна
Ми їздили в Париж. Рим. Катались взимку на лижах. Разом з його новими друзями і їх
дівками. А влітку відпочивали в крутих готелях з баром прямо в басейні.
Надія
Кайф. Спека +40.
Ти вся в макіяжі, манікюрі педикюрі, пливеш жабкою, щоб не накрапати на волосся.



Аліна
Краса. Молодість. Мохіто в красивих склянках, музика, ліхтарі, танці всю ніч, поцілунки.
Настя
Секс.
Аліна
Секс.
Чоловіки
Секс! Секс! Секс! Секс!
Настя
Оральний секс.
Аліна
Ну куди без нього.
Настя
Анальний секс.
Віка
Та ну тебе.
Настя
Груповий секс.
Аліна
Ні, ні. В мене не було.
Настя
А в мене було. Жан таке любить.
Жан (вже голий)
Тому що тво´гчість не те´гпить ´гамок
Настя
Але тільки з двома дівчатами, не хлопцями. Я потім вже зрозуміла, що йому просто
подобалась та хвойда.
Хор
(Скандують)
Тому що ми прогресивні дівчата.
Ми проти патріархально романтичних забобонів.
Візьми нас цілим гаремом.
Бо творчість — не терпить рамок.
Особливо, якщо з французом.
Рома
Володимиру Великому це, до речі, не завадило стати святим.
Аліна
Ми прожили з ним 3 роки. Я послала у дупу нічну роботу за 100 баксів і лузерів, які
їздять на метро.
Настя
Голий Театр Жана теж почав підзайобувати.
(Голий Жан виходить на авансцену, дивиться в зал з виразом обличчя Марини
Абрамович)
Аліна
Ну давайте по-чесному. Я ж не актриса, раз подихав, два покричав. І що далі?
Настя



Перформанс в Україні. Це як метро. Після певного віку просто соромно продовжувати
цим займатись.
Жан
Ти просто замкнулась. Інсайд і аутсайд. І злишся на всіх навколо. Легко к´гитикувати.
Сп'гобуй з'гоби щось сама. Іди з'гоби, щоб люди на тебе подивились. Навчись стояти на
голові, сідати на шпагат, знімись у 'гекламі кетчупа. З'їздь на війну, поп'гацюй
волонте'гом в дитячому хоспісі. Покинь домівку — і їдь у якусь с'гаку. Мий унітази,
монтуй сцену, знайди кому запхнути квитки за половину і без того невисокої ціни. А
потім вийди на сцену, здивуй їх усіх. Легко сказати, хуйовий пе'гфо'гманс — стоїть
чувак, дивиться, показує свій ф'ганцузький пісюн, екзгебіціоніст хе'гов, а він взагалі не
на тебе дивиться, він тій війні пісюн показує, і злидням, і невиліковним хво'гобам, і всій
хуйні світу. Дівчата плачуть, хлопців зазд'гять, діти відірвались від гаджетів, бабці
йдуть, вимагаючи назад г'гоші за квиток. А ти мені кажеш — хуйовий пе'гфо'гманс?
Настя
Я просто кажу, що мене дістало, і я хочу займатись нормальною роботою. Без героїзму
і за гроші.

Аліна
А потім Рома подарував мені…
Оля
Каблучку?
Аліна
Нісан з проїздом. Червоний.
Надія
Як романтично!
Аліна
Перша машина. Нехай подарована. Я ніколи не сприймала її як подарунок від Ромки.
Скоріше, як подарунок небес. Божественне підтвердження, що я крута.
Я вчилась їздити і готувала бутерброди з авокадо.
Вчилась їздити і вибирала плейліст на вечір.
Вчилась їздити і планувала наші шалені подорожі у далекі країни, де він міг би
безболісно працювати віддалено, з готелю. А я — набути нарешті чортів життєвий
досвід.
Надія
А куди ти їздила на тій машині?
Аліна
Здебільшого в еко-крамницю на окружній, тому що в Роми була глютенофобія.
Більше їздити було нікуди, але все мало змінитись у той момент, коли в нас з'явились
би діти.
Настя
Стривай, ти ж збиралась писати книжку.
Аліна
Збиралась. Я вже п’ятий роман зі списку дочитувала. Але… з іншого боку…у мене вже
була машина, освіжувач повітря, річний абонемент у клінінговій фірмі і власний
програміст, який, здавалося, кохав мене. Тож дитина мене не лякала.
Оля



(З ідеальною посмішкою)
Тим часом я вже народила другого.
Аліна
Он Оля вже другого народила.
Оля
(З ідеальною посмішкою)
До речі ні дня не провівши в декреті. Щодня, щохвилини вкладаючись у справу, в яку
щиро вірила — весільний туризм. Заміж за іноземця вже сьогодні.
Надія
Як романтично!
Аліна
А презервативи — це просто фу, ну чесно.
Рома
Презервативи — це не фу. Ні ні ні. Це дуже навіть не фу. Це те, що відділяє нас від
прірви. Хаосу.
Хор
Контрацептиви і вільне кохання
Аліна
Ти що не хочеш дітей?
Хор
контрацептиви і вільне кохання
Рома
Я хочу з'їбати в Британію. Жити у Лондоні. Не хотів тобі казати зарано, але я вже подав
документи.
Хор
контрацептиви і вільне кохання
Аліна
А я?
Хор
контрацептиви і вільне кохання
Рома
Ну, ти теж. Ти теж... маєш подумати. Що ти в житті хочеш взагалі. Ти от думала, якщо я
захворію, то як? Якщо щось станеться. На які гроші ми будемо жити?
Хор
контрацептиви і вільне кохання
Рома
Спочатку треба взяти від життя по максимуму, купити яхту, з'їздити в Індонезію. Знайти
роботу, врешті решт. А вже потім думати про дітей.
Хор
Гудбай, Рома
Аліна
Ця розмова просто мене вибісила. Що значить "подав документи у Британію"? Я
вирішила теж кудись подати якісь документи. І подала їх … в Убер.
Хор
Гудбай, Рома
Рома



Гудбай (виходить)

DEAR PASSENGERS

ЧЕТВЕРТА РОБОТА АЛІНИ
ТАКСИСТКА
100 ГРН ЗА 10 КМ
+ БОНУСИ — ВИТРАТИ

Аліна
Це було весело. Мені подобалось відчуття, що ти керуєш... власним життям. Ти все
робиш сама. Рома проходив міграційні процедури, зустрічались ми зрідка. На роботі
відволікалась: круті пасажири, цікаві розмови. Життєвий досвід.
Жан
Ви на Ни-жньо-йог-ків-ську?
Аліна
Так, я.
Жан
Жінка.
Аліна
Взагалі-то я мислю себе поза бінарними опозиціями.
Жан
Я ж не проти, прог´ес. Тільки ви обе´гежніше.
Аліна
А ви пасок застебніть і буде вам щастя.
Жан
А ви мені не г´убіть я ж можу й ´гейтинг знизити.
Аліна
А чого б ви це зробили?
Жан
stupide pute!
Аліна
Приїхали!

(Жан виходить грюкаючи дверцятами.
Заходить Оля)

Оля
Ну нарешті. Я вже спізнююсь. Можна швидше, будь ласка.
Аліна
Ого, привіт.
Оля
Доброго дня. Я спізнююсь.
Аліна
Олю, це ти? Курва, який в мене день паскудний.
Оля



Перепрошую, це ви до мене?
Аліна
Ти мене не впізнала?
Оля
А мусила?
Аліна
Я тобі колись весільне відео знімала.
Оля
А, ту дурню, про долю і квасолю.
Аліна
Це була гумористична частина.
Оля
Ну то ти тепер…. У таксі.
Аліна
А ти тепер королева Англії?
Оля
Ти усім пасажирам хамиш? Як ти смієш взагалі...
Аліна (дивиться в телефон)
Він мені рейтинг знизив. От падла.
Оля
Не дивись у телефон за кермом. Я хочу вийти.
Аліна
Але маршрут ще не закінчений.
Оля
Прямо зараз. Випусти мене.
Аліна
Ти, взагалі, спізнювалась. Я довезу. Окей? Все нормально.
Оля
Я викличу іншу машину.
Аліна
Ні, блін, ти поїдеш. Доїдеш і скажеш мені, блін, дякую, за те, що я тебе довезла цілою і
неушкодженою. Ти знаєш, що жінки потрапляють у дтп у 3 рази рідше за чоловіків?
Оля (говорять одночасно)
Справа не в тому, що ти жінка, а в тому, що ти агресивна хамка.
Аліна
Нічого подібного, нормальний був сценарій.
Оля
Там червоне світло!
Аліна
Це Микола все запоров.
Оля
Зупинись. Зараз.

Crash

Аліна



... добряче врізались...
Оля
тремтячими голосом:
Я подам на тебе в суд.

Аліна
По телефону:
Я тут потрапила в аварію. Серйозну аварію. Ні, мене не підрізали. Власне, я сама,
мабуть, винна, так. Я винна. Але мені ноги притисло. Машині капец. Ні, ніхто не
постраждав. Ну пассажирка. Але вона не подасть в суд. Вона надто делікатна. Ну так.
Пасажирка. Я її везла, в сенсі. Ну, я трохи таксую. Це ж моя машина. Тобто. Ти ж її
подарував. Ти ж не дав покататись. Вона на мені. Ти не кричи на мене. Я в аварію
потрапила, тобі що, байдуже? Я відремонтую. Сама. Сама відремонтую. Я. Бувай.
Більше я Рому не бачила.
В Англію з’їбав.
Мабуть.
Хор
Гудбай, Рома.

АЛІНА АЛІНІВНА

Аліна
Наступні півроку були шаленою гонитвою. Я пообіцяла собі, що відпрацюю ту машину,
точніше її ремонт. Я написала у 20 редакцій жовтої і дуже жовтої преси і запропонувала
свої послуги.

П'ЯТА РОБОТА АЛІНИ
ФРІЛАНС (КОПІ)РАЙТЕРКА
50 ГРН ЗА 1000 ЗНАКІВ

Віка
Зате стиль і відчуття мови знадобились.
Аліна
Я писала 3 статті на день. І через день виконувала ще одне тестове. В моїй голові
перемішались вітаміни, бади і кетодієти, ознаки ішемічної хвороби серця і нові модні
фасони жіночих сумочок, тенденції ринку нерухомості і серіали, про які ви ніколи чули,
але мусите їх подивитись.
Настя
Ти точно сканер.
Аліна
А тим часом….
(Живіт росте, ніби повітряна кулька)
Настя
О боже!!! боже!!! Коли? Як? Фантастика!
Надія
Блін. Одразу видно, людина живе повним життям. Мені терміново треба в Індонезію.



Аліна
Бажання завжди здійснюються випадково і тоді, коли вже взагалі нафіг не потрібно.
Але я вирішила дорослішати, брати відповідальність на себе. А працювати і з дитиною
можна, і подорожувати, і що завгодно, правда, Оля?
Оля
Так… але ні. Це не легко одразу пояснити.
Настя
А я вірю. Все буде. Все, чого захочеш… тільки партнерських пологів не буде. Це шкода.
Я в книжці читала: партнерські пологи — це дуже важливо. Той зв'язок, що виникає між
батьком і дитиною у перші хвилини життя неможливо замінити.
Микола
Багато чоловіків кажуть, що це важко витримати. Що вони сивіли чи втрачали
свідомість. Але у нас з Олею все пройшло спокійно. Вона багато кричала. Я їв
шоколадний батончик — цукор мене заспокоює. Стрьомно, коли його вихлюпують,
прямо тобі на груди. Перший раз я був ошелешений, не думав, що так... Прямо в слизі
якомусь. Але це лише на хвильку і тут головне — не сказати зайвого. Потім його
віддали дружині — і далі розбиралась, в основному, вона. Зате я — герой. Я був на
пологах, це всі знають.
Оля
Тепер він герой, якщо піде на прогулянку раз на місяць. Або залиє вівсянку окропом.
Микола
Тому що я — крутий батько. Он Алінчин програміст взагалі з'їбав. А я тут. Поруч.
Віка
Відсутність самця — не найстрашніше у житті. А на пологи можна взяти з собою доулу.
Жінку, яка буде підтримувати. Яка зрозуміє і направить.
Настя
Приходь до мене на фітнес для вагітних. Розслабляє глибинні м'язи. Моя власна студія
в орендованому підвалі багатоповерхівки. Я, до речі, теж розійшлась з тим придурком
Жаном. Тепер працюю лише на себе. 3000 гривень місячний абонемент.
Віка
Хочеш, я піду з тобою? Мені здається, я готова до чужих страждать. Я готова.
Аліна
Я лише хотіла їсти своє авокадо з сьомгою і не зациклюватися на вагітності, не ставати
навіженою мамцею, поремонтувати, зрештою, довбану машину. Але поки вона
валялась на штрафмайданчику, остаточно перетворилась на брухт. І мені чесно
сказали, що дешевше купити нову, але грошей не вдалось назбирати і десяту частину. І
тоді я купила подушку для вагітних, візок, ліжечко, мобіль, шезлонг, крісло для
годування, і заплатила 20 тисяч контракту за партнерські пологи, епідуральну
анестезію, додаткову акушерку і поліпшену післяпологову палату — з розеткою і
мікрохвильовкою.

Акушерка1 (Жан)
Треба просто розслабитись і дихати. Отак. Ху ху ху — пропускаєш. Ху ху ху —
пропускаєш.
(Аліна дихає. Хор дихає)
Акушерка 2 (Якоб)



(Вставляє руку між ноги, Аліна кричить)
Ну що ти кричиш! Ти ж родити прийшла, а від пальця кричиш, я ж тільки глянути, як там
просувається…
Акушерка 1
Уяви себе квіткою. Лотосом. Напнутий бутон, що от-от розкриється. Раз два три — і
розкриваєш пелюсточки. Ху ху ху. Розкриваєш.
Акушерка 2
(Знов вставляє руку, Аліна кричить)
Ти що і з чоловіком в ліжку так кричиш? Він від тебе ще не втік?
Віка
Втік вже, втік. відчепіться від неї, зараз сама розкриється, фізіологічний процес. Я
підготувалась. Тобі щось потрібно, люба?
Аліна
Анестезія!
Акушерка 2
Анестезіолог у відпустці, тож не вийде.
Аліна
Я заплатила за анестезію!
Акушерка 1
Не все житті можна купити за гроші, люба.
Аліна
Ааа!
Акушерка 2
Та що ти кричиш, всіх дівчат у відділені перелякаєш, будуть мені завтра зажаті, як кулак
Онана.
Акушерка 1
Ти головне дихай.
Акушерка 2
Ти лягай на бочок і родИ тихесенько, як бабусі родили.
Аліна
На який, блять, бочок? (Стогне)
Акушерка 2
На правий бочок.
Аліна
Віка, сфоткай цю суку, щоб я її потім згадала.
Віка
Ти розслабся. Тут відволіктись треба.
Акушерка1
Ти про дитинку свою подумай.
(Бере Аліну за руку, Аліна скавулить, кусає Акушерку 1 за руку).
От лайно!
Віка
Ну давай не про дитину, хочеш про англійську тобі розкажу.
Аліна
Анестезію хочу...
Віка



Ти от все жалілась, що не можеш англійську вивчити. Що ступор після гуд морнінг
чілдрен.
Аліна
Аааа!
Віка
Я ще тоді хотіла сказати, але якось все було не на часі: це у всіх ступор, доки немає
практики. А без практики немає практики.
Аліна
Аааа!
Віка
Але хто в біса тобі сказав, що має бути легко? Всім важко. Я ночами не спала перед
тою практикою.
Аліна
Аааа!
Віка
Я скачала 10 варіантів готових перших уроків з сайту schoolforfool. Я списала
величезний зошит усім, що маю сказати.
Аліна
Аааа!
Віка
Я прокрутила в голові всі можливі питання, які тільки могла вигадати, і всі можливі
відповіді на них.
Аліна
Аааа!
Віка
І визубрила все це напам'ять. Бо ніхто, бляха, не імпровізує у свій перший робочий
день.

Аліна кричить. Народжується дитя. Віку з ніг до голови обдає лайном.

Акушерка 1
Дівчинка.
Акушерка 2
Як назвемо?
Аліна
Аліна.
Акушерка 1
Та не тебе. Маленьку.
Аліна
Аліна.
Акушерка 2
В неї шок.
Аліна
Аліна.
Аліна.



Мати
Як зворушливо. моя дівчинка. Моя маленька Алінка.
Акушерка1
Ви впевнені? В неї ж мама Аліна?
Акушерка 2
Ви по святцях подивіться, як не можете придумати. Споконвіку люди по святцях імена
давали.
Мама
А нічого не треба думати. Все вже за нас давно подумано. У нас у сім’ї всі Аліни
Алінівни. Чесне слово. І я теж. І моя бабуся.
Акушерка2
Святий Боже, якось не по людськи.
Мама
То спочатку дивно. А потім звикаєш. То, напевне, доля наша така жіноча. Лине, лине,
все терпить, усе зносить, все поглинає і все віддає, але не кінчається. І знову маленька
Аліна. Я вам скажу, ми всі під венерою народились. Тільки я в водолії, в мене, як то
кажуть око третє є, донечка — козеріг — важкий знак, а ця — риби — божі діти.
Посміхається. Привіт рибонько. Ну пливи, пливи, серденько. Бабусі пора. Бабуся ще
прийде. Бабуся тебе всьому навчить. Будеш розууумна. Підростай, рибонько.
Ви не дивіться на мене, ви пишіть. Аліна Алінівна.
Хор (співають)
Ліна ліна квасолина.
Ти гарненька як картина.
Ти солодка як малина.
Ти летиш як балерина.
Ти пливеш як мандоліна.
Ти м’яка неначе глина.
Ліна ліна ботуліна,
Бріоліна, вазеліна.
Глобуліна! дисципліна!
Інсуліна! ковроліна!

СПРАВЖНЄ

Аліна
Прокинулась я з немовлям на руках — все ще в троєщинській квартирі моїх батьків. І
стала розуміти, що годинник цокає не лише нижче пояса. Що я вже ніколи не стану
кардіохірургом чи скрипалькою. Можна було б добре заробляти дизайном, але в мене
руки не звідти. На бізнес немає стартового капіталу. Режисером кіно, крутим
журналістом, очільником будь якого більш-менш значимого двіжу — теж не судилось.
Для цього треба було вчасно потрапити в потрібну тусовку. Розвиватись, спілкуватись.
Але я — вже не там.
Надія
В якийсь момент розумієш, що вже нізащо не підеш у стажери, принаймні, щоб не
дивитись в очі гендиректору-однокласнику.
Аліна



Гей, Надя, це ти? А я геть нечесана...
Надія
О, та я теж.
Аліна
Та ні, ти виглядаєш супер. Як Індонезія?
Надія
Індонезія чарівна. Щось середнє між просунутим В'єтнамом і казковим Балі. Але
найбільше мене вразила практика.
Аліна
Практика? Це як у нас в універі?
Надія
Духовна така практика. Нас вчили медитувати, займатись йогою і жерти такі пророщені
насінини… забула як називаються… як горох сушений.
Аліна
І як?
Надія
Як горох. Сушений.
Аліна
А взагалі як?
Надія
А взагалі, знаєш… я відчула.
Аліна
Що відчула?
Надія
Не знаю, навіть. щось. Щось справжнє. Ніби я справді частина цього Буття.
Аліна
Навчи мене.
Надія
Чого?
Аліна
Ну того що тебе там навчили. Я теж хочу відчути справжнє.
Надія
Та ну, так просто не навчиш.  насправді треба просто дихати так. Ну… ну… давай я
краще тобі посилання скину на той тур, вони тобі добре розкажуть.
Аліна
Та як я поїду...
Надія
Що, важко?
Аліна
Типу того.
Надія
Ну ти тримайся. А я піду.
Аліна
Не зникай.
Надія
І ти не зникай. Ти головне дихай. Подивись на ютубі.



ВІДПУСТКА ДЕКРЕТНА
ЦІЛОДОБОВО.
860 ГРН НА МІСЯЦЬ

Аліна
Мааамо, може мені у Сільпо попрацювати? Там постійно когось шукають. На склад, на
касу, на розділку риби. Може вони мене шукають, мамо?
Мама
Послухай, доню. Можна не закінчити університет. Можна завагітніти поза шлюбом. І ще
багато де помилитись в житті. Але ніколи. Ніколи. Не можна працювати руками.
Тато
Аліно, пам‘ятай, ти унікальна. З твоїм аналітичним розумом і твоєю красою тебе чекає
дивовижне майбутнє. Дивовижне.
Аліна
Тато, мамо — ця хуйня вже років 10 як не працює. Краще б ви мене англійську змусили
вивчити. Я б хоч репетитором могла стати. Курсові на продаж писати. Толку мені з того
аналітичного розуму.
Тато
А ми вчили, вчили, Алінко. Тобі три роки було. A is for apple. B is for ball. Ballon. Bee.
Куди все поділось, куди?

ВІДПУСТКА ДЕКРЕТНА
ЦІЛОДОБОВО.
860 ГРН НА МІСЯЦЬ

Співає, приєднується ХОР:

A for Apple, A for Ant
B for Ball, B for Bat
C for Carrot, C for Car
D for Duck, D for Door

A — B — C — D — E — F — G
H — I — J — K — L — M — N — O — P

ПРО ЩАСТЯ

Микола
До речі хотів сказати, я б так ніколи не вчинив. Залишити своє дитя. Навіть якщо жінка
завинила. Навіть, якщо посварились. Ну от ви тут всі: кар'єра, кар'єра. В мене може
теж кар'єра не склалась. І машини немає. Так, працюю в Сільпо. 3 роки на касі,
тепер — адміністратором. Нічого особливого, і гроші невеликі. Але в мене розклад, я
буваю вдома. Я читаю малюкам книжки. Я бачив всі серії щенячого патруля — нам є



про що поговорити. Я знаю, де лежать їхні піжами. Я щасливий, що в мене сім'я, чудова
сім'я — це мене визначає, а не моя робота.
Оля
(Притягує величезні торби. Ставить на підлогу)
Та заткнись вже. Ти ж на диктора вчився. Ти ж кіно знімати хотів.
Микола
А ви, дівчата, не думали, що ви зажрались? Кожній потрібен — альфа, який не буде
зраджувати, але буде приносити щодня по мамонту, і по її команді перекидатиметься
то на робота-пилосмока, то на сексуального монстра.
Аліна
Я взагалі не хочу більше мати сексу. Ні з ким. Ніколи.
Оля
Тихо, тихо. це в усіх таке буває. Я може теж не...
Микола
Тобто, не?
Оля
найголовніше зараз — накупи своїх авокадо, сьомги — і їж скільки захочется.
Аліна
Ніколи. Ніяких авокадо.
Оля
А з сексом… Підросте маля, знайдеш чоловіка — може, ще захочеться.
Аліна
Ніяких авокадо. Ніякої сьомги. Ніякого сексу.
Оля
(Показує на торби)
В мене тут деякі речі після моєї донечки. Діти ніколи не встигають зносити.
Аліна
Мені?
Оля
Ну, я думаю, жінки мають допомагати іншим жінкам.
Аліна
Ти на мене в суд хотіла подавати.
Оля
Вони заважають мені в шафі. Віддати нікому, а викинути шкода. Так підійде?
Аліна
Підійде. Як ти сама?
Оля
(Натягнувши на місце фірмову посмішку)
Я — чудово. Виховую малючків. Дівчинка і хлопчик. Золотий комплект. Працюю
віддалено. Тарджет реклама у фейсбуці. Напарюю розфокусованим юзерам казкові
пляжі Індонезії. Ідеальна засмага і духовне просвітлення всього за 1500$ в обидві
сторони. Виплачую кредит на квартиру. Повна обдиралівка, зла не вистачає, але коли
їх вже двоє, житлове питання припікає і ти готова на умови, на які ніколи б не
погодилась у здоровому глузді. Ремонт власноруч. Скандинавське еко. Мій тато стругає
круті табурети. Вам не потрібні? У мене щодня 3 зупи — дитяча, дитяча протерта і для
чоловіка, бо йому без спецій не йде, а в малих алергія. Краплі. Соплі. Секс —



профілактично, раз у квартал, щоб не забути — після податкової. Жодних вихідних.
Жодних лікарняних. Жодних вечірок. Жодних подруг. 5 років поспіль. Материнство — це
щастя. Суцільне щастя. Успіху тобі.
Аліна
Я можу тобі якось допомогти?
Оля
В сенсі? В мене все зашибісь.

СУЧКА

Аліна
І от мені 30.
Надія
Мені теж.
Аліна
Щоб досягти чогось після 30 — потрібно диво. Неймовірна ідея, кардинальна, смілива.
Настя
Фітнес-студію довелось закрити. Натомість відкрила невеличку пекарню на виніс.
"Кримський чебурек".
Надія
Ти що з Криму?
Настя
Чебурек — з Криму. Працюю 16 годин на день, у вільний від роботи час, займаюсь смм.
Оля
У мене новий проект — мікроподорожі в часи коронавірусу.
Аліна
Я все ще почуваюсь на 18.
Надія
Я все ще виглядаю на 18.
Віка
Вибач, але ні.
Надія
В мене питають паспорт, коли я купую пиво.
Аліна
Донька росте, а я все так само: живу з батьками, їм чізбургери у макдональдсі, потай
викурюю жовтий мальборо за рогом дому і зажовую його м'ятним орбітом.
Віка
Чоловіка все так само немає. І вже не дуже хочеться.
Настя
О, мила, тобі теж хотілось?
Віка
Ні, це я так сказала, щоб підтримати розмову.
Віка
Тепер працюю з паном Якобом на одній кафедрі.
Аліна



Спаскудилось здоров`я. Зуби. Мій стоматолог — відкритий бдсмщик, чесно. Коли він
закриває двері і кладе мене на крісло, мене ніби електричним струмом прошибає від
думки, що зараз він увійде у порожнину мого рота. А ще, як усі садисти, — він проти
анестезії. Навіть коли я випрошу її, він витискає не увесь шприц, а тільки половину. І я
це бачу, але він вже пхає в мене вату і не дочекавшись, доки щока хоч трохи
затерпне — вжжж — прямо в нерв. Відчуття ніби тебе виїбали у мозок.
Надія
Але чому ти це терпиш?
Аліна
Це одна з небагатьох легальних причин вийти з дому і хоч трохи не бачити своїх
родичів. Він їбе мене бормашиною не менше ніж півгодини за сеанс, а я лежу і думаю:
господи, дякую за ці хвилини тиші і спокою.
Настя
А знаєте, незважаючи ні на що, у 30 я себе почуваюсь набагато щасливішою ніж у 20,
чесне слово. Можна вас обійняти?
Аліна
Можеш взяти мене на роботу? У цей свій чебурек?
Настя
Ну... там навички потрібні...прикладні такі...ти ж ніколи…але, я матиму тебе на увазі.

Тато
Алінка вже велика, пора думати про роботу.
Аліна
Я якраз про неї і думала.
Тато
Про житло.
Мама
Бо і ми з дідусем не вічні.
Аліна
Там кажуть треба зачекати.
Тато
Якщо чесно, я думав буде якась перерва між тим, як моя дружина називатиме мене
татом і дідусем. Хотілось хоча б на старості побути трохи Костею.
Мама
Пожити для себе. З'їздити у долину тюльпанів,  поплавати на катері на день Києва.
Аліна
Ви що мене з дому женете?
Мама
Підштовхуємо до самостійного життя, так би мовити.
Тато
Особистого, так би мовити.
Мама
Подивись на мою лінію долі, вона от от обірветься. Я не хочу покінчити отак. Я могла б
ще знайти собі коханця. Ти, доню, могла б знайти собі коханця.
Тато
Навіть я міг би знайти собі коханця.



Аліна
Болить спина, набрякають ноги. Стало соромно носити спідниці, які одягала у школу.
Віка
Викинь їх негайно.
Оля
(З ідеальною посмішкою)
У найскладнішій ситуації жінка повинна виглядати гідно.
Надія
Щоб почуватись добре, мені просто необхідно щопівроку оновлювати начиння своєї
шафи. Я за свідоме споживання, капсульний гардероб форевер, але кілька трендових
штучок в сезон завжди поліпшують настрій.
Аліна
Я ненавиджу вас.
Хор
Сучка!

Оля
(З ідеальною посмішкою)
А тепер дівчатка, заспіваємо пісеньку.

Хор (співає, танцює і плескає)

If you're happy and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, And you really want to show it
if you're happy and you know it, clap your hands

Аліна
(Шепоче)
Я заплющую очі і питаю себе: Алінко, ким ти будеш коли виростеш, курва, ти, взагалі,
колись виростеш?

Хор (музика змінюється на мінорну)

if you are sad and you know it change your mind
if you are sad and you know it just be kind
if you are stressy and depressy and your life is kinda messy
if you are sad and you know
Drink a wine

IF YOU ARE SAD AND YOU KNOW IT

Аліна



Я віддала малу батькам на все літо. Неохоче вони погодились, за умови, що до
вересня ми з’їдемо. Зібрати документи було просто. Потім потяг — в мою останню
робітничу пригоду.

Тихо співає, можливо без музики

Аліна
Чому в нас дівчата такі сумні.
Хор (тихим ехом)
Бо у них в головах забагато хуйні.
Аліна
Американки усміхнені як дурні.
Хор (тихим ехом)
Антидепресанти — це щастя у кожній сім’ї.
Аліна
Німкеням ночами не сняться банкноти.
Хор
Там дівчата не носять з начосом колготи.

Аліна
А наші дівчата такі сумні,
Красиві сумні і розумні сумні,
Багаті сумні і бідні сумні,
Біляві сумні і руденькі сумні,
Повненькі сумні і худенькі сумні...
Сумні сумні...
Сумні сумні...
Хор
А в голові — так багато хуйні.
Аліна
І мрії зникають в щоденних турботах.
Хор
І всі у цих довбаних кошлатих колготах.

Віка
Нормальні колготи. До речі, не дешеві, італійські.
Настя
Це в дитинстві думаєш, що як колготи не одягнути, то холод відступить від твоєї дупи. А
з віком дупа каже своє і доводиться до неї дослухатись.
Оля
Я малим купую і собі також. Як то кажуть, на власному прикладі. Донька нізащо не
одягне, якщо я — ні. Я і манну кашу з ними їм. В дитинстві терпіти не могла, а тепер —
смакота.
Надія
Тепло і зручно. Останні пів року увесь наш офіс працює з дому. Я в цих колготах і сплю
і їм і на нарадах сиджу — взагалі не знімаю.



Аліна
А хлопець?
Надія
Самоізолювався з 20річною стажеркою. Ти там як?
Аліна
Я — чудово. В мене тепер не тільки кошлаті колготи, але й псячий пояс є. Мені вже
нічого не страшно.
Наді
А що це таке?
Аліна
Ну, така штука, поперек гріти? Нє? Ну не важливо, сувенір з Чернівців.
Надія
Ти в Чернівці їздила?
Аліна
Я на полуницю в Польшу їздила.

ШОСТА РОБОТА АЛІНИ
ЗАРОБІТЧАНКА НА ПОЛУНИЧНІЙ ПЛАНТАЦІЇ
У ПОЛЬЩІ
1000Є/МІСЯЦЬ

Як пахла та полуниця, дівчатка. Полуниця свободи і праці. Найахуєнніша робота за
ціле моє життя. Це я без іронії кажу. Отак, було, дереш ті ягоди з самого світанку. А в
голові порожньо і холодно. Ніби вперше цей світ побачив.
Жінка 1
Холодно мені зранку, аж пальці одіймає. Мені б що завгодно, аби не холод. Я
всередині вся ципинію.
Жінка 2
Бо ти худа, як коза. Тобі псячий пояс на зиму треба. Ти мене набери, як у Чернівцях
будемо, я тобі покажу, де купити. Із псячим поясом хоч у Фінляндію можна, на рибну
ферму.  Контракт з жовтня — і на всю зиму. Я тут відгарую, тоді на місяць додому, а
тоді  — у Фінляндію, ще місяць  — і знов сюди. І вважай, трудоустроєна.
Жінка 1
Але додому два рази на рік — мені мало. Одного разу приїду — чоловік не впізнає. Він
гарний такий, чоловік в мене, маршрутку водить. А я, значить, — з рибзаводу.
Жінка 2
Нє, гарного залишати ніяк не можна. Знайде собі хвойду яку.
Жінка 1
У тих маршрутках — купа хвойд.
Жінка 2
Та може, ти його на рибзавод відправляй. Та трясця маршруточна, для яєчок шкідлива.
Псуються. Йому у Фінляндію — як на курорт. Яєчка в холоді тримати треба.
Жінка 1
Ой скорше б мені той псячий пояс. Бо я зараз впісяюсь від холоду.
Аліна
Давайте я вам жилетку дам.



Жінка 1
Дякую, дитя, не треба. Боже збав, дитину роздягнути.
Аліна
Та я не дитина. В мене самої дитина. Візьміть, мені не холодно.
Жінка1
Дякую, доню.
Аліна
А можна я теж подзвоню до вас у Чернівці? Мені теж псячий пояс треба. В мене спина
болить.
Жінка2
Та без питань. То кожній порядній жінці треба.
Аліна
Малу носила і зірвала спину.
Жінка2
То щастя — дітей носити.
Жінка 1
Потім виростають — біда одна. В мене старша донька, Ірунька. Безталанна, хоч плач.
Не складається з чоловіками та й все тут.
Жінка2
Не вміє енергію жіночу направити.
Аліна
Чули про ретроградний Меркурій? Блокує енергію жіночу.

МЕРКУРІЙ РЕТРОГРАДНИЙ, ВЕНЕРА В ОВНІ

Жінка1
Хто про нього не чув. По ТСН то перша новина, коли той гад вилазить. Але ж він всім
блокує, а не одній Ірці моїй.
Аліна
Буває і так, а буває й інакше. Одним знакам більше на тому залежить, іншим менше. У
зоні ризику — водолій, діва, терези…
Жінка1
Ірця моя терези.
Аліна
Ну, я ж кажу. Тут усе впливає, усе взаємопов’язано. І день народження, і час, і хвилина,
літери імені, магічне число, китайський гороскоп. Недарма астрологи по 500 баксів за
індивідуальний гороскоп беруть. Зате потім, знаєте, жити жінкам легше стає. І чоловіків
знаходять справжніх, і гроші починають водитись.
Жінка2
Правду мала каже, в мене кума тому астрологу всі гроші з хати винесла. Але він її
навчив: з якого каменю намисто носити, у який день на базар ходити, подарував
китайський чай від болю у місячні — через півроку заміж вийшла.
Жінка1
Ото б моїй Ірці так.
Аліна
Ну хочете, я зроблю. За 300, зі знижкою, як знайомій.



Жінка1
А ти добре вмієш?
Аліна
В мене це з молоком матері, я змалечку навпроти карти зоряного неба снідала і
вечеряла. Зроблю краще за будь-кого.
Надя
Чого ти мовчала, що вмієш таке? Мені дуже треба. Натальну карту.
Оля
Мені дві дитячі.
Аліна
Дитячі по 250.
Надя
І детально про еротичну сумісність, зробиш?
Аліна
Без проблем. Хочеш ще підписку на особистий гороскоп? 100 баксів на місяць.
Надя
І всі тебе трахають?
Аліна
100 баксів на місяць — і щоранку ти отримуєш план дій на день, з усіма можливостями
і ризиками.
Настя
Ідеальний стартап.
Оля
Українське економічне диво.

СЬОМА РОБОТА АЛІНИ
АСТРОЛОГИНЯ
Натальна карта 300$
Особистий гороскоп 100$
Консультація 50$

Аліна
Зняла смарт-квартиру в Софійській Борщагівці, віддала доньку в садочок. Гроші з
полуниці вклала в розкрутку особистого астроканалу в соцмережах.
Віка
Знущаєшся? Це ж…Лженаука. Бездоказова і просто шкідлива. Шахрайство, на яке
ведуться одні лише жінки. І викидають на це гроші між сеансами бразильської епіляції і
евритмії.
Настя
Евритмія — крута штука. Я 5 років займалась. І це не тільки для жінок, той придурок
Жан теж займався. Всі внутрішні потоки відкорковує.
Оля
Від коронавірусу лікує. Від легкої форми.
Віка
Від легкої форми вода лікує. Структурована музикою Моцарта. Аліно, у тебе були грубі
гроші на руках, ти могла вкласти у що завгодно.



Настя
Насправді, мені не завадив би партнер, бо "Чебурек" ледь жевріє.
Надія
У нас навіть у прибиральниці повний соцпакет і медична страховка.
Оля
Насправді, я знаю, що репетитори моїх дітей — не так вже й розбираються у тих
предметах, які викладають. Але я все одно готова платити. Бо ті змушують малих цілу
годину просидіти без телефонів, а я можу хоч трохи попрацювати. Хоча, якщо
порахувати, вони за цю годину отримують більше, ніж я встигаю заробити.
Аліна
Ну, може, я не геній вдалих рішень. Але мені все вдається. Мені платять. У Телеграм
каналу astrolina вже пів тисячі підписників. Восьмеро вже заплатили за щоденний
гороскоп на наступний місяць.
Віка
Аліно… А що ти робитимеш, коли твоїм подругам набридне викидати гроші на вітер і
вони відпишуться? Коли твоя сусідка, озброївшись усіма твоїми порадами — не вийде
заміж, і викличе поліцію через гіпноз і витягування грошей? Коли мода на ретроградний
Меркурій у ТСН пройде і вони зістрибнуть з цього хиткого астрологічного човна?
Аліна
Знаєш, Віка… ти ведеш себе... як токсична особистість, Віка.
Гудбай, Віка.
Віка
Гудбай, Аліно.

Віка йде. Виходить Жан-Жінка1

Жан-Жінка1
А тепер розслабляємось і дихаємо.

(показує евритнічмічний танок і дихання, усі танцюють і дихають)

Настя
Я доросла успішна жінка. Я сама будую своє життя.
Оля
Я хороша дружина. Я хороша мати. Я справляюсь.
Надія
У мене є план дій. У мене є майбутнє.
Аліна
Я дихаю на повні груди. Я дихаю.

Я Захоженко Ніна Василівна погоджуюсь на публікацію своєї п'єси “Сім перших
робіт Аліни” на сайті https://ukrdramahub.blogspot.com і погоджуюсь на вільний
доступ до неї усіх бажаючих. Будь-яке використання моїх текстів можливе
тільки за згодою зі мною




