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Дійові особи 
 

Бідуля («Бабай») 

Марія Вершиніна 

Анхоретка (Anchorette) 

Експерт 

Начальник поліції 

«Шаман» 
 

Сцени Анхоретки, Експерта, Начальника поліції відбуваються в радіоефірі. 

 

«ШАМАН» ЇДЕ В МІКРОАВТОБУСІ. ШУМ: РОБОТИ ДВИГУНА, 

АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС НА ЛІСОВІЙ ДОРОЗІ. ПРАЦЮЄ РАДІО: ЗВУЧИТЬ 

МУЗИКА. 

 

АНХОРЕТКА. Завершилась музична пауза і ми повертаємось до нашої студії, 

де, нагадаю, ведемо розмову про вибори голови міста, які 

відбудуться цієї неділі. Наш гість – експерт, політолог Сергій 

Босота, який познайомив нас з результатами соцопитувань. 

Сергію, лідерів виборчих перегонів –  двоє: діючий мер – 

Роман Вершинін і лідер опозиції – Роман Крайник – між 

якими точиться дуже жорстока і непримирима боротьба. Хто 

ж, врешті-решт, переможе? 

 

ЕКСПЕРТ. Справді, ця компанія є найбруднішою з усіх, що мені 

приходилось спостерігати. Така собі боротьба «без правил». 

Хто переможе? Не знаю, Оксано… Зараз конкуренти мають 

практично рівні шанси. Залишилось кілька днів. Гадаю, нас 

ще чекають неприємні сюрпризи на фініші. Є таке відчуття, 

розумієш? Зрештою, побачимо… 

 

АНХОРЕТКА. Побачимо… 
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«ШАМАН» ВИМИКАЄ РАДІО. 

 

«ШАМАН» Тріпачі… 

 

АВТО ЗУПИНИЛОСЯ. ШУМ: ГРИМНУЛИ ДВЕРЦІ АВТО, 

ЛЮТО ГАВКАЄ СОБАКА, СПІВАЮТЬ ПТАХИ, ШУМИТЬ 

ЛІС. 

 

БІДУЛЯ. Фу!!! Фу, Рексе! Додому!  

  

СОБАКА ЗАСКАВУЧАВ І ЗАМОВК. 

 

«ШАМАН» Серйозний пес. 

 

БІДУЛЯ. Привіз? 

 

«ШАМАН». Ага. 

 

ШУМ: ЗВУК ВІДКРИВАННЯ ЗСУВНОЇ ДВЕРІ АВТО. 

 

Забирай! 

 

БІДУЛЯ. А вона не здохла у цьому мішку? 

 

«ШАМАН». Не здохла. Спить. 

 

БІДУЛЯ. Значить, все за планом? 

 

«ШАМАН» Маєш якісь сумніви? 
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БІДУЛЯ. Не кинеш, «Шамане»? 

 

«ШАМАН» Ти що, «Бабаю», рамси попутав? Ти ж мене знаєш – я в законі, 

а не «фраєр» дешевий, щоб гнилі базари вести. Ми в одній 

упряжі. У випадку шухера – разом будемо шконку гризти. 

  

БІДУЛЯ. Розумію…  

 

«ШАМАН» А раз розумієш, то роби, як домовились. Зробиш справу – 

отримаєш «бабло». Нову «ксіву» маєш. Змиєшся звідси подалі 

і живи-радій. Все, тягни її… 

 

ШУМ: ВИТЯГУЮТЬ З АВТО МАРІЮ. 

 

Мушу їхати. Там, напевно, вже «кіпіш» піднявся. Треба бути 

на місці. Бувай! 

 

ШУМ: ЗАКРИВАЮТЬСЯ ДВЕРЦІ АВТО, ЗАВІВСЯ ДВИГУН, 

АВТО ВІДДАЛЯЄТЬСЯ. ШУМ ЛІСУ. БІДУЛЯ НЕСЕ МАРІЮ. 

ШУМ: КРОКИ ЛЮДИНИ З ВАЖКИМ ТЯГАРЕМ; 

ВІДЧИНЯЮТЬСЯ ДВЕРІ ХАТИ; КЛАДЕ ТІЛО НА ЛІЖКО З 

ПАНЦЕРНОЮ СІТКОЮ, ЯКА ЖАХЛИВО РИПИТЬ. 

 

БІДУЛЯ. Гей, ти жива? Та вона ж не дише! 

 

ЧУТИ ЛЕГКІ УДАРИ ДОЛОНЕЮ ПО ОБЛИЧЧЮ. 

 

От дідько! 

  

МАРІЯ. (Приходить до тями.) Навіщо мене б’єте? Ви хто? Де я, 
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Господи!? 

 

БІДУЛЯ. Ожила? Ну і добре. 

 

МАРІЯ. (Панічно.) Хто Ви такий? Що Вам треба? Майте на увазі, я не 

дамся! Чуєте, не смійте навіть нічого такого! 

 

БІДУЛЯ. Будеш репетувати – знову ротяку закрию. 

 

МАРІЯ. Не треба… Я не буду… І розв’яжіть мене, будь ласка. 

 

БІДУЛЯ. Ага, називається, пусти свиню під стіл... 

 

МАРІЯ. Мені боляче, будь ласка. 

 

БІДУЛЯ. Не качай тут права, дамочко. Розв’яжу пізніше… можливо… 

Якщо сидітимеш мені нишком, зрозуміла? 

 

МАРІЯ ТИХЕНЬКО ПЛАЧЕ. 

 

Не реви! Давай руки – розв’яжу! І дивись мені – не балуй! 

 

БІДУЛЯ РОЗВ’ЯЗУЄ РУКИ МАРІЇ. 

 

МАРІЯ. Дякую. 

 

БІДУЛЯ. З хати – ні ногою, зрозуміла? 

 

МАРІЯ. Так. 
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БІДУЛЯ ЙДЕ З ХАТИ: КРОКИ, РИПНУЛИ ДВЕРІ. 

 

Пішов… Де ж це я? І що ж сталося? Сиділа в кафе, пила каву, 

чекала на Романа. І… (Пауза.) І далі нічого не пам’ятаю…  

 

МАРІЯ ОБЕРЕЖНО СТУПАЄ. ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ. ЧЕРЕЗ 

МИТЬ ЛЮТИЙ ГАВКІТ СОБАКИ І КРОКИ ЖІНКИ, ЩО 

ВБІГАЄ В ХАТУ. СЛІДОМ ВХОДИТЬ БІДУЛЯ. 

ЗАКРИВАЮТЬСЯ ДВЕРІ. 

 

МАРІЯ. (Налякано.) Що Ви? Га? Не попередили… Хіба можна так? 

 

БІДУЛЯ. Про що не попередив? Про пса? Це – Рекс. Він і загризти 

може. Дуже вже людей не любить. Багато зла від них бачив, 

от і не любить. 

 

МАРІЯ. Він ледь не вкусив мене. 

 

 

БІДУЛЯ А куди ти п’яти намастила? 

 

 

МАРІЯ. Просто…вийти хотіла. 

 

 

БІДУЛЯ. Зрозуміло…Так ось, попереджаю, на майбутнє… Тут кругом 

ліс. До найближчих сусідів, рахуй, кілометрів з 10 буде. А у 

лісі – звірі різні… А на подвір’ї – Рекс. Ти його вже бачила. 

Так що май на увазі. 

 

МАРІЯ. Ні-ні, я нічого такого…(Пауза.) Послухайте, Ви… Ви мене 

викрали? Так? Навіщо? Що вам треба? Знаєте хто я? А мого 

чоловіка? Знаєте? (Пауза.) Послухайте, це безсердечно… 
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Скажіть, хоч що-небудь! 

 

БІДУЛЯ. Помовчи! Не набридай! 

 

МАРІЯ. Гаразд, не буду. (Пауза.) Просто гадаю, що Вам щось, 

напевно, потрібно… Адже так? Може, гроші?  

 

БІДУЛЯ. Слухай радіо і не тріщи.   

 

ВКЛЮЧАЄ РАДІО. ЗВУЧИТЬ МУЗИКА. ДІАЛОГ 

ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ФОНІ МУЗИКИ. 

 

МАРІЯ. Скажіть, врешті-решт, що збираєтесь зі мною робити? 

 

БІДУЛЯ. Зараз тебе ґратулювати будуть. 

 

МАРІЯ. Що будуть? 

 

АНХОРЕТКА. А цю музичну композицію друзі присвячують Надії. Дорога 

Надійко, твої друзі пам’ятають про тебе і дарують цю пісню… 

 

ЗВУЧИТЬ ПІСНЯ. БІДУЛЯ ВИКЛЮЧАЄ РАДІО. 

 

БІДУЛЯ. Сподобалось?  

 

МАРІЯ. Що мені мало сподобатись? 

 

БІДУЛЯ. Привітали тебе. Хіба не чула? 

 

МАРІЯ. Мене? Але я не Надія… Мене звати не Надією! 
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БІДУЛЯ. Це не важливо. Не звертай уваги. 

 

МАРІЯ. Ви помилились! Ви не ту схопили! Я – Марія! Марія 

Вершиніна! 

 

БІДУЛЯ. Тихо-тихо… Бач, як розійшлася. Чи ти Марія, чи Надія, чи 

Дуся – мені фіолетово. Тебе інші бабаї взяли, а я просто 

стережу. Доки твій чоловік не зробить дещо людям. А 

пісенька означає, що з твоїм мером люди вже зв’язались. І все 

у нас на «мазі». Так що сиди і не плигай. 

 

МАРІЯ.  Люди… зв’язались? З Романом?  А що їм треба? 

 

БІДУЛЯ. Та так, дрібничку… Як на мене – чхнути важче. 

 

МАРІЯ.  Правда? І мене відпустите? 

 

БІДУЛЯ. Ясний перець. 

 

МАРІЯ.  Їм гроші потрібні? 

 

БІДУЛЯ. Ні.  

 

МАРІЯ.  А що саме? 

 

БІДУЛЯ. Сказав – дрібничку.  

 

МАРІЯ.  А що за «дрібничка»? (Пауза.) А раптом він не зможе? Чи ще 

щось… 

 

БІДУЛЯ. Зможе… Якщо захоче… і якщо любов у вас. Ну, а якщо ні, 
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то… 

  

МАРІЯ.  То що тоді? 

 

БІДУЛЯ. Та нічого страшного, не переживай: відірвуть голову і по 

справі. (Сміється.) 

 

МАРІЯ.  Ви збожеволіли?! Як це – відірвуть голову? 

 

БІДУЛЯ. Не задавай дурних запитань. Будеш себе правильно вести і не 

робити дурниць – все буде добре. 

 

МАРІЯ.  Вам… Вам який з цього інтерес? Гроші? 

 

БІДУЛЯ. Не твоя справа. 

 

МАРІЯ.  Послухайте, ви можете зв’язатись з моїм чоловіком. 

Напряму... Розумієте? Він вам добре заплатить. 

 

БІДУЛЯ. Пропонуєш кинути людей? 

 

МАРІЯ.  Зателефонуйте йому.  

 

БІДУЛЯ. Так… бачу, що прийдеться тобі таки кляп в ротяку засунути! 

 

МАРІЯ.  Навіщо? 

 

БІДУЛЯ. Щоб замовкла. 

 

МАРІЯ.  Не треба, я більше не буду. 
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БІДУЛЯ. Сиди і мовчи! 

 

МАРІЯ.  Сиджу… і мовчу. 

 

ВКЛЮЧАЄТЬСЯ РАДІО: ЗВУЧИТЬ МУЗИКА. 

  

БІДУЛЯ. (Позіхає. На фоні музики.) От заколисало… Пора «баїньки»… 

 

МАРІЯ.  Тобто? 

 

БІДУЛЯ. День був важкий – треба відпочити. 

 

ВИКЛЮЧАЄ РАДІО. ВКЛАДАЄТЬСЯ НА ЛІЖКО, ЯКЕ 

РИПИТЬ. 

 

МАРІЯ.  Я не буду! 

 

БІДУЛЯ. Спи стоячи, як бойовий кінь. 

 

МАРІЯ.  А друге ліжко у Вас є? 

 

БІДУЛЯ. Тут тобі не готель – «5 зірок». 

 

МАРІЯ.  Де ж мені спати? 

 

БІДУЛЯ. Поруч. 

 

МАРІЯ.  Нізащо! Уступіть мені ліжко. 
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БІДУЛЯ. А мені куди? 

 

МАРІЯ.  На підлогу. 

 

БІДУЛЯ. І не надійся! Там холодно і сиро. Хочеш – сама на підлогу. 

 

МАРІЯ.  Дякую. Краще вже за столом... 

 

БІДУЛЯ. Спи за столом – мені яка різниця. І попереджаю – сплю дуже 

чутливо. Це так, на всякий випадок. (Позіхає.) Світло нехай 

горить. 

 

ДОВГА ПАУЗА. ЧУТИ ШКРЯБОТІННЯ ГРИЗУНА. 

 

МАРІЯ.  (Налякано.) Ой-ой…Що це? Боже! Рятуйте! А-а-а-й… 

 

БІДУЛЯ СХОПЛЮЄТЬСЯ З ЛІЖКА.  

 

БІДУЛЯ. Що… де?! 

 

МАРІЯ.  Там…Там…На вікні…  

 

БІДУЛЯ. Що там? 

 

МАРІЯ.  Миша! 

 

БІДУЛЯ. (Весело.) Це не миша! Іди до мене, хороший мій… 

 

МАРІЯ.  Киньте її! Вбийте! 

 

БІДУЛЯ. Вам би, дамочко, тільки вбивати! Це хом’як… Хом’ячок… 
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Звуть Марком. 

 

МАРІЯ.  Боже, яка гидота! 

 

БІДУЛЯ. Сама ти – гидота! (До хом’яка.) Злякали тебе, друже? Дурепа, 

правда? Кричить, верещить… 

 

МАРІЯ.  Я Вас прошу, заберіть його від мене! Я Вас благаю! 

 

БІДУЛЯ. Не кричи, ти його лякаєш. Він у клітці... 

 

МАРІЯ.  (Перебиває.) Заберіть цю клітку подалі… Щоб очі мої не 

бачили! 

 

БІДУЛЯ. Добре, накрию її, не галасуй. Божевільна…(Пауза.) Дамочко, 

май на увазі: у мене тут ще й справжні миші водяться. Так що 

вже врахуй це і не репетуй більше. А то мене ледь «кіндрат» 

не вхопив. 

 

МАРІЯ.  Як миші? 

 

БІДУЛЯ. Звісно як… Ліс кругом, от і живуть, бабайки. 

 

МАРІЯ.  Я їх боюся, розумієте? 

 

БІДУЛЯ. Включи радіо – нехай тарахтить. Буде відлякувати. 

 

МАРІЯ ВКЛЮЧАЄ РАДІО. ЗВУЧИТЬ МУЗИКА. 

 

БІДУЛЯ. (На фоні музики.) І лягай на ліжко, не брикайся. Не з’їм тебе. 
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МАРІЯ.  (Тихо.) Гаразд… 

 

ЗВУЧИТЬ МУЗИКА. 

 

АНХОРЕТКА. Сенсаційна новина: викрадено Марію Вершиніну – дружину 

мера міста Романа Вершиніна. Ми звернулись за коментарями 

до начальника відділу поліції полковника Стрижа. 

 

ШУМ ВУЛИЦІ. ДІАЛОГ НА ФОНІ ШУМУ. 

 

НАЧ. ПОЛІЦІЇ. (Нервово.) Панове, жодних коментарів ми не даємо! Скажу 

одне – за фактом порушено кримінальну справу. 

 

АНХОРЕТКА. Чи повідомили викрадачі свої вимоги? 

 

НАЧ. ПОЛІЦІЇ. Жодних коментарів! Майте ж совість, панове!  Це не та 

ситуація, коли можна язиком плескати що попало. 

 

АНХОРЕТКА. Як бачите, поліція відмовляється щось пояснювати. Однак, ми 

маємо інформацією, що вимогою злочинців є зняття 

Вершиніним своєї кандидатури на виборах мера міста. 

Коментар експерта Сергія Босоти.  

 

ЕКСПЕРТ. Я вже казав, що ця компанія побила всі рекорди з брудних 

технологій. І цей факт чудово вписується в логіку такої 

боротьби. 

 

АНХОРЕТКА. Хто може стояти за цим злочином? 
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ЕКСПЕРТ. На перший погляд, підозра падає на Романа Крайника. 

Фактично, тільки він продовжує боротьбу за крісло мера і має 

реальні шанси. Але це надто очевидно і тому малоймовірно. 

Надто вже на поверхні ця версія. Ніби спеціально її 

підсовують. 

 

АНХОРЕТКА. Хто ж тоді? 

 

ЕКСПЕРТ. Можливо… Можливо, хтось із інших кандидатів, що 

безнадійно відстали,… намагається в цій мутній водичці 

зловити свою рибку. Один зніме кандидатуру, на іншого 

впадуть підозри… Розумієш, з’являються шанси і у третіх, 

четвертих… 

 

 РАНОК. МАРІЯ ЩЕ СПИТЬ.  

 

БІДУЛЯ. (До хом’яка.) Що, Марку, натерпівся страху? Налякала 

дамочка? Люди – вони такі… Ледь не по-їхньому – гірше 

звіра стають. Дикуни, словом…   

 

ЧУТИ ШАРУДІННЯ БАРАБАНУ, В ЯКОМУ БІЖИТЬ 

ХОМ’ЯК. 

 

А ти куди біжиш, Марку? Га? За щастям? А хіба його у тебе 

немає? В теплі, нагодований, в безпеці… Чого ж тобі ще 

треба? Клітка напрягає? Ну, клітка… Що ж тут такого? У 

кожного своя... клітка. І у мене клітка. Оце жебрацтво. Тримає 

міцніше любої зони. Але нічого, я таки за цей периметр 

вирвусь! Побачиш, як заживемо ще… 
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ШУМ: ШАРУДІННЯ БАРАБАНУ. 

 

(Сміється.) Біжиш, біжиш, а не розумієш, що даремно. Люди, 

щоб ти знав, бабаї хитрющі – барабан тобі підсунули, бо 

знають, що прагнеш бігти... А ти і біжиш… 

 

ШУМ: ЗАСКРИПІЛО ЛІЖКО. 

 

О, дамочка проснулась. Зараз почнеться… 

 

МАРІЯ. Сховайте його куди-небудь, будь ласка. 

 

БІДУЛЯ. Ну, друже, що я казав? Прийдеться тебе сховати. (До жінки.) 

Жерти будеш? 

 

МАРІЯ. Так. 

 

БІДУЛЯ. Є сало, є хліб. 

 

МАРІЯ. Фе, жирне! 

 

БІДУЛЯ. «Звиняйте», дамочко, – ікри з пармезаном не тримаємо. Чайку 

можу організувати. 

 

МАРІЯ. Дякую, не хочу. 

  

БІДУЛЯ. Значить, не голодна… Раз харчами перебираєш. Зголоднієш – 

стіл гризти будеш. 

 

МАРІЯ. Скажіть, чому Ви мене так ненавидите? 
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БІДУЛЯ. Ненавиджу? Що ти, дамочко? На світі слів таких не 

придумали, щоб можна було моє відношення до тебе 

висловити. 

 

МАРІЯ. Але за що, за що? Що я вам злого зробила? Ви ж мене зовсім 

не знаєте? 

 

БІДУЛЯ. Кажеш, не знаю? (Пауза.) Біля нашого села, в лісі, була дача. 

Люди там рідко з’являлись. Але коли вже приїжджали… 

Музика, панянки в білому, статечні чоловіки… Ніби з іншого 

життя. Люди так і казали – пани приїхали. Потім довідався, 

що господар був якимось великим вченим, професором. Ми з 

пацанами любили підглядати через дірки паркана. Шашлик, 

вино, неквапливі розмови, книжки – все так чемно, так по-

іншому. Батько мені якось сказав: хочеш так жити – вчись, 

синку.  

 

МАРІЯ. Навіщо Ви мені про це розповідаєте? 

 

БІДУЛЯ. Ти… ти прийшла замість отих «дачників». 

 

МАРІЯ. Що за маячня? 

 

БІДУЛЯ. Той професор так жив, бо щось там придумав, щось створив. 

А ти? Що придумала, що створила? За яким правом зайняла 

його місце в цьому житті? 

 

МАРІЯ. Ах, ось у чому справа. Заздрите? 
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БІДУЛЯ. Тобі? Ні! Ви, як таргани, що вночі повилазили з щілин. А буде 

день – і де будете ви? 

 

МАРІЯ. Боже, як мені вже це обридло! Оці всі розмови. Чула вже все 

це…Чула! Люди, які у своєму житті навіть собачої будки не 

збудували, завжди мають претензії до людей успішних, 

знаменитих. 

 

БІДУЛЯ. Ага, ось як… Цікаво, а чим таким ти і твій чоловік  

відзначились? Знаменитим? Га? Що такого визначного в 

цьому житті зробили? Мовчиш? Мовчиш… Бо знаєш, що все 

у вас крадене: і заводи, і палаци ваші, навіть шмотки твої… 

Все крадене. 

 

МАРІЯ. Хто дав Вам право такі присуди робити? 

 

БІДУЛЯ. А ти гадаєш, що на «лоха» попала? Я, як-не-як, архітектурний 

інститут закінчив – щоб ти знала.  

 

МАРІЯ. І я закінчила… І що з того? 

 

БІДУЛЯ. А нічого! Виявилось, що вам моя архітектура – як попові 

баян. Ви не збирались щось будувати, а для руйнування – 

кайло потрібне, а не архітектура. Сидів без роботи, а потім 

пішов працювати на завод, де комерцією заправляв твій 

Ромчик. І бачив, як він той завод перетворював в руїни. Завод 

здихав, а ви – жирували! 

 

МАРІЯ. Хто ж Вам заважав теж жирувати? 
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БІДУЛЯ. Совість, дамочко... Якщо, звісно, знаєш що це таке. Побачив  

все це і… Зібрав факти, написав прокурору. А вони мене, 

бабаї «позорні», підставили. Всі… І твій, і судді, і прокурори. 

В одну дудку дуділи. Впаяли десятку, на рівному місці, ні за 

що… 

 

МАРІЯ. Часи були такі…  

 

БІДУЛЯ. Не вплутуй людську мерзоту в поняття часу! 

 

МАРІЯ. Гадаєте, все про нас знаєте? Все-все? А як бізнесом в цій 

країні займатись, знаєте? Що таке бандитські наїзди, прес 

«мєнтів», зрада партнерів, підступність конкурентів, га? Що 

таке погрози викрасти дитину, чи заподіяти смерть? І стріляли 

у Вас, напевно, і автомобільні аварії влаштовували? Ні, не 

знаєте цього? А ми з Романом знаємо!  

  

БІДУЛЯ. Самі вибрали таке життя. І ці вовчі закони вибрали.  

 

МАРІЯ. Дуже зручно свою слабкість і неспроможність совістю 

прикривати. Залишитись на плаву життя – важче… Характер 

потрібен, сила потрібна.  

 

БІДУЛЯ. От я і почав силу показувати. Що ж тебе тоді не влаштовує? 

 

МАРІЯ. Гидко заробляти на такому! 

 

БІДУЛЯ. (Іронічно.) Не так вже й гидко. Зрештою, яка різниця що 

красти? За вовчими законами… Основне, що тримаєшся на 

плаву… Не чекаєш з моря погоди, а борешся. Правда? 
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(Пауза.) Гаразд, послухаємо що у світі робиться. 

 

ВКЛЮЧАЄ РАДІО.  

 

АНХОРЕТКА. Сьогодні Роман Вершинін підтвердив інформацію про 

викрадення дружини і про вимогу – зняти свою кандидатуру з 

виборів. Він заявив, що не збирається виконувати вимоги 

викрадачів і застеріг їх від заподіяння будь-якої шкоди його 

дружині. Такий ось несподіваний поворот. Ситуацію коментує 

Сергій Босота.  

 

ЕКСПЕРТ. Що тут скажеш? Тривожно за  Вершиніну. Її життю загрожує 

серйозна небезпека. І безсумнівно – вражає хоробрість Романа 

Вершиніна і те, як він приймає виклик долі.  

 

АНХОРЕТКА. Місто надзвичайно обурене наглістю і цинізмом злочинців. 

Політичні партії, громадські організації вимагають… 

 

БІДУЛЯ ВИКЛЮЧАЄ РАДІО. 

 

МАРІЯ. (Пауза.) Він мав зняти свою кандидатуру? Це ця… дрібничка? 

 

БІДУЛЯ. Ти ж чула. 

 

МАРІЯ. А він обміняв мене на свої чортові вибори. (Зривається.) 

Пожалій мене… Чуєш, пожалій… Ти ж бачиш, що зі мною 

зробили? Ти ж бачиш, як мені погано? Пожалій! Є у тебе 

серце?! 

 

БІДУЛЯ. Що ти, дамочко? Тримайся. Де ж твоя сила і характер? 
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МАРІЯ. (Плаче.) При чому тут це? Він відмовився від мене, 

розумієш?! 

 

БІДУЛЯ. Вовчі закони…   

 

МАРІЯ. Якесь суцільне безглуздя… І що тепер будете робити? 

 

БІДУЛЯ. Не знаю. Буду чекати вказівок. Нехай думає той, хто все це 

заварив. 

 

МАРІЯ. А якщо накажуть мене вбити? 

 

БІДУЛЯ. Я на «мокруху» не підписувався. 

 

МАРІЯ. А якщо вони пришлють іншого? Ти… ти захистиш мене? 

 

БІДУЛЯ. Я? 

 

МАРІЯ. Ти?! 

 

БІДУЛЯ. Облиш оці свої фантазії! 

 

МАРІЯ. Мене викрали не для втіхи. Викрали, щоб тиснути на нього. А 

тепер… Що їм робити? Втертися, відступити? 

 

БІДУЛЯ. За «мокруху» мова не йшла. 

 

МАРІЯ. Зараз прийдуть вбивати!  
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БІДУЛЯ. Заспокойся… (Пауза.) Заспокойся… Я гріх на душу не візьму. 

І іншим… не дам… 

 

МАРІЯ. В тебе є зброя? 

 

БІДУЛЯ. Немає, навіщо вона мені? 

 

МАРІЯ. Ти, справді, нічого не розумієш? 

 

БІДУЛЯ. Що я маю розуміти? 

 

МАРІЯ.  Я… Я для них відіграний матеріал. Мене вони можуть… З 

помсти... А інакше, навіщо було оце городити? Але і тебе… 

Можуть…Розумієш? Все пішло не так! Ти тепер небезпечний 

свідок! Вони зобов’язані це зробити! 

 

БІДУЛЯ. Ну, це ще побачимо. 

 

МАРІЯ. Хто замовив мене? 

 

БІДУЛЯ. Не знаю.  

 

МАРІЯ. Як же ти вляпався в цю історію? 

 

БІДУЛЯ. Знайомого зустрів. По зоні… Запропонував роботу. Каже, тут 

хлопці одну дамочку візьмуть – треба постерегти.  

 

МАРІЯ. Хто такий? На кого працює? 

 

БІДУЛЯ. Не знаю.  
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МАРІЯ. Що знаєш про нього? 

 

БІДУЛЯ. По суті – нічого… У зоні його звали «Шаманом». Кличка 

така. 

 

МАРІЯ. «Шаман»? 

 

БІДУЛЯ. «Шаман». 

 

МАРІЯ. «Шаман»… «Шаман» – нашаманить… Чекай-чекай…  

 

БІДУЛЯ. Знаєш його? 

 

МАРІЯ. На минулому тижні, випадково почула, як чоловік комусь 

казав по телефону: «За вибори не переживай – виграю. Мені 

«Шаман» тут одну ситуацію готує… Нашаманить…» 

 

БІДУЛЯ. Ти хочеш сказати, що… 

  

МАРІЯ. Саме це я хочу сказати. Боже, і боюся це сказати! 

 

БІДУЛЯ. Невже заради якихось паршивих виборів, чоловік може 

замовити дружину? 

 

МАРІЯ. Ну, це для тебе вибори паршиві. А для Романа це питання 

життя і смерті. Без влади його швидко на фарш перемелють.  

 

БІДУЛЯ. Не накручуєш? 
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МАРІЯ. Ні-ні, все складається. Тепер пригадую... Роман 

зателефонував… Сказав, що має розмову, що буде чекати в 

кафе, на околиці. Приїхала… Чекаю його, замовила каву. 

Принесли… Більше нічого не пам’ятаю. Прийшла до тями 

тільки тут. 

 

БІДУЛЯ. Щось підсипали. 

 

МАРІЯ. Напевно… Як же він міг? Навіщо він так зі мною, га? Боже, 

яке пусте і нікчемне життя! Доки був біля мене син це ще не 

відчувалось так гостро. 

 

БІДУЛЯ. А зараз він де? 

 

МАРІЯ. В Англії, на навчанні. Він добрий хлопчик. Без нього я 

почуваюся зовсім покинутою. У Романа свої справи. У нього 

політика, бізнес, вибори. А у мене? Навіть друзів не маю. Ми 

давно вже живемо кожен своїм життям. Він зовсім перестав 

мною цікавитись… Навіть… як жінкою. Завів табун коханок. 

Не криючись, відверто… Я терплю – у нього імідж! 

Втомилася, дальше нікуди. Все у собі, у собі… А тепер, 

виявляється, він і життя моє в копійку оцінив.  

 

БІДУЛЯ. Якщо все так, то… Мене просто тупо підставили. Ех, 

«Шамане», «Шамане».  

 

МАРІЯ. Навіщо ти погодився? Гроші? 

 

БІДУЛЯ. Гроші… Багато надій було на них. Шанс – почати заново… 

 



24 

 

МАРІЯ. Якби так було все просто… Як бачиш, гроші життя 

щасливішим не роблять. Врешті-решт, це, всього-на-всього, 

тільки мертвий папір. 

 

ЛЮТО ЗАГАВКАВ СОБАКА. 

 

БІДУЛЯ. (Тривожно.) Це люди!  

 

ГРИМНУВ ПОСТРІЛ. ПЕС ЗАСКАВУЧАВ В 

ПРЕДСМЕРТНИХ СУДОМАХ. 

 

МАРІЯ. Вони! Прийшли, прийшли! 

 

НАЧ. ПОЛІЦІЇ. (Через мегафон.) Увага! Увага! Говорить начальник поліції. 

«Бабаю», я знаю, що ти тут! Попереджаю – будинок оточено. 

Вимагаю, відпустити заручницю і негайно здатися! Не 

ускладнюй собі життя! Здавайся! Маєш на роздуми 5 хвилин! 

 

БІДУЛЯ. Прийшли… але за мною... А ти, дамочко, йди до них... Йди, 

не бійся. Тебе вони не рушать. 

 

МАРІЯ. Не називай мене «дамочкою»… Ти знаєш як мене звуть… 

Марія… Я нікуди не піду. Вони тебе вб’ють, розумієш? Ти їм 

живим не потрібний. 

 

БІДУЛЯ. Розумію… Аби тільки не на зону… Більше не хочу. 

 

МАРІЯ. Послухай, а я скажу, що мене ніхто не крав… Що сама 

прийшла... 
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БІДУЛЯ. Хочеш їм всю гру поламати? Пустий це номер. Йди, Маріє, 

йди – так буде краще. І для мене теж… 

 

МАРІЯ. Я піду… Обіцяю щось придумати. Віриш? 

 

БІДУЛЯ. Вірю, вірю, йди. 

 

МАРІЯ ПОВОЛІ ВИХОДИТЬ: КРОКИ, РИПНУЛИ ДВЕРІ. 

 

БІДУЛЯ. (До хом’яка) Ось і все, Марку, все… Не вдалось мені… за 

периметр, друже. Прокрутили динамо, бабаї. Купили 

дешево… Доки потішався з тебе – з мене потішались інші. А 

може, все було даремно з самого початку, га?  Може, не туди 

перся, не того прагнув? Бачив нашу дамочку? Що, позаздриш 

їй? Ні… А ти, брате, знаєш, чого прагнеш і що хочеш, га? Що 

ж…  

 

ВІДКРИВАЄ КЛІТКУ. 

 

Біжи… на волю, по-справжньому, біжи! Шукай своє щастя... 

Може, воно десь і є… Бо свого я вже точно не знайду. 

 

ЗВУЧИТЬ МУЗИКА. 

 

АНХОРЕТКА. І на завершення програми – приємне повідомлення: 

правоохоронцями звільнено Марію Вершиніну. Ура! Зараз з 

нею працюють психологи. Після всього пережитого – це 

зрозуміло. І тепер можемо порадіти за неї. Її викрадач – 

громадянин Бідуля, кримінальник за кличкою «Бабай», 

вчинив збройний опір і загинув – повідомляє прес-служба 
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поліції... Слово нашому експерту. 

 

ЕКСПЕРТ. Як виявилось, метою «Бабая» була помста Роману Вершиніну 

з особистих мотивів і до виборів цей факт жодного 

відношення не має. Але ця історія, безсумнівно, буде мати 

вплив на їх результати. Найбільше дивідендів вона принесла 

Вершиніну. По-перше, співчуття... Зрозуміло… А по-друге, 

він проявив себе в цій складній ситуації, як чесна, мужня, 

принципова людина, яка з достоїнством витримала 

випробовування долі. Гадаю, його перемога не викликає 

жодних сумнівів. 

 

АНХОРЕТКА. Дякую... А наших радіослухачів закликаю виконати свій 

громадянський обов’язок – прийти на дільниці і 

проголосувати. Пам’ятаймо: наше майбутнє – в наших руках! 

 

ЗВУЧИТЬ МУЗИКА. НА ФОНІ МУЗИКИ – ШАРУДІННЯ 

БАРАБАНУ, В ЯКОМУ БІЖИТЬ ХОМ’ЯК. 
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