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Богадільня 

 

Тимошенко Людмила 

Футуристична драма на три дії і епілог 

Дійові особи 

Мешканці богадільні приблизно усі одного віку 80-85 років:  

Абрам (Абрам Михайлович) – колишній галереїст, фундатор богадільні.  

Фея (Марічка Іванівна) – найгарніша старушка богадільні.  

Метр (Василь Петрович) – колишній власник агенції нерухомості. 

Пріма (Ілона Максимівна) – колишня акторка драмтеатру. 

Гном (Петро Васильович) – наймолодший мешканець богадільні (згідно 

підробних документів). Сексуально стурбований.  

Факсиміле (Наталія Захарівна) – колишня начальниця жеку. Товста, 

негарна.  

Колумніст (Андрій Романович) – колишній журналіст-міжнародник. 

Сельодка (Марта Ігорівна) – колишній перекладач на юридичній фірмі.  

Привид Поліни Сергіївни – нещодавно померла старушка.  

Обслуга: 

Медбрат – мовчазний міцний мужчина в білому халаті. 

Пхонпан – мовчазна тайська масажистка.  

Дія перша. 

Ботоксна вечірка. 

2059 рік. Богодільня класу Люкс. Зал для процедур «Хризантема». 

Яскраво-біла обстановка, на стіні висять дорогі картини (Ігор Подольчак, 

Кіндер Албум). Стоїть масажний стіл, на столі мордою в отвір лежить Абрам. 

Молода тайка робить йому масаж. Абрам кряхтить. На кріслі для ін’єкційних 



процедур напівлежить Пріма. Медбрат у білому комбінезоні робить їй 

ін’єкції в лице. Вздовж стіни стоять ще п’ять крісел. 

Пріма (до медбрата): Хлопчику, я тобі десять кристалів дала не для того, 

аби ти їх собі у задницю запхав, а для того, аби ти мені замість больно 

приємно робив.  

Абрам: О, нічого собі. Приятно то іншою насадкою роблять. Дня 

орошеній дочекайся, а наразі терпи. І порвеш завтра танцпол на дрібні 

клаптики. 

Пріма (відмахується від медбрата планшетом, заглядає в нього 

натягуючи собі око): У нас за планом ретро-дискотека завтра. Це яке ретро? 

Те, що вісімдесяті чи дев’яності? Бо я б потрясла світлою перукою під 

доктора Албана. 

Абрам: Це сюрприз.  

Пріма: Ну та чекай! А дресс-код? Мушу знати що вдягати – чи балетки 

чи лубутени. 

Абрам (ліниво): Лубутени були в десятих. (здивовано): Ти маєш пару? 

Продай! Я востаннє їх на аукціоні в тридцятих бачив. Пішли тоді за … Не 

пам’ятаю за скільки, але дорого. 

Пріма:  Михайлович, не тойво. Не продам. Я в них новорічну програму 

відкривала, не пам’ятаю в якому точно році… Ну але то був справжній 

фурор. Мер квіти дарував, губернатор теж щось там дарував… (намагається 

згадувати, але кидає цю справу). Коротко кажучи, оплески були бурхливі, 

коханець ревнував, другий коханець теж ревнував, чоловік, здається теж… 

Ай! (Знову відмахується від медбрата) Больно, бля! А потім був банкет в 

будинку вчених… Суші були різні, шампанське… А що в нас сьогодні на 

вечерю? 

Абрам: Після процедур лікарі радять рідке. Тому шеф сьогодні готує 

суп-шпінат. І травяний чай. 

Пріма: А ти собі будеш щось в лице молотити? 

Абрам: Підборіддя підправлю троха. 

Пріма: Ти і так гарний. От скинути б мені років вісім, я б тобі замість тої 

Пхонпан ребра рахувала. 



Абрам: В нашої Пхонпан золоті руки. (намагається поцілувати руку 

тайці, та ввічливо відхиляє порив Абрама, кланяєтся). Якби не вона, то ноги 

мої вже б мене не слухали. 

Пріма: Да, золоті… Скільки ти за неї заплатив? 

Абрам: Много. Але ні разу не шкодую. 

Пріма: Мене дивує, що вона весь час мовчить. Німа, чи скромна?  

Абрам: Тобі не пофіг?  

Пріма (знову заглядає у планшет): Ага, так що там з дресс-кодом? 

Абрам: Вдягай балєткі. Будеш балярина. Танцюватимеш під «Політ 

джмеля». (Намагається відтворити «Політ джмеля», виходить жахливо, 

Пхонпан робить маніпуляцію, після якої Абрам зойкує, замовкає і обмякає). 

Заходить Сельодка в білосніжному халаті, в білих шльопанцях на 

високому каблуку. Тримає в руці склянку з чимось зеленим. Дивиться 

презирливо на  Пріму, на Абрама, сідає в порожнє крісло біля стіни, смокче з 

трубочки напій. Пріма, відкриває одне око, бачить Сельодку, пару секунд 

мовчить. 

Пріма: Що таке цікаве п’єш? Супер-гель для миттєвого опорожнення 

шлунку? Щоб на вечірці очі блистіли як у дунайської сєльді? 

Сельодка: Екстракт шпинату. І да, він для очищення організму від 

шлаків. Вчорашня парена дорада не пішла на радість моєму тендітному 

організму. Вранці під лівим оком я побачила нову пігментну пляму. Зовсім 

крихітну, проте настрій настав мерзенний. 

Пріма: Настрій настав, бля! Де ти таке чула?  Настрій може случитися!  

Сельодка: Случитися може лише інфаркт або інсульт. От я бачу, що в 

тебе ліва частина обличчя вже не рухається. Часом не случилося чого? 

Пріма (перелякано дивиться в планшет, розглядає себе зліва і справа, 

посміхається собі зубами, губами, знову зубами): То в мене з молодості легка 

асиметрія. В театрі таку мою особливість цінували дуже. І мій третій чоловік 

покохав мене саме за оригінальність рис. Мої риси… казав… як в картинах 

зрілого Модильяні. 

Сельодка: Модильяні молодим врізав дуба, а риси в тебе хіба як в 

незрілого Пікассо. Давай, звільняй крісло. Бо в мене на цей час записано. 



Пріма (знову дивиться в планшет): А й правда. (до медбрата): давай, 

пурхай своїм диво-спреєм. 

Медбрат бере зі столика спрей, колотить його в руці і пурхає на обличчя 

і на шию Прімі. Пріма розпахує халат, медбрат пурхає і на гарні молоді 

груди. Пріма поступається місцем Сельодці, а сама сідає в порожнє крісло 

біля стіни. Медбрат починає процедуру. Пхонпан робить маніпуляцію з 

Абрамом, чути хрускіт, Абрам голосно приходить до тями. Пхонпан 

кланяється, йде.  

Абрам (кряхтить і стогне): Охохо. Не чую ніг. Чоорт. 

Пріма лускоче йому п’яти. 

Абрам: Айяй! (дьоргає ногою) Припини! 

Повільно злазить з маніпуляційного стола. Зі стегон спадає рушник, 

жінки бачать його занадто яскраві сімейні труси. 

Прима: Михайлович вже до ретро-вечірки приготувався. 

Хіхікає 

Абрам: Не смущайте. (намотує рушник) 

Сельодка: А Пріма тільки б і дивилася на тебе і в трусах і без трусів. Ти 

заставку на її планшеті бачив? Там думаєш хто? 

Пріма: Там Константін Хабєнскій! 

Сельодка: Ага, загримований під нашого Михайловича. Фото з виставки 

2027 року. Вечірка в «Левандівських псах» з приводу дня народження 

директора водоканалу. 

Абрам (хіхікає): Наша Сельодка як онлайн-енциклопедія перед першим 

обнуленням. Даси мені тих своїх капсул для затримки маразму? 

Сельодка: Дала б, але вони з твоїми еректильними таблетками несумісні 

– суміш викликає незворотні процеси. Людина починає перетворюватися на 

дещо, концептуально схоже на арифмометр «Фелікс». Такий був колись у нас 

в конторі механічний калькулятор, важкий, скотобаза. Коли крутиш ручку і 

соваєш планку з цифрами, воно тобі рахує багатозначні числа. Також там є 

такий гвинтик, щоб обнулити все. І резинові ніжки, аби не гримав. Раритет. 

Стояв у начальника в кабінеті. То як наїсися тих капсул, станеш непідйомним 



як мішок з рідким цементом і час від часу видаватимеш складні обчислення. 

Хуй, правда, стоятиме. Але кожний раз після соітія будеш обнулятися. 

Абрам: Мені підходить. Головне резинові ніжки не забудьте, бо мої як 

бетонні. Добре, піду перевірю готовність суп-шпінату. 

Пріма: Ти ж хотів підборіддя обнулити, тьху, тобто підправити. 

Абрам: Передумав, однако. 

Виходить, наспівуючи. 

Пріма: Ну навіщо така зла? Абрам і так сумний останнім часом ходить. 

Та Фея чортова мозги йому крутить все життя, ніякої вдячності. Поселив її в 

кращому номері з відеотекою. Годує делікатесами. Що тій виварці ще треба? 

Сельодка: Там туалет звичайний з водою. 

Пріма: Та?!! 

Сельодка: Ага, я раз зайшла за розкладом, то старечим лайном так 

штиняло, що мене трохи не вивернуло. 

Пріма: Я думала, що такі клозети вже не роблять. То ж сирість така 

нездорова. 

Сельодка: От іменно, що нездорова, бо в тих «покоях» ще й нема 

системи зволоження повітря. Фея вішає по-дідівському методу мокрий 

рушник на гачок. І лице пурхає весь час, щоб остаточно не зморщитися.  

Пріма: То Михайлович так тонко з неї знущається. За всі образи 

останніх 70 років. 

Сельодка: Вони що, зі школи знайомі? 

Пріма: З садочка. Він її любив, а вона його використовувала. І так 70 

років. 

Сельодка: Єбать! 

Заходить Пхонпан і Метр в рушнику.  

Метр: Добрий день дівчата! Такі гарні як ті квіти осінні хризантеми. 

Сельодка: Сам ти гладіолус жовтневий. 



Метр: Моя бабця ще у вересні гладіолуси викопувала, їх не можна в 

землі лишати, бо померзнуть. 

Сельодка: А тебе ще у грудні треба було закопати, після того як ти нас 

ледве не потруїв своїми японськими диво-грибами.  

Метр: Якими грибами? 

Пріма здивовано дивиться на Сельодку, мовляв теж не розуміє. 

Сельодка (підло підморгуючи Прімі): Якими-якими? Сушеними з 

мішечка. Приніс і заставив нас усіх їсти, казав, що маємо шанс потрапити у 

спогади юності, якщо виведемо пальцем на руці точну дату. 

Метр: І шо? 

Сельодка: І шо, і шо? В Абрама зупинка апарата, ледве відкачали. А 

Поліна, бідолашна, склеїла таки копита. 

Метр очманіло моргає очима, падає в крісло тяжко дихає.  

Пріма: Да жартує вона, Петрович. Над маразмом твоїм стібеться, не 

переймайся. Поліна копита склеїла у березні, коли в японському саді 

Михайловича зашпорталася і об п’ятнадцятий камінь лоба собі розхуярила. 

Сельодка (ледве стримує регіт): То був тринадцятий камінь. 

Пріма: Ага, точно, нещасливе число. 

Починають голосно реготати. Метр ще більше кліпає круглими очима. 

Потім злосно кидає рушник на масажний столик. 

Метр: Дівчата, але ви злі. 

Лягає на стіл. Пхонпан починає масаж. Звучить медитативна музика. 

Пріма включає на планшеті Хау діп із йо лав. Починає рухатися в стилі 

диско, запалються світломузика з дзеркальним шаром. Сельодка в кріслі 

ногами теж починає робити різні па ривками. Медбрат забирає шприц від 

обличчя і терпляче чекає. Заходить Факсиміле. Товста і негарна. На ній 

жахливий халат в крупні  квіти, що підкреслює її огрядність. Закриває рукою 

лице від яскравого світла, іншою намагається закрити вуха. Одночасно їй це 

вдається не дуже добре.  

Факсиміле: Можна це припинити? 



Пріма зупиняється, натискає на планшет, музика і світло зникають, 

продовжує грати медитативна музика. Пріма сідає в крісло, медбрат далі 

схиляється над Сельодкою.  

Факсиміле: Адже ми тут хочемо спокійно відпочити, нє? 

Пріма (з показовою втомою в голосі): Відпочинеш на глибині півтора-

два метри. 

Факсиміле: В мене є оплачене місце в галереї скорботи на проспекті 

Андруховича. Даруйте, якось не хочеться годувати хробаків. 

Метр: А я би трішечки погнив. Даруйте за консервативність, але сира 

земля якось більше гармонує з моїм образом мислення. 

Сельодка: Василь Петрович і після смерті хоче зайняти кілька 

квадратних метрів елітної площі.  

Метр: Християнином я є. Ось і все. 

Пріма: Ну та і напишіть заповіт, аби ваші порохи розвіяли у Турині, на 

місці зруйнованої печери. Це буде якось трішечки більш канонічно. 

Метр: Як зруйнованої? Ким зруйнованої? 

Пріма: Та як? У 2030 році буддисти підірвали. А плащаницю продали на 

чорному аукціоні нашому Абраму. Ти думаєш що у нас в кінозалі висить? 

Метр: Знову знущаєтесь?!! 

Всі хіхікають, окрім Метра. Метр відвертається і замовкає. Факсиміле 

важко сідає у крісло біля Пріми. 

Факсиміле (гладить грубий живіт): Щось тяжко сьогодні. 

Сельодка: То вчорашня дорада. Сама мучуся цілий божий день. Шкода, 

що Михайлович не дозволяє тут новітні методи. Мій прикрий онук колись 

пригощав мене диво-капсулами. З’їдаєш одненьку і шлунок чистий за 

півгодини. Вона там щось повністю розчиняє і все виходить за один прийом 

сече випорожнення. Сеча, правда такого кольору, що краще не дивитися. Ну і 

запах не з тих приємних. 

Факсиміле: Нізащо б не погодилася на таке збочення. Краще вже 

орошенія. Тут я солідарна з Абрамом Михайловичем. Він, зі своїми 



олдскульними методами зрештою дає нам тут можливість по-людські себе 

почувати. 

Сельодка: Навряд чи клізму в сраці можна назвати людським відчуттям, 

але вам, панусю, видніше. 

Факсиміле: Твій прикрий онук хотів тебе тихенько втруїти. 

Пріма: Її так просто не закатрупиш. Згадай як вона рік лежала і робила 

під себе назло невістці. Всі вже думали шо вріже нарешті дуба, але де там. 

Сельодка: Ну не завидуй. Ти, певно в думках і мріях многократно своїй 

невістці брендове простирадло мастила рідким. 

Метр: Дівчата, ну дайте ж розслабитися?! 

Пріма: Да, відверто признаюся, планувала декілька разів «розслабитися» 

…. 

Метр (перебиває): Ну йоб жеж вашу мать, порхавки старі, та 

позакривайте вже морди! 

Пріма і Сельодка противно трясуться у беззвучному сміху. Заходить 

Колумніст Андрій Романович, на ньому світлий костюм на декілька розмірів 

більший, аніж треба, неакуратний і розхристаний. Сивий кучерявий чуб 

падає на густі брови. В руках стара потріпана книжка. Очі схвильовано 

блистять. Факсиміле і Пріма бачать книгу. Пріма припиняє сміятися, 

Факсиміле зойкує. Сельодка визирає з-за спини мед брата, дивиться я на 

книгу, відкриває здивовано рот. Метр повертає лице, бачить книгу, вражено 

сідає на кушетку.  

Сельодка (тайці і медбрату): Пхонпан, і ти, братику, залиште нас. 

Пхонпан з медбратом покірно виходять. Колумніст відкриває книгу, 

починає читати. 

Колумніст: Колись, через багато років, полковник Ауреліано Буендіа, 

стоячи біля стіни перед загоном, що мав розстріляти його, згадає той давній 

вечір, коли батько взяв його з собою подивитися на лід… 

Німа сцена. Кожен робить своє здивування. 

Сельодка: Де ти її взяв? 



Колумніст: У Абрама кімната була відкрита, на столі лежала. Я дозволив 

собі зайти і взяти. 

Сельодка: Правильно зробив. Той Абрам підлий кнур, таке від нас 

приховувати. 

Пріма: Та чекай! Може він нам сюрприз хотів зробити на літературному 

вечері? 

Сельодка: Своїй Феї він сюрприз хотів зробити! Я раз підслуховувала, 

як він їй в секретному кінозалі «Голубу лагуну» крутив. А то кіно ще після 

першого обнулення щезло. Я потім півроку чекала коли Абрам нам його 

запропонує на вечері ретро-фільмів. Та де там! По п’ять разів «Вечірку в Лас-

Вегасі» крутив, аж тоншить, єй богу. 

Колумніст: Я її останній раз років п’ядесят тому у руках тримав. Ой, 

щось апарат защемило. 

Тримається вільною рукою за серце, сідає у крісло. Пріма підводиться, 

починає махати планшетом перед обличчям Колумніста. Колумніст 

притискає книжку до грудей, обіймає її. 

Сельодка: А ну прочитай щось з середини. 

Колумніст (відкриває на середині): Сидячи в плетеній гойдалці, з 

покладеним на коліна вишиванням, Амаранта задивилася на Ауреліано Хосе, 

який, густо наквацявши щоки та підборіддя мильною піною, гострив бритву 

об сирицевий ремінь, щоб поголитися уперше в житті. 

Метр помацав себе за щоки і за підборіддя. 

Метр: Ауреліано Хосе це ж син Ауреліано Буендіа? 

Сельодка: Кажись внук. Він там спав зі своєю тіткою Амарантою. 

Пріма: Такі син. І не спав, а цілувався по комірчинах. 

Сельодка: Але потім, вони здається переспали. 

Пріма: Та нє, та Амаранта, вона незайманою померла. 

Сельодка: Точно. Саван вишила і померла. От пам’ять лиха. Якусь 

дурню зберігає, а тут - самі провали. Давайте влаштуємо читання сьогодні. В 

мене аж метелики в животі порхають від передчуття.  

Колумніст: Книжку не віддам. 



Притискає книгу до грудей. 

Метр: Тепер це народне надбання. Нехай Абрам собі нічого не думає. Є 

стаття за переховування втрачених шедеврів. 

Сельодка: Ну, народним надбанням її не треба робити, бо «обнулять» 

моментально і скажуть, що «культтеракт», а от тут, у вузькому колі 

поділитися можна. Отже, збираємося о сьомій в читальному залі? 

Сельодка радісно встає, муркаючи собі під ніс якусь мелодію виходить з 

процедурної.  

Факсиміле: Автор книжки - Юрій Андрухович? 

Метр: Нє, Наталіє Захарівно, його донька Софія. 

Крутить своїм вказівним пальцем Факсиміле біля скроні. Факсиміле 

злосно відмахується. Пріма вмикає на планшеті «Хау діп із йо лав», 

з’являється світломузика з дзеркальним шаром, усі, окрім Факсиміле 

кумедно танцюють, Колумніст, танцює «в парі» з книгою. Заходить Гном 

Петро Васильович, вбраний у спортивний костюм з футболкою, що до 

середини грудей має розріз (челентанівка), ми бачимо накачані грудні м’язи. 

Дивиться на усіх, мовчки приєднується, робить безглузді рухи, присідання, 

рухи тазом взад-вперед. 

 

Дія друга. 

Кінозал. Вікна с затемненням, на стінах горять свічки у канделябрах. 

Екран закритий бордовою бархатною завісою. Спиною до глядача стоять сім 

крісел. Позаду крісел стоїть пюпітр, на якому є щось, накрите голубою 

тканиною. Звучить медитативна музика.  

Біля пюпітра стоїть Абрам у костюмі фокусника. Напівколом до нього 

Колумніст, Сельодка, Пріма, Гном, Факсиміле і Метр. 

Абрам: Питання з книжкою закрите. Мені прикро, але книжка не моя, а 

чия вона - сказати не можу. І вам раджу забути, що ви її бачили і не згадувати 

більше ані вголос ані подумки. 

Факсиміле: Тайка з медбратом бачили. 

Абрам: По-перше, вони і не зрозуміли шо воно таке, бо не знають шо 

воно таке, а по-друге, я їм стільки плачу, що їм там більше не дадуть. 



Колумніст: А я встиг прочитати. Тепер доживатиму з цим рештку свого 

нікчемного життя. 

Пріма: От тільки без театральщини, бо наблюю на стіл. 

Абрам: Но-но! Подалі від пюпітра. В знак примирення і аби загладити 

свою ницість і підлість, я приготував для вас сюрприз! 

Театрально зриває голубу тканину з пюпітра. Там стоїть діапроектор для 

діафільмів і коробка з діафільмами. 

Абрам: Замість ретро-дискотеки сьогодні відбудеться вечір перегляду 

діафільмів! Це один з дванадцяти проекторів, що лишилися у світі. А набір 

плівок – насправді унікальний. Повірте, є виняткові в своєму роді 

екземпляри.  

Робить магічну усмішку. Мешканці богадільні обступають пюпітр, з 

цікавістю дивляться на предмети. Радіють як діти. 

Факсиміле: В мене точнісінько такий у дитинстві був. Ми з братом 

зимовими вечорами дивилися на стелі. Крутили по черзі. І фільми по черзі 

вибирали. А потім по черзі читали.  

Сельодка: Чур я перша обираю! 

Витягає з коробки діафільм. 

Сельодка: О, диви! «Мальчік-звєзда» за мотивами О. Уайльда. Це ж кіно 

таке було колись. Називалося «Через терни до зірок». (Закотує догори очі і 

голосом робота): «Нія, іді на Астру… Нія іді на Астру». 

Метр: То жестяк, а не кіно. Там про гнома, який кричав : «Ето она во 

всьом віновата! Ми всє умрьом от жажди!» Давайте дивитися? 

Пріма: Маразматікі! То «Зоряний хлопчик» кіно називалося. Про 

ніщєнку, яка дитину загубила, а потім вже дорослого знайшла, а він з неї 

посміявся. Не хочу. Мені драми і так вистачає в житті і на роботі. 

Сельодка: Згадуєш як твоя невістка безталанна зі сцени драмтеатру з 

тебе сміється? 

Пріма: То не вона з мене, а критики з її поганої гри. Мені вже шістдесят 

було коли я з нею в одній виставі її сестру молодшу і гарнішу грала. 

Переконливо, при чому, грала. 



Сельодка: Чули ми сто разів ту фантастичну історію. Згадала юність 

свою парубоцьку.. 

Колумніст: Дівчата, стоп. Давайте вибирати так, аби усім підходило. Тут 

багато плівок. (Підходить, вибирає). О, класика! Братья Грім «О трьох 

пєрьях». Це там де три сина, три пера, три долі. Повчально. Дивимося? 

Абрам: От тепер я не хочу. Не хочу той індетермінізм казковий. Там все 

передбачуване. Молодший типу дурак, а потім – жаба, принцеса, весілля. 

Грусть-тоска. Нэ хачу. 

Сельодка: Михайлович, воно ж так і в житті буває, якщо все робити 

вчасно. 

Абрам: От власне. Я теж мав і жабу і принцесу і все вчасно, аж двічі. 

Обідно, бо з власного вибору, а не за векторами руху якоїсь там пір’їни. 

Давайте щось інше. 

Підходить, витягає. 

Абрам: С. Полетаев «Бєшеная корова», художник А. Самсонов. Між 

іншим, один з найдорожчих тут експонатів. 69 рік минулого століття. 

Соцреалізм. Про хлопчика, який на селі радянському тяжко працював і 

доробився там до чогось. 

Факсиміле: Я проти. 

Усі дивляться, чекають пояснень. 

Факсиміле: Я проти і все. Про корову, тим більше бєшену не хочу 

дивитися. Все. 

Сельодка хоче сказати щось похабне, але Гном їй показує знак «тссс». 

Усі тихенько в кулачок хіхікають. 

Гном: Я виберу. Ось. Смішна назва «Сказка о круглєнькіх і дліннєнькіх 

чєловєчках». 

Дістає плівку, дивиться крізь неї на світло від свічок. 

Гном: Яскравий і не дуже довгий. Давайте з нього і почнем. 

Колумніст: По-моєму, це якось тупо починати чудовий вечір з чогось 

такого під назвою «Сказка о круглєнькіх і дліннєнькіх чєловєчках». 

Гном: Значить братьєв Грім не тупо, а це – тупо? 



Колумніст: Саме так. Утім, я і не наполягав. Маю свою думку. 

Гном: Коли не маєш аргументів крім «це тупо», тримай краще свою 

думку при собі.  

Факсиміле: Хлопці, таке враження що ви на другому курсі ПТУ по класу 

малярів-штукатурів і оце зараз у вас суперечка яким кольором шкільний 

сортір малювати. Давайте витягнемо як лоторею? Що випаде, то й 

подивимося. 

Пхає руку в коробку, шарудить, дістає. Читає. 

Факсиміле: Діафільм для дєтєй «Бить чєловєком» С. Гансовскій, 

художнік А. Бенедскій. 

Усі приречено мовчать. Заходить Фея. Жінки неприязно дивляться. 

Чоловіки радіють відверто. Абрам намагається зобразити байдужість, але 

даремно. Гном підскакує, цілує руку, веде до пюпітра. 

Гном: Марічка Іванівна, ви наша рятівниця! Сподіваюсь, ніхто не 

заперечуватиме, якщо Марічка Іванівна обере остаточний варіант діафільму? 

Усі, окрім Факсиміле стверджувально реагують. Фея дістає діафільм с 

закритими очима. Абрам бере в неї плівку, вставляє в проектор. Пріма 

задуває свічки, на екрані з’являється перший кадр заставка діафільму, Фея 

прокручує наступний кадр. 

Фея (читає): Державний комітет Української РСР по кінематографії. 

Українська ордена «Знак пошани» студія хронікально-документальних 

фільмів. 

Гном: То пердець! Ордена «Знак пошани»! Я вже й забув ті старо-ново-

мовні радянські штампи. Пам’ятаєте: «Організація культурного дозвілля», 

«Товари народного вжитку»..? 

Абрам: Ну то ти щось загнув. При нас вже такого не було. То батьки 

наші так із’яснялися. 

Сельодка: Ти ще скажи, Михайлович, що піонером не був? 

Абрам: Мене не прийняли за «невідповідну організації поведінку». 

Сельодка: Ось тобі і класичний штамп! А ти кажеш. 



Фея: А я пам’ятаю що це за «невідповідна поведінка» була. Абрам 

купував квиток в кіно, а потім, під час Єралашу, тихенько відкривав двері 

виходу кінотеатру і запускав людей десять-п’ятнадцять-двадцять. Зрозуміло 

що за якісь там гроші. Але того прибутку вистачало і на «Ротманс» і на 

«Амаретто» і на відкупитися від білєтьорші, з якою він состояв у злочинній 

змові. А потім якийсь активіст-староста настучав. Абрама на пєдсовєт 

викликали. Ну і там постановили у озвученому раніше формулюванні 

відмовити Михайловичу у вступі до лав піонерської організації. Білєтьоршу 

звільнили. 

Факсиміле: Яке може бути амаретто? В піонери в 12 років приймали. 

Фея: Да він його з десяти років квасив! 

Абрам: А ти зі мною не квасила? 

Фея: Нємножечко. (Грайливо хіхікає) 

Сельодка: Слухайте, свої амурні історії одне одному розкажете після 

інтимного перегляду «Голубої лагуни». А ми тут товариський вечір 

раритетних хронікально-документальних фільмів проводимо. 

Фея: Все, кручу далі. (крутить) По сказкє А. Костинського «Дядюшка 

Свірід, Чіма і Барбарійскіє острова».  

(Слайд можна подивитися за цим посиланням http://bayun-

dia.net/dia/Dyadyushka_Svirid,_Chima_i_Barbarisskie_ostrova.html ) 

Всі сміються з назви. Крутить наступний слайд. 

Пріма: Чекайте! Це нудно читати авторський текст. Давайте 

імпровізувати. На кожен слайд по черзі будемо розказувати якусь свою 

історію, але так, щоб вона відповідала картинці і так, щоб кожна наступна 

історія логічно з попередньої випливала. Щоб связане оповідання було. 

Колумніст: Гарна ідея! Давайте. 

Фея крутить. На першому слайді поїзд, який заходить в тунель. 

Фея: Одного разу старенька бабця, яка була в душі дуже молодою, нехай 

її звали… 

Гном: Марічка! 

http://bayun-dia.net/dia/Dyadyushka_Svirid,_Chima_i_Barbarisskie_ostrova.html
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Фея: Нехай Марічка. Вирішила залишити свою домівку і вирушити 

голубим потягом у казкове місто, де жили такі ж, як і вона, старенькі діти. 

Відходить від проектора, поступаючись місцем Гному. Гном крутить 

наступний кадр. Площа, фонтан. 

Гном: У тому чарівному місті було дуже гарно. Цілий рік цвіли троянди 

і був навіть японський сад з фонтаном. (Усі, крім Абрама хіхікають). У цьому 

фонтані було чотирнадцять чарівних виступаючих цеглин, замість 

п’ятнадцяти. Бо господареві цього саду не вдалося досягти містичної та 

вислизаючої гармонії п’ятнадцятої цеглини. Утім, він усім казав, що 

п’ятнадцята цеглина існує, але недоступна погляду непросвітлених. 

Усі знову хіхікають, окрім Абрама. Абрам відсуває Гнома від проектора 

і крутить плівку. Наступний кадр – дядечко Свирид з трояндою в руці. 

Абрам: Власника цього саду звали… 

Пріма (писклявим голосом):Абрам Михайлович. 

Усі знову сміються. 

Абрам: Звали Карл. Але найбільше за свій сад він любив одну … (пауза) 

троянду. Вона була прекрасна. І Карл плекав її все життя. 

Усі дивляться на Фею, Фея дивиться на екран. До проектора підходить 

Пріма. Крутить. Наступний кадр – прибиральний автомобіль на площі міста. 

Пріма: А троянда та не любила Карла, а любила лише гарну себе. 

Гном: Пріма, тут немає троянди на цій картинці, дотримуйся правил 

перегляду! 

Пріма: Ну то шо, мені про цю машину розказувати чи шо? 

Гном: Ну як немає фантазії, дай я роскажу. 

Пріма: Прошу дуже. 

Фиракає. Гном стає біля пюпітра. 

Гном: Коли Карл не сидів біля свого японського фонтана і не показував 

своїй троянді п’ятнадцяту цеглину (сміх), то він любив дуже сильно 

проїхатися своєю прибиральною автівкою вулицями міста біля хлібного 

магазину і гастроному. Такі прогулянки надихали його на вигадування 

якихось чарівних сюрпризів для мешканців. І одного разу… 



Робить паузу, запрошує Сельодку до пюпітра. Сельодка крутить 

наступний кадр на якому автомобіль показаний між будинками зверху. 

Сельодка: Бля, скучно. Але, окей. Одного разу, Карл вирішив здійснити 

свою давню мрію. Він сів на свого «залізного коня» і втиснув педала на 

пошуки «вагіни Мебиуса». 

Факсиміле: Шо-шо? 

Колумніст: Я теж потребую глосаріїв. 

Сельодка: Ну, якийсь фантаст, не пам’ятаю.. Колись написав роман про 

стрічку Мебіуса. Шо, якщо людина вивернеться і вигнеться таким чином, що 

утворить замкнену систему, же початок і кінець буде в будь-якій точці тіла, 

то тоді ця людина зможе здійснювати телепорт куди завгодно. Ну, а вагіна 

Мебіуса, то коли не тіло, а соотвєтсвєнно… 

Пріма: Але фантазії маєш, Сельодка…Певно в думках свою вагіну в 

різні ліжка телепортувала? 

Сельодка: Хто фантазію має – живе на повну навіть коли спить. А хто не 

має – згадує сцену драмтеатру убогої давнини і тішиться як та дупа 

туалетному паперу.  

Метр: Дівчата, не збивайте ритм оповідання. Сельодка, п’ять балів за 

оригінальну сюжетну лінію. Дозвольте продовжити? 

Стає до проектора, гортає далі. Наступний кадр – дядечко Свирид 

сидить в машині і на весь рот посміхається. Метр потирає руки. 

Метр: В думках Карл неодноразово мріяв про не лише духовне єднання 

зі своєю трояндою, але й повністю і безперечно фізичне, тобто фізіологічне… 

Колумніст: Без натуралізму, будь ласка! 

Метр: Помілуйтє, і не збирався. Так от. Коли йому спала на думку 

можливість існування вагіни Мебіуса, він страшенно зрадів. Бо зрозумів, що 

тепер він на пів кроку до здійснення мрії усього свого життя! Прошу. 

Поступається місцем Факсиміле. Та зі скучним лицем крутить. 

Наступний кадр – автомобіль Свирида скрився за рогом. 

Факсиміле: Ну… Карл сів… і поїхав… а різні люди виглядали зі своїх 

вікон і дивилися йому вслід.  



Відходить від проектора. 

Пріма: Яке предметне мислення у вас, шановна. 

Факсиміле: Хтось взагалі не по темі коментував і шо? 

Пріма: Добре, продовжую по темі. 

Крутить плівку. Наступний слайд – велика хмара з очима і носом 

дощить над містом. Усі сміються. 

Гном: Повезло вам з картинкою, Ілона Максимівна, цього разу. 

Пріма: Авжеж. Але тутка не вагіна, а цілий прутень. 

Колумніст: Без натуралізму, благаю! Використовуйте метафори і 

алегорії. 

Пріма: Да тут алегорія на ліцо. (Всі сміються) 

Пріма: Менше з тим. Карл настільки захопився ідеєю пошуку вагіни 

Мебіуса, що сам перетворився на пеніс Грааля. І щедро полив чарівне місто 

бризками невгамовної і негайної пристрасті. 

Абрам: То якийсь фальшстарт, курва. 

Пріма: А воно так завжди буває, коли ганяєшся за невловимими 

трояндами. 

Метр: Ага, тим більше, коли поряд такі доступні хризантеми. Пустіть 

мене до апарата. 

Колумніст: Перепрошую але моя черга. 

Підходить, гортає. Наступний кадр – дядечко Свирид сидить у кабінеті 

серед книжок і читає. 

Колумніст: Зрозумівши, що без науки у цій справі – нікуди, Карл 

звернувся до стародавніх архівів. Передивившись чималу кількість 

літератури, Карл збагнув одну просту істину… Слухайте, давайте гортати 

одразу по декілька кадрів, бо до ранку будемо товктися. Мені ще на 

підзарядку печінки треба за годину, а я хочу історію до кінця додивитися. 

Гортає далі. Наступний кадр – Свирид поспішає вулицями міста. 

Колумніст: Після того, як до Карла зійшло озаріння, він схопив торбу і 

побіг. 



Гортає далі. На слайді – Свирид заходить до овочевого магазину. 

Сельодка: О, таке враження, що начитавшись наукової літератури, наш 

герой вирішив просто купити стиглий інжир і скористатися ним замість 

вагіни Мебіуса. 

Гном: А я думаю, чого це наш Абрам так інжир той топче і нас 

заставляє. 

Абрам: При чім тут це? Ми про Карла говоримо, а не про мене. 

Фея: Дайте я! 

Крутить наступний слайд. Там Свирид у магазині. 

Фея: Карл протягнув руку до продавщиці і каже: Дай мені, о прекрасна 

діво, чарівний інжир! 

Гном: Да тут не продавщиця, а мужик з вусами і у фартушку! 

Колумніст: То наш Петро Васильович все життя по чарівний інжир 

ходив і до чоловіків і до жінок. А Карл ні в чому такому замєчєн не був! 

Гном: Ти, Андрій Романович, не пизди будь ласка, бо зараз проектором 

по голові отримаєш. 

Сельодка: В нього після війни пластина в голові, так що краще ціль у 

печінку. 

Гном: Очевидно, щоби пластину поставити, лікарі йому частину мозку 

вибрали, того він тепер слабий на розумову діяльність. 

Колумніст: Ти, підарас старий! 

Наближається до Гнома з кулаками, Гном стає у старечу позу каратіста, 

Фея і Пріма намагаються їх розтягнути. Метр хапається за серце. 

Метр: Апарат! 

Тримається за крісло, починає падати. Абрам і Сельодка намагаються їх 

утримати, але усі разом падають на підлогу разом з кріслом. 

Фея (кричить): Факсиміле, тисни кнопку! 

Факсиміле тисне на червону кнопку на стіні. Чути звук сирени. У 

кімнату забігає медбрат з планшетом і дротами. Розриває на Метрі сорочку, 

під’єднує дроти до грудей. Стає тихо, гаснуть свічки. 



Тиша півхвилини. Запалюється свічка. Це Абрам її запалив. У кімнаті 

нікого немає, окрім нього і Феї. Фея сидить у кріслі. 

 Фея: Ти, Михайлович довів усіх до стадії глибокого дитинства зі своїми 

розвагами. Навіть я забула скільки мені років. 

Абрам сідає коло неї. 

Абрам: Метр просто апарат собі дешевий поставив. Он я ходжу вже 

тридцять років і не жаліюся. 

Фея: У Метра діти зекономили. Він їм три фірми лишив, а вони йому 

апарат бракований і в богадільню. 

Абрам: До мене в богадільню усі за власним бажанням прийшли, окрім 

Факсиміле. Щоб доживати весело. З оргіями і плясками. І платять за це 

страшні гроші. 

Фея: Да знаю я. 

Абрам: Тут на кур’ячих правах лише ти, троянда моя. Якби я тебе не 

«пригрів», сиділа б ти саменька посеред своєї крихітної кімнати. І приходив 

би до тебе раз на день робот-прибиральник. 

Фея (посміхаючись): Я тебе і не просила мене до себе забирати. А 

прийшла сюди, бо ти мене покликав, а я тебе пожаліла. 

Абрам: Хто ще кого пожалів. 

Фея: Давай не починай. Ти ту богадільню свою тільки заради мене і 

збудував. Як тільки в мене чоловік помер, так ти і замутив весь цей парад. 

Мовчки сидять. 

Абрам: І шо тепер? 

Фея: Да нічо. Буду жити тут на радість тобі, поки дуба не вріжу. 

Абрам: Ти живеш лише на радість собі. 

Фея: Ну і собі теж. 

Абрам: Чому так все сталося? 

Фея: Прекрасно сталося. По тонкому льду ходити набагато цікавіше, 

аніж рубати у ньому діри. 



Абрам: Я би цей льод сокирою порубав до чортової мами. Дай мені хоч 

полежати біля тебе у ліжку? 

Фея починає сміятися. Абрам встає, зі злості хапає діапроектор і 

розбиває його об землю. Фея припиняє сміх. Абрам йде з кімнати. Фея 

лишається сидіти на кріслі. В неї лице нічого не виражає.  

Дія третя 

 Посеред сцени стоїть шикарне крісло вікторіанської доби. У ньому 

сидить Факсиміле. Розпатлана, недоглянута і в жахливому халаті. На ногах – 

дешеві пантофлі. Темно, промінь світла освітлює лише крісло з Факсиміле. 

За її спиною на стіні проектується заставка профілактики. 

 

Факсиміле: Минулого місяця тут, у богадільні, в нас був вечір «гнилої 

правди». Кожен мав розказати найбільш бридкий вчинок зі свого життя. Я, 

напевно, як і всі інші в цьому гівняному закладі, розказала історію… Яка, 

звісно, мерзенна за своєю сутністю, але все ж така, що її можна озвучити, аби 

тебе після всього не піддали повільній евтаназії. Я розказала про те, як 

витіснила з роботи свою підлеглу, і все через те, що в неї було дороге офісне 

крісло. Колєга була молода і кмітлива. Гарно робила свою роботу. Але 

одного разу якийсь її багатий клієнт, за якісне і швидке оформлення 

документів на квартиру, подарував їй шкіряне крісло. І на цьому троні, та 

пігаліца виглядала як начальниця жеку, а не як рядовий співробітник. А 

начальницею була я. І сиділа при цьому на якійсь вбогій «вертушці», оббитій 

сірою дешевою тканиною… Я тій дурепі неодноразово натякала, що вона або 

забрає крісло додому і там собі тішитися.. А не муляє мені тут очі. Або – 

віддає його мені, ну бо так не можна. Де то люди таке бачили? Вона, паскуда, 

ввічливо відмовила. Найгірше, що про то всьо знала кожна прибиральниця в 



нашому кооперативі. (Пауза) Місяця зо два я перебувала в такому жахливому 

принизливому стані, що описати важко. Хто знає що то таке, той мене 

зрозуміє. (Пауза) Звісно, я могла одразу її звільнити. В мене були 

повноваження, що огого! І час такий був, що ніхто б проти мене і не пікнув. 

Але нє. Я хотіла нормальної людської помсти. Довго розказувати. (Пауза) Я 

через знайомства і за певні послуги посприяла звільненню її чоловіка з 

університету. А він, на минуточку, був перший претендент на завідування 

кафедрою, доцент. Така гучна історія була, я просто насолоджувалася. 

Підісланий студент «Пєтров» поклав йому на стіл залікову книжку з пухлою 

пачкою долярів. Ректор ще потім в інтерв’ю казав, що перше чув, що таких 

розмірів хабарі бувають. Мужа її учоного просто з заліку міліція забрала і по 

всім коридорам в наручниках провела. Кожен студент то бачив. Не посадили, 

бо в суді провину не змогли довести. Але з роботи звільнили. І курка та з 

роботи звільнилася. Сама заяву написала. Сидячи у тому кріслі. 

Найсмішніше, що коли вона по судах бігала, я інвентаризацію в ЖЕКу 

провела. І крісло благополучно інвентаризувала. (Бридко тихо сміється). Не 

повірите, як воно мене гріло. Аж до пенсії. А співробітниця та з мужом і 

дітьми десь переїхала. Навіть мені не цікаво куди. 

Отаку історію я розказала на вечері «Гнилої правди». Якщо хочете, то це 

просто одна з багатьох. Усе моє життя складається з таких історій. Це так… 

рутина. І повірте, я не збиралася перемагати на конкурсі найпідлішої в світі 

людини. Я не з тих, хто ставить амбітну мету і її досягає. Мені плювати на 

всіх. Я завжди була страшною і фізично і духовно. Щиро радію, що збагнула 

це раніше, ніж сформувалася моя соціальна лічіна. Я некрасиво некрасивими 

руками і некрасивим лицем роблю некрасиві речі. І хочете почути мою 

найбридкішу історію? А її ще нема! Вона попереду! 

Ледве встає з крісла, плямкає ротом, збираючи слину, потім негарно 

плює в зал. Промінь гасне. Чути пронизливий звук, що супроводжує заставку 

профілактики (10 сек).   

Запалюється знову прожектор, що освітлює крісло в якому сидить 

Колумніст. 

Колумніст: До війни я був придурком. Писав якісь тексти і монтував 

відео для місцевого телебачення у рубрику «Шоубізнес і культура». 

Пам’ятаю робив сюжет про те, як на прес-конференції в Лос-Анджелесі Кіт 

Річардс признався в тому, що він нюхав прах свого дєдушкі. Оце, напевно, 

була остання крапля. Мене навіть не тупість цього месседжа вразила, а повна 

невідповідність текста існуючому контексту. Отам, стоїть, значить, урна для 



збору на протези ветеранам-інвалідам, а тут, значить, урна з прахом, з якої 

старий укурок нюхає колишні мощі свого пращура. І цей немічний  поц ще й 

прес-конференцію зібрав, аби поділитися фантастичним досвідом. (Пауза). Я 

не смільчак. Я вигляду крові з дитинства боюся. Але на віну пішов, бо не 

було сили терпіти цієї хуйні. А ще дуже бісили дорослі мужики, які собі 

дизайнерські бороди повідрощували. Сидить такий упиздень зі стразою в 

носі і бороду доглянутими нігтями ніжно теребить… Через місяць мене 

шандарахнуло. Нічого не міг згадати. Але у шпиталі все добре зробили. 

Єдине, що начисто зникло почуття гумору. Я такий веселий був колись. 

Балагурив. Дівчатам подобався.  

У мене тато військовий був. Народився після другої світової. Мріяв бути 

героєм, здійснювати геройські вчинки на бранному полі. Працював 

викладачем в політ училищі, втлумачував курсантам якісь військові істини. 

Про стандарти мислення. Типу урочисто клянуся бути чесним, хоробрим 

дисциплінованим, суворо берегти військову і державну таємницю, неухильно 

виконувати усі військові накази і устави командирів і начальників… і до 

останнього дихання бути відданим своєму Народу, своїй батьківщині і 

уряду… захищати мужньо, вправно з гідністю і честю, не шкодуючи свєї 

крові і самого життя для досягнення перемоги над ворогами… Якщо я 

порушу цю клятву, то нехай я буду підданий суворому покаранню, 

всезагальній ненависті і зневазі трудящих… 

 На нашій війні такого не було. Скукотіща, а потім – бабах – і 

м’ясорубня. Тато сумував дуже, що не згодився батьківщині. 

Я, як повернувся, то робив з себе героя. Типу ветеран, пластина в голові. 

Мене кіборгом називали, хоча я і не був ніяким кіборгом. Життя моє 

склалося норм. Чухню всяку патетичну писав. Так що і після війни я був 

придурком. Аж згадати соромно. Ніхто у світі більше за мене не радів тому 

обнуленню – усе графоманство пішло у небуття. 

Ніколи нікому не казав, але та війна мені нагадувала один анекдот. Їдуть 

два ковбої на фірі через поле. Бачать перед собою купу коров’ячого лайна. 

Один другому і каже: - Джон, як я тобі дам сто баксів, ти з’їси оту купу? 

Джон каже: З’їм! 

Зупинилися, Джон почав жерти те гівно, але не здужав. З’їв лише 

половину. І каже: - Уолтер, давай за пів кучі п’ядесят баксів? 



Той йому дав. Їдуть далі. І так обідно стало Уолтеру, що він п’ядесятку 

на вітер викинув, що він каже: - Джон, а давай ми вернемося і я ту купу доїм, 

а ти мені гроші назад вернеш? 

 А Джону тоже обідно стало, що він гівна наївся, так що він погодився. 

Повернулися вони, Уолтер доїв залишки, Джон віддав йому гроші. Їдуть далі. 

І тут Уолтер питає: - Джон! А нашо ми з тобою надурно купу гівна з’їли? 

 

Світло згасає, коли запалюється, у кріслі сидить Сельодка. 

Сельодка: Чи знаєте ви що відчуває дванадцятирічна дівчинка, якій 

замість ляльки Барбі дарують ляльку Штеффі? Напевно то саме, що і жінка, 

яка мріяла на гламурний прийом вдягнути сукню від Шанель, а мусить 

вбирати білоруський трикотаж фірми «Алєся». Або замість бажаної  

каблучки з діамантом отримує срібний перстень з бурштином. Для чоловіків 

це складно усвідомити. Але, окей, такий ось приклад. Ви хочете Мерседес, а 

маєте, зрештою, Сітроєн економ-класу. Ну, або чекаєте на романтичну 

вечерю Моніку Белуччі, а приходить іі старший брат… з жахливим 

перегаром…  Хоча нє, це вже я загнула. Без перегару. 

Ви бачили гарне личко Барбі? ЇЇ красиві замріяні очі з довгими віями, 

білозубу шляхетну усмішку, довгу аристократичну шию? Така ніби створена 

для того, аби сидіти у білому шезлонгу на березі Адріатичного моря з 

бокалом Вдови Кліко в ніжній долоні і задумливо вдивлятися у блакитну 

далечінь з білим парусом на горизонті. Чи верхи на породистому скакуні 

оглядати нові володіння в Йоркширі чи Західному Суссексі. Ніби народжена 

для виключно красивого життя. 

Коли я дивилася на неї у каталозі, який приносила моя однокласниця до 

школи, мені здавалося, що якщо в мене буде така лялька, то я тоже как-будто 

стану частиною цього життя. Мати її вдома і дивитися на неї щодня – це була 

нестерпна мрія… 

Вона коштувала дорого. Але усі мої однокласниці і подруги з двору 

обов’язково мали хоча б одну. Навіть Аня, чия мама працювала в дитячій 

бібліотеці і отримувала вшестеро менше за моїх батьків, навіть та облізла 

Аня була щасливою власницею. 

Наближався мій день народження і я знала, що нити родітєлям про Барбі 

це марна справа. Тато завжди казав, що треба мати високі мрії, водив мене в 

театр і філармонію, купував книжки. Мама вечорами читала якусь поезію 



вголос. І мені нестерпно соромно було за те, що я з луб’яними очима то всьо 

слухала, а в голові в мене як гнилий цвях сиділа та Барбі. І я нічого не могла 

з цим поробити. Коли черговий раз приносила додому випрошений на один 

день в однокласниці каталог і тицяла там пальцем мамі з татом в якусь Барбі-

вершницю чи Барбі-принцесу, мовляв, у Лєнки Яковлєвої отака, а у Олькі 

Захарченко отака.. Я фізично відчувала жахливе батьківське розчарування в 

моїй особі. Вони не могли збагнути що і коли у вихованні пішло не так. 

Тому, примирившись, з тим фактом, що доця росте якоюсь приземленою, 

прийняли зважене рішення купити мені, як казав тато, того «пластикового 

ідола». 

Пізно вночі, коли вони думали, що я сплю, тато тихенько зайшов у мою 

кімнату і поклав на стіл святкову коробочку. Мене вкрив холодний піт, серце 

так лупало, що рухалось одіяло і чуть не пішла носом кров. Всю ніч я не 

спала, знаючи, що моя мрія вже здійснилася – ось вона – за півтора метри. 

Треба лише дочекатися ранку… 

На душі було так противно від очікування, нудило, крутилася голова, 

смоктало у шлунку. Коли темноту за вікном змінили сизуваті мерехтіння, 

даруйте за непотрібний пафос, я підійшла до подарунка.  

Для моїх батьків не було принципової різниці між Барбі і Штеффі. 

Напевно, якщо влаштувати театр тіней, то ці дві ляльки могли б підміняти 

одна одну на сцені.  Але у магазині їх навіть не клали поряд, бо для Штеффі 

це було б повне фіаско. Абсолютна домогосподарка, з рисами обличчя 

провінційної красуні, хабарницьким підборіддям і пустими очима, в яких, 

здається, думки лише про рецепт борщу, або новорічний костюм для дітей на 

утрєннік.   

Та Штеффі так і пролежала у коробці – я її не відкрила. Щось у мені тоді 

дуже сильно надломілось. Щоб якось заглушити нестерпний біль, я 

записалася на англійську і французьку мови, які успішно за півтора роки 

вивчила на радість татові з мамою. Зрештою, дякуючи цим знанням після 

школи я отримала дуже хорошу роботу і свої п’ятдесят років зустріла в 

достатку і багатстві. Зараз у мене найбільша колекція ляльок Барбі в цій 

частині континента. Я  їх без особливого задоволення скуповувала на пенсії, 

коли подорожувала. Такоє. 

Світло згасає, коли включається, замість Сельодки у кріслі Метр. 

  Метр. Раніше мене називали не Метр, а Квадратний Метр. Чому - я не 

дуже добре пам’ятаю, напевно це пов’язано з моїм квартирним бізнесом. Я 



взагалі дуже погано все пам’ятаю. В мене якась хвороба з тих нових – ікс 1 

називається. Таке як маразм, але частковий, цілими кавалками спогади 

позникали, особливо з середньої частини життя. А те, що недавно - ще 

лишилося якось, але не зовсім. І я за це дуже дякую. Було б дуже шкода, аби 

я забував все те, що відбувається зі мною тут, у богадільні... Михайлович 

влаштував нам справжнє свято. Веселимося на повну, як кажуть, катушку. 

Кожен день нова забава, у Михайловича фантазія добра: то молочний день, 

то день орошеній, то вечір індійського кіна, то ретро-танці. Смачна 

ресторанна кухня… Зі своїм японським садом він, щоправда, задовбав.. Ей-

богу, як дитина мала, вішає нам лапшу на вуха, що там п’ятнадцять тих 

каменів, де він той п’ятнадцятий бачив? Але нехай тішиться. 

Дивився я раз з вікна кухні, як він там зі своєю Феєю Марічкою сидів. 

Так цікаво спостерігати за лицем Михайловича, коли він біля неї. Бо коли ми 

всі поряд, то він дуже зверхньо на неї дивиться, як ніби викладач на 

студентку, яка залік здає і він мусить їй поставити той «зарах», бо хтось 

попросив. Але присутнім хоче таки показати її тупість і неуцтво… А коли 

вони наодинці, той поважний викладач стає жалюгідним дуже. Весь час руки 

теребить, не знає де подіти. І лице як в тої побитої собаки, яка випрошує 

кістку і хвостом махає. І вухами стриже. Так Бозя покарав чоловіка тим 

наваждєнієм чортовим.  

Розказав він мені раз історію про те, що в якомусь там році, коли йому 

було вже за сорок, він таки вмовив Марічку прийти до нього в готель на 

грішне діло. Вона тоді з чоловіком посварилася, чи шо, не пам’ятаю. То 

погодилася провести з нім ніч. Готувався як останній дурень. Якісь там 

троянди стопіцот штук, шампанське у відрі, повара звідкись дорогого 

виписав, який креветки у соусі гарно готує. Бо Марічка креветки дуже 

любить. Це при тому, що Абрам ніколи несмаком не вирізнявся і при 

здоровому глузді такої вшивої романтики не вчиняв. А тут, певно, якісь 

незворотні психічні процеси відбулися в голові… Сам розумів, що робить 

мильну оперу і нічого не міг вдіяти. Дійшло до того, що пелюстками троянди 

ліжко посипав. І от як посипав, то настало прозріння. Побачив себе збоку як 

клоуна дурнуватого. Негайно викликав бригаду прибиральників, повикидав 

усі квіти, відпустив повара, креветки злив в унітаз. От тільки шкода, що 

шампанське не спустив за креветками. Вирішив ковтнути і подумати над 

новою концепцією. Вранці виявилося, що на голодний шлунок пішло три 

пляшки. Добре, що зморило мордою вниз, бо було б по Абрамові. 

Прокинувся на підлозі весь в блювотинні з прилиплим до носа пелюстком 

троянди. Каже - точно знає, що Фея приходила. Чув запах її парфумів у 



кімнаті і побачив, що ліжко з одного боку зім’яте. А було рівно застелено 

після прибиральників. Ну то такі ознаки, скажу я вам, що може бути все що 

завгодно. А може то він сам п’яний на дивані товкся, а парфуми собі вже 

придумав. З бодуна воно часом різним пахне. 

Вони з Марічкою про це ніколи не говорили. Так, як ніби нічого і не 

було.  

Я от слухав його і якось внутрішньо відчував, що Михайлович дуже 

радий що так сталося. Важко це збагнути, але… От до мене зараз дійшло, що 

це певно як той його п’ятнадцятий камінь… Віриш, що він там є і все. Ніхто 

не бачить і не вірить, а ти віриш, хоч і не бачиш. І знаєш, що він колись 

відкриється, бо колись майже відкрився.   

За допомогою гри з прожектором, на сцені з’являється Пріма.      

Пріма: Я ту Фею ніколи не любила. Ми у паралельних класах в одній 

школі вчилися. Не в паралельних. Я на два роки молодша за неї. Вона мала 

такий величезний розмір ноги, як у хлопця. Коли та Марічка кєди на 

фізкультуру забувала, то хтось із однокласників завжди їй свою пару 

віддавав. Так усі сохли за нею, шо я не знаю. Як ті пси за сукою. Прийде на 

високих підборах і клацає по коридору ногами своїми довгими, але кривими. 

А ті кобелі вишукуються понад стіною, язики повисолоплюють і дивляться. 

Ей-богу – не було на шо дивитися. В одних і тих самих туфлях весь сезон 

ходить, хвостик куций на голові зализаний, плаття шкільне, коричневе. З 

олімпіад по фізиці і геометрії не вилазила, все якісь кубки та медалі у школу 

волочила. Не могла дома поскладати собі у шафі, тре було усім в носа 

тицьнути. 

А тут Абрам з іншої школи перевівся заради неї. Гарний такий, високий, 

правда вузькі плечі мав, то ходив весь час у таких піджаках з підкладками і з 

дипломатом дешевим. Вони разом дуже дивною парочкою були: її коричневе 

плаття і криві ноги до його коричневого подертого дипломату і вузьких 

плечей.  

Я коли бачила його в тому піджаку в мене коліна терпли, кров в голову 

йшла. Дівчата з мене сміялися. А він ще любив зупинитися біля мене і щось 

там спитати жартівливе. То я навіть не чула нічого, так мені кров у скронях 

стукала. 

Одного разу він мене на шкільній дискотеці на повільний танець 

запросив. Він був не з тих жлобів, що по кутках стоять і лише зі своїми 



дівчатами танцюють. Часто запрошував різних – і менших, і негарних, і 

навіть Катерину з дцп запросив. Ну ось як до мене підійшов, то я чуть не 

впала. Але якось зібралася до купи і одразу руки йому на плечі поклала і 

лобом в груди вперлася – долоні були такі пітні, що з них стікало по піджаку 

в ті підкладки, а лице мусила ховати десь до середини танцю – таке червоне 

було. То тоді грала Металліка Nothing else matters, а вона довша за шість 

хвилин. Я як на третій хвилині відійшла від шоку і дихати почала нормально, 

подивилася на Абрама. А він на мене дивиться. І очі його такі ніжні… Це я 

вже потім зрозуміла, що він просто пьяний був. А в ті хвилини я чого тільки 

собі не надумала. Вже уявила як ми по березі моря гуляємо тримаючись за 

руки. Такі багаті і знамениті. 

Це не те, що я його все життя любила в одностороннєм порядкє. Ні, так 

не можна сказати. У нас навіть короткий роман був, коли я починала в театрі 

працювати. Десь півроку стосунків. Фея тоді вдруге одружилася, а я якраз 

розлучилася з першим чоловіком. Я розуміла, що Абрам тоді волочився за 

мною від скуки. Але не переймалася, бо в мене вже тоді кавалерів було як 

сміття. Ну і «гештальт» мій шкільний був закритий. 

Найбільшою драмою для мене було коли в сорок п’ять років моє личко 

вже не піддавалося випрямленню. Це зараз різні є технології, що зморщений 

гриб на персик перетворюють. А тоді, коли морда стала схожа на ватрушку і 

в театрі мені змінили репертуар за віковою ознакою – ото була трагедія! 

Особливо коли невістка отримала роль Дарусі, яку я грала двадцять років…  

З цього пекла мене знову ж таки Абрам витягнув – зробив модною 

ведучою на модному телеканалі. Я йому за це дуже вдячна. І за своє життя у 

богадільні я теж вдячна. Я не плекаю жодних надій щодо нього – тут 

пороблено і задавнено. Не обійшлося бід підсипання нігтів під двері і 

накручування волосся на ґудзик. Не смійтеся, воно працює, я сама так сто 

разів робила. Тільки з Абрамом не подіяло… Бо хтось вже там до мене 

побував. 

Підходить Гном, бере за руку Пріму, виводить її з променя світла, сам 

сідає на її місце. 

Гном: Першим моїм коханням була Катя Личова. Це така була 

радянська школярка-відмінниця, яка у відповідь на візит Саманти Сміт до 

СРСР, відвідала Сполучені штати америки. Всі тоді любили Алісу 

Сєлєзньову з «Гості із будущєго», а я страждав за Катею. В мене були усі 

календарики з її портретом і великий календар-плакат на стіні.  



Так на мене подіяла ця дитяча захопленість, що майже усіх дівчат, з 

якими я зустрічався до певного періоду звали Катьками. Їх було багато, 

навіть третини не пам’ятаю. Але одна була така… 

Мені якраз виповнилося тридцять п’ять. То такий вік, коли ти ще 

молодий і дуже гарний, але при цьому вже не дурний. Абрам якраз якусь 

виставку робив в своїй галереї, ну і вона там була. Сама підійшла до мене і 

сказала, що усіх тут знає, крім мене. Дала візитку. Посміхнулася своїми 

блядськими очима в окулярах і своїми блядськими відбіленими зубами. В 

мене всередині все так і перевернулося догори дригом. До кінця вечора 

«стояк» не проходив. А вона весь час проходила біля мене, терлася 

здоровезними цицьками і вульгарно сміялася. Я і зараз, як її той сміх згадую, 

то встає, падло. Сама мене «зняла», сама потягнула на квартиру подружки. І 

сама виграла.  Разів шість чи сім. Чи три. Не пам’ятаю, пьяний був. 

В нас ще тоді розмова відбулася. Вона сказала, що хоче заміж і хоче 

дитину. Я сказав, що теж хочу. Я й справді давно мріяв про сімейне життя. 

Не з «развєдьонками» і їх дітьми, як то в мене все було. А ось з такою 

досвіченою, в міру юною кобилою. В якої все на місці – і цицьки і ляжки і 

манікюр і педікюр і «стрінги» дорогі, які можна не жаліти, а зубами порвати. 

Мріяв про затишні вечори за переглядом старих фільмів, коли я і кохана одне 

перед одним цитати на пам’ять всталяємо.  

Вона сказала, що я їй подобаюся, але мені треба змінитися. Кинути пити 

і курити. Кинути ремонти робити і йти викладати. Я викладати ненавиджу, 

але тоді я був готовий на все. Я пообіцяв. 

Через два місяці вона мене кинула. Сказала, що я не хлопець її мрії, що я 

чмо і жертва своїх прикрих звичок. Їй тоді треба були спагеті з 

вегетаріанським соусом, салат з руколою і запити це все бокалом чилійського 

вина, з тих недешевих. А мені були потрібні мої друзі і пара бокалів пива. Ну 

нехай не пару… І не найдорожчого, але купленого на чесно і тяжко зароблені 

добові. І щоб атмосферка була душевна. Коли всі п’ють і всім весело.   

Вона сказала, що не полюбить мене таким яким я є. А я не хотів 

мінятися. Я хотів курити, пити і гратися. І ще мені була потрібна її любов. 

Така ж безмежна і безпринципна як моя. Коли сидиш у ліжка коханого і 

довгим поглядом дивишся в мутні від болю очі, тримаєш за руку і стогнеш. Я 

тоді як раз пальця зламав, все через неї. Допомагав їй щось там вантажити і 

мені ящик на руку впав. То я дванадцять днів з гіпсом пролежав, усі проекти 

стояли – чотири халтури зірвалося. Вона прилітала до мене на квартиру на 



п’ять хвилин погратися і летіла далі на роботу, а я залишався лежати всіма 

покинутий з коньяком і фейсбуком. Ще сказала, що із зламаним пальцем в 

ліжку не лежать. Я б ніколи такого не сказав коханій людині. 

Вона, можна сказати, мені тоді життя поламала. Я жінок почав 

ненавидіти. Використовував їх. Задружусь з якоюсь развєдьонкою, яка 

останню надію втратила, поживу на її борщах пару місяців і далі йду. То я 

так мстив за свою психотравму. А потім десь вичитав, що Катя Личова та 

була внучкою Чєрнєнко, а не простою радянською школяркою. І я зрозумів, 

що то всі Каті падлюки. Використовують своє становище, аби інших людей 

принизити. І тоді мене трохи попустило. Я просто не те ім’я вибрав. Злой рок 

та й все. 

І ще про Фею. Жінки на неї відрами бруд сиплють, бо це заздрість 

жіноча. Марічка просто з тих жінок, яких хочеться просто любити. От на 

іншу дивишся – то хочеш зґвалтувати, при чому не з вождєлєнія, а шоб 

наказати за стервозність. А тут дивишся – і на душі добре що вона тут сидить 

і сміється. Легка і воздушна… як фея.  

 

Епілог 

 Велика світла кімната. Посеред кімнати стоїть вікторіанське крісло, 

вікторіанське ліжко, вкрите старовинним простирадлом. Якийсь 

незрозумілий прибор і гігантський антикварний фотоапарат на тринозі. На 

стіні висить екран для перегляду фільмів. Усі мешканці богадільні вбрані у 

вікторіанський одяг. 

Пріма: Щось той Михайлович знову придумав таке цікаве. (Дивиться на 

нього грайливо) Як мені в цій сукні? 

Абрам: Ти зірка. 

Сельодка: Як каже Андрій Романович, я потребую глосаріїв. Для чого 

весь цей маскарад? 

Абрам: Сьогодні у нас вечір вікторіанської фотографії. 

Гном: А де Вікторія? 

Колумніст: Як завжли не смішний жарт. 



Абрам: Колись я був вражений цим феноменом. У вікторіанські часи в 

Англії була мода на посмертні фотографії. Фотографії були дууже дорогі, 

тому не всі могли собі дозволити їх мати. Ну але, коли вже хтось помирав і в 

родини не залишалося жодного знімку з померлим, тоді вже грошей не 

жаліли. Запрошували спеціально вивченого фотографа і він робив портрет 

усієї сім’ї разом з померлим. Але так, щоб померлий виглядав як живий. В 

мене була колекція таких карточок в тридцяті роки. Але я її продав, бо дуже 

мрачно.  

Факсиміле: То ти нам пропонуєш тут з мерцями фотографуватися? 

Сельодка: Ага, Михайлович тут Поліну Сергіївну забальзамовану з 

минулої весни тримає якраз для цієї події. 

Метр: Дівчата, то не смішно, я з трупаками фоткатися не буду. Я 

християнин. 

Абрам: Ніяких трупаків не буде. Ми по черзі будемо грати роль мерця. 

Ось, бачите той дивний предмет? То штатив для підтримки мертвого тіла. 

Його прикручували до спини, щоб мрець міг стояти в кругу сім’ї біля 

дружини і дітей. 

Пріма: Абраме Михайловичу, щось у тебе, здається з головою трішечки 

случилось. 

Абрам: Ну камон, ну шо ви їй-богу як ті комуністи закомплексовані?  

Стаємо до знімки. Хто сміливий? Хто зіграє роль першого кадавра? 

Колумніст: Давайте я, чи шо. Я і так давно вже кадавр в душі. 

Абрам: То тре робити луб’яні очі. Зможеш? 

Гном: В нього вони і так луб’яні. 

Колумніст: Зараз тут справжній труп з’явиться і не треба буде нікого 

зображати.  

Фея: Хлопці, ви смішні такі, коли сваритеся. 

Гном: Заради тебе готовий бути смішним. 

Усі стають до знімки спиною до залу, лицем до фотоапарату. Колумніст 

притуляється до штатива. Абрам тримає в руці пульт. Натискає на нього і на 

глядацькому екрані з’являється їх фото. На знімку у Колумніста і взаправду  

лице як в мертвого. 



Сельодка: Ого! Тепер я хочу побути мертвячкою.  

Сідає у вікторіанське крісло, з усіх боків її обступають інші, Абрам 

натискає на кнопку, на екрані з’являється групове фото, де Сельодка 

виглядає як справжній труп. 

Факсиміле: То якась бісовщина, я відмовляюся зображати мертве тіло. 

Пріма: Ніхто і не силує. Я – наступна. 

Фотографуються тепер з Прімою. 

Абрам: А тепер я, можна? Але я хочу таким небіжчиком бути, який у 

ліжку лежить.  

Наставляє фотоапарат на ліжко, залазить під одіяло. 

Абрам: Марічка, сфоткайся зі мною будь ласка? 

Пріма: Можу я, якщо хочеш? 

Фея: Ні-ні. Я сама.  

Лягає під одіяло разом з Абрамом. Абрам дивиться на Фею і натискає 

кнопку. На екрані з’являється фото на якому Абрам з феєю лежать у ліжку, 

але як мрець виглядає Фея, бо Абрам на неї дивиться.  

Фея: Михайлович! Так не чесно! Ти мав луб’яні очі робити. Давай ще 

раз! 

Абрам лежить не рухається. Усі підходять до ліжка. Фея повільно 

вилазить з ліжка. Метр перевіряє в Абрама пульс на шиї, відкидає 

простирадло. 

Метр: Він собі апарата відключив. 

Усі стоять мовчки. Фея повільно залазить у ліжко, лягає біля Абрама. 

Усі виходять з кімнати. Фея випростовує руку Абрама, лягає головою на 

плече, притуляється, обнімає. Пультом робить знімок. На знімку – ніби живі 

Абрам з Феєю лежать у ліжку обійнявшись. 

Кінець.  

Тбілісі 2017 

 Даю дозіл на розміщення п'єси на сайті Сучасна Українська 
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