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Мої п’єси використовувати тільки за моєї згоди 

 

 

ЧУЖЕСРАНКА 

трагікомедія на одну дію 

Сцена перша 

Зима. Де-не-де на полях сніг. Поворот з асфальтованої дороги на бездоріжжя. Перед 

поворотом автобусна зупинка, зверху букви, замотані чорним поліетиленом. На 

зупинці сидять МАРИНА (35, худенька, низенька) та двоє її дітей - МАРК (6) і ЗЛАТА 

(4). Поряд на лавці переноска з котом, під лавкою - яскравий пластиковий чемодан на 

колесиках, колись новий, блискучий, а зараз подряпаний, з тріщиною від падіння. Діти 

туляться до мами - холодно,- а Марина поправляє їм шарфи й шапки. По 

асфальтованій дорозі їде віз з дровами, запряжений коником. На возі сидить ДІД 

ПЕТРО (80). Дід збирається повертати на бездоріжжя. Марина підхоплюється і 

махає руками перед возом. 

МАРИНА: Зупиніться, будь ласка! 

Дід Петро аж перелякався, натягує віжки, командує коняці:  

 

ДІД ПЕТРО: Тррр… 

МАРИНА: Дякую, дякую! Підвезіть нас, будь ласка!  

ДІД ПЕТРО (вказує у напрямку повороту): Я тайво... на Калинівку. 

МАРИНА: Так ми теж! 

Дід Петро із сумнівом дивиться на Марину і її дітей: не хочеться чужих у такий час 

брати на воза, та ще й везти у своє село.  
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ДІД ПЕТРО (питає, щоб час для потягнути і відмовку придумати): А звідкіль будете? 

МАРИНА: З Бучі... 

ДІД ПЕТРО (спохопившись): З Бучі? Що ж ти одразу не сказала, дитино?! 

Дід Петро жваво зіскакує з возу, одним махом кладе на віз чемодан, переноску з 

котом, обережно підсаджує дітей, приговорюючи: 

ДІД ПЕТРО: Боже, Боже, яке горе, іроди бісові, що наробили. А ви, діточки, вуха 

затуляйте, діда старого-дурного не слухайте (до Марини) А батько де? Не з вами? 

МАРИНА: В ЗСУ. 

ДІД ПЕТРО: Воює? Боже, Боже... 

Дід Петро хоче допомогти і Марині - подає їй руку. Марина із сумнівом дивиться на 

трудову, брудну руку діда, та все ж подає свою і залізає на віз. 

МАРИНА: Дякую... 

На воза сідає й дід Петро, струшує віжки. 

ДІД ПЕТРО (конику): Пішла! 

Коник повільно рушає з місця. Віз звертає на бездоріжжя, їде, вдалині видніється 

невеличке село. Марина мовчить, обіймає дітей, дід тяжко зітхає і починає після 

паузи: 

ДІД ПЕТРО: А в Калинівці чекає хто? 

МАРИНА: Тітка, мамина сестра. Ольга Василенко. 

ДІД ПЕТРО: Землемєрша? 

МАРИНА: Ви її знаєте? 

ДІД ПЕТРО: Та хто ж Ольку-зємлємершу не знає, всі знають, вона ж старостою хотіла 

буть, навіть билася з Михалича жінкою. 

МАРИНА: З ким? 

ДІД ПЕТРО: Михалич, староста, Олька його жінці коси рвала, бо та гречку нашим 

роздавала... 

МАРИНА (з сумною усмішкою): Не скучно у вас. 

ДІД ПЕТРО: Є таке... 
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МАРИНА: І тихо. (прислуховується) Незвично тихо. 

ДІД ПЕТРО: Бо у нас тут пупа закопано. І тою войною німці стороною обійшли, і 

росіяни тепер обійдуть. 

МАРИНА: Було б добре - більше тікати нам нікуди. 

ДІД ПЕТРО: Дасть Бог, скоро закінчиться война, і в Бучу свою вернетесь. 

МАРИНА: Нема більше куди вертатися... 

ДІД ПЕТРО: Попали? Дому нема? 

МАРИНА: Бучі нема... 

Віз заїжджає в село, проїжджає повз крайню хату, через паркан розмовляють 

власниця садиби ПИСАНЧИХА (50, повнувата, рум’яна, в красивій хустці) та БАБА 

НЮРА (75), яка їхала по вулиці і злізла з велосипеду, порозмовляти. Побачивши віз, 

Писанчиха та баба Нюра завмирають, з цікавістю оглядають Марину та її дітей. 

МАРИНА (Писанчисі та бабі Нюрі): Доброго дня. 

БАБА НЮРА (привітно): Доброго! 

ПИСАНЧИХА (крізь зуби): Здарстє. 

Віз їде далі, Писанчиха та баба Нюра не спускають з нього погляду. 

БАБА НЮРА: Бєженці, навєрно, цікаво, до кого? 

ПИСАНЧИХА: Згадали про село, ти диви, що ж ви в мирний час не їздили, га? 

БАБА НЮРА (мружачись вслід возу): До зємлємерши, чи шо? 

ПИСАНЧИХА: І горда яка, бачили? З висока така. (перекривлює) "Доброго дня". 

БАБА НЮРА: Точно до Ольки-зємлємерши... 

ПИСАНЧИХА: Чужесранка (спльовує). 

Сцена друга 

Сільська хата, вітальня, просто, але чисто: новий диван, білі занавіски, скатертина 

нагладжена на великому столовому столі, сервант з красиво виставленими сервізами 

та статуетками радянського зразка. Ніде ні пилинки. ОЛЬГА (55) заносить з вулиці 

чемодан та переноску з котом, за нею сором'язливо заходять Марина, Марк та Злата. 
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ОЛЬГА (ставить чемодан та переноску на підлогу): Не густо, але й не пусто, чим 

багаті, тим і раді... 

МАРИНА: Та ви що, тьоть Оль, все чудово. 

Марина відкриває переноску - звідти вискакує кіт. Ольга кидає на нього оціночний 

погляд. Марина помічає цей погляд і поспішає пояснити: 

МАРИНА: Це Граф, він кастрований, вихований, нічого не зробить. 

ОЛЬГА: Ладно, хай обвикнеться, а потепліє - на вулицю. 

МАРИНА: Як скажете. 

ОЛЬГА (вказує на диван): Спати тут будете, диван добротний, два на метр шістдесят, 

осінню тіки купила - як знала, що згодиться. От тут дьоргаєш, розкладеш (одним махом 

розкладає диван) Поміститесь? 

МАРИНА: Так, так, все добре. 

ОЛЬГА: Там кухня (вказує на двері), он де моя кімната, туалет, вибачайте, сільський, 

на вулиці... 

МАРИНА: Нас все влаштовує, не переживайте. 

Кіт заскакує за диван. 

ОЛЬГА: А диван драти не буде? 

МАРИНА: У нього кігті обрізані. 

ОЛЬГА: Та то я так, просто новий, жалко. Але головне, як то кажуть, почувайте себе як 

вдома (нахиляється до дітей, теребить їм щічки) Домовилися? Марк, Златочка? 

Робіть, що хочете, хоч на головах стійте, тьотя Оля все дозволяє. 

Ольга сміється, а діти такі само напружені - тиснуться до Марини, навіть не 

всміхаються. 

МАРИНА: Дякуємо вам. За все. 

Марина різко поривається і обіймає Ольгу, Ольга від неочікуваності завмирає, а потім 

все ж кладе руки на спину Марині, але якось скуто, невпевнено. Аж тут чутно 

характерні звуки - кіт дере диван. 

Сцена третя 
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Сільська хата, кухня. Марк та Злата сидять за столом, перед ними пусті тарілки - 

фарфорові, з квітами. Марина дістає з печі казан, накладає дітям у тарілки 

картоплю з м'ясом, діти хекають і їдять, не дочекавшись, поки остигне. 

МАРИНА: Котики мої, почекайте, гаряче... 

У кухню з торбами, повними продуктів, заходить Ольга. 

ОЛЬГА: Всьо, пиши - пропало. Свєтка з магазину каже: завозу не буде, всьо, що на 

полках є - більше не чекайте. (бачить вогонь у печі) Ти піч топила? 

МАРИНА: Картоплю з м'ясом готувала, як бабуся в казані, будете? 

ОЛЬГА: Не треба піч торкати, я ж просила, тут не все так просто... 

МАРИНА: Я бачила як ви робите і все так само... 

ОЛЬГА (різко): Печі більше не торкайся! 

МАРИНА: Добре... як краще хотіла. 

ОЛЬГА (оцінюючи поглядом тарілки на столі): І м'яса менше клади, економити 

будемо. 

МАРИНА: Я в місто пішки сходжу, куплю м'яса. 

ОЛЬГА: Та м'ясо є, кабана, якщо що, заколемо, але нашо так багацько дітям класти? 

Все одно не доїдять! 

МАРИНА: Тьоть Оль, я можу ще гроші на продукти дати, ви скажіть, у мене є... 

ОЛЬГА: Боже, та гроші тут до чого? Ти чула, що я тобі про магазин кажу? Часи не ті, 

та й не на курорт приїхали... Ти тільки не ображайся. 

МАРК (відставляючи тарілку): Мам, я більше не хочу. 

ОЛЬГА: О, а я що казала?! 

ЗЛАТА: І я не хосю. 

Ольга красномовно дивиться на Марину. Марк встає із-за столу і зачіпає тарілку - 

тарілка з рештками картоплі та м'яса падає, з гуркотом розбивається. Марк і Злата 

лякаються, падають на підлогу. Марина поспішає до них - намагається підняти, 

обіймає. 

МАРИНА: Ні, дітки, ні, все добре, це лише тарілка... і вставайте, тут скло... Марк, 

Злата... 
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МАРК: Вибач, мам... 

МАРИНА: Нічого, це на щастя... 

Ольга супиться, закушує губу, щоб нічого не ляпнути, і збирає друзки з підлоги. 

МАРИНА (обтрушує дітей від скла, Ользі): Я куплю, люмінарку вам куплю, цілий 

набір... 

ОЛЬГА: Куплю, куплю. От звикли ви в городі все грошима міряти, а цьому сервізу 

знаєш скільки років? Все пережив, а дітей твоїх не пережив. 

МАРК: Я не хотів... 

ОЛЬГА: Канєшно. І обої обмальовувать не хотів, і кіт ваш диван додирає - теж не 

хотів, да? 

МАРИНА: Тьоть Оль, не треба. 

ОЛЬГА (порізавшись склом): Зараза. 

Сцена четверта 

Село, вулиця. Сонячно, снігу вже нема, грязюка підсохла. Марина, Марк та Злата 

йдуть по вулиці у напрямку воріт Ольги, одягнені так само тепло, як і в першій сцені, 

їм явно жарко - розстібнуті, шапки зняли, в руках несуть. 

МАРК: Мам, а війна закінчиться і поїдемо з Калинівки? 

МАРИНА: Звісно, синку, ми тут тимчасово. 

МАРК: Тому тьотя Оля молиться, щоб війна скоріше закінчилася? Щоб ми поїхали? 

Марина з сумною усмішкою куйовдить Марку волосся. 

МАРИНА: Тьотя Оля хороша, просто... просто звикла жити сама, а тут ми, як сніг на 

голову. 

МАРК: І наш кіт. 

МАРИНА (всміхається): Так, Граф трохи в стресі чудить, дався йому той диван... 

Вулицею кривою ходою йде добряче випивший ВАЛІК (25). Марина розмовляє з дітьми і 

не звертає на Валіка уваги, а от він здаля сверлить її поглядом. 
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МАРК: А коли війна закінчиться, то тато за нами сюди приїде? Чи як? 

МАРИНА: Не знаю, ми з татом про це ще не говорили, щось придумаємо... 

ВАЛІК (різко): Хто будете? 

Марина та діти зупиняються, здивовано дивляться на Валіка. 

МАРИНА: Що? 

ВАЛІК (підходить ближче): Звідкіля? 

МАРИНА: Ми? З Бучі приїхали, а що? 

ВАЛІК (ще крок до Марини): До кого? 

Марина відступає на крок назад, інстинктивно хапає дітей за руки. 

МАРИНА: А ви хто такий і чому питаєте? 

ВАЛІК: Зараз розкажу чому... 

Валік дістає із-за поясу чорний пістолет. Марина лякається, ховає дітей за свою 

спину. 

МАРИНА: Ви що? Опустіть пістолет! 

Валік наставляє пістолет на Марину. 

ВАЛІК: До кого приїхали? 

МАРИНА: До... До тьоті Олі... Ольга Василенко... 

ВАЛІК: Зємлємєрша? 

МАРИНА: Так, я... опустіть! 

МАРК: Мам... 

Марк виглядає із-за маминої спини, Злата починає тихенько плакати. Марина 

тремтить, тримає дітей за спиною. Валік звертає увагу на налякані очі Марка, 

опускає пістолет. 

ВАЛІК: Точно не ДеЕрГе? 

МАРИНА: Що? Ні! 
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Валік ховає пістолет за пояс і йде, куди йшов. Марина перелякано дивиться йому вслід. 

З двору виглядає Ольга. 

ОЛЬГА: Білу курку не бачили? Сиділа на яйцях, тепер нема... Ей, ви чого? 

МАРИНА: Тьоть Оль, у нього… пістолет... 

ОЛЬГА: У кого? 

Марина вказує тремтячою рукою вслід Валіку, який нерівно йде далі. 

ОЛЬГА: Валік? 

МАРИНА: Він... погрожував нам... 

ОЛЬГА: Погрожував? Дітям? А я йому зараз дам! 

Ольга миттю вибігає з двору і біжить за Валіком. 

ОЛЬГА (кричить): Валік! Стій! Стій, бісова кров! Валік! 

Валік обертається, бачить Ольгу і прискорює кроки. Ольга обертається до Марини 

та дітей, які так і стоять на місці, налякані, в очах сльози. 

ОЛЬГА (Марині): А ви в хату, бігом! (біжить далі по вулиці, кричить) Валік! Я ж тебе 

за дітей розірву! Валік! 

Сцена п'ята 

Сільська хата, вітальня. На дивані сидять Марина, Марк і Злата. Злата плаче, Марк 

її заспокоює, а Марина заморожена, дивиться в одну точку на підлозі. Поряд на дивані 

кіт, вмивається. Двері різко розчахуються - з вулиці забігає розхристана, захекана 

Ольга. 

ОЛЬГА: Падло, ох же падло. 

Марина підхоплюється. 

МАРИНА: Що? Що він вам зробив? 

ОЛЬГА: А що він мені зробить? Він мене боїться, мене в Калинівці всі бояться, тому й 

дьору до мамки дав. Я йому кричу: "Стій!" - а він щось з штанів дістає... 
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МАРИНА: Пістолет! 

ОЛЬГА: На мене, гадьониш, наставляє! Я йому кулаком, а він до мамки в двір і в хату. 

А Писанчиха на поріг і очі свої вилупила, я їй: диви, що коїться? Твоє непутьове по 

селу з пістолетом, дітям погрожує. А вона: та це він мене вбивати йшов! То роби щось, 

виродка народила, алкоголіком виховала, а він мені дітей лякає. 

МАРИНА: То зброю відібрали? 

ОЛЬГА: Де там! Вона ж мене далі двору не пустила! Каже: пріватна собствєность. Але 

нічо, я поліції вже подзвонила, щас приїдуть, годок десять йому випишуть, давно пора. 

Війна, а воно ходить, напивається серед дня і ходить... Зла, яка ж я зла. Будуть у мене 

знати, ох будуть. 

МАРИНА: Ви така безстрашна, тьоть Оль, так кинулися за ним. 

ОЛЬГА: А як не кинутися?! Таке з рук спускать на можна. І де воно той пістолет 

взяло? Чи, може, видали? То хай думають, кому видають... 

МАРИНА: Може, вам чаю? Нам всім чаю? Липового? 

ОЛЬГА: Та яке там, тут по п'ятдесят би, але війна, не можна. 

Ольга сідає на диван, машинально гладить кота. А Марина обіймає дітей, витирає з 

щічок Злати сльози. 

МАРИНА: Все добре, вже все добре. 

МАРК: Мам, а він росіянець, так? 

ОЛЬГА: Валік? Боже збав, ні, наш, калинівський. 

МАРК: Чому тоді вбити нас хотів? 

МАРИНА: Синку, від подумав, що ми чужі. 

МАРК: А ти казала, що в Україні ми всюди свої... 

МАРИНА: Я так думала, Марк, раніше. 

МАРК: А тепер? Не думаєш? 

Марина зітхає, відповісти не встигає - Ольга, почувши шум за вікном, вскакує з дивану 

і визирає у вікно. 

ОЛЬГА: Ви гляньте, йде, ноги ледь волочить, а йде. 

Марина теж виглядає у вікно, з цікавістю виглядають і діти. 
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МАРИНА (напружено): Він заходить в сусідню хату? 

ОЛЬГА: Нічо, нічо, поліція приїде, зараз як получить по саме не хочу... 

МАРИНА: Але він що... ваш сусід? 

ОЛЬГА: Тут хата його батька покойного, з Писанчихою коли свариться, то тут живе і 

п'є, і дружків водить, а я терпіла, я все терпіла, а тепер хватить! 

МАРИНА: Але... як нам тепер тут жити, якщо він сусід? Тьоть Оль, я боюся. 

ОЛЬГА: Да перестань, зараз поліція його забере, ти що - погрожувать дітям, це таке 

ніхто не простить (вглядаючись у вікно) О, приїхали! Ще швидко, молодці. Пішли, діти 

хай тут, а ти давай зі мною - якісь показанія давать, чи що там... 

Ольга поспіхом виходить, Марина - за нею. Марк та Злата лишаються на дивані. 

Злата сумно дивиться на Марка. 

ЗЛАТА: Я хосю дьодьому... 

МАРК (зітхає): Я теж. 

Сцена шоста 

Село, біля двору Валіка стоїть поліцейський автомобіль. Хвіртка відкрита, біля 

хвіртки - Ольга, сором'язлива Марина, котра не знає куди від нервування діти руки, та 

декілька сусідів - баба Нюра, КАТЕРИНА (45), ВАСИЛЬ (50). 

ОЛЬГА (сусідам): І ото ховалося воно за мамкиною спідницею, ховалося і 

повернулося. Думав в хаті закриється і всьо тобі. А ні - зараз поліція його в наручниках 

виводитиме, а я плюну прямо в харю, во вам хрест, люди, плюну! 

КАТЕРИНА: Я давно казала, що Валік погано скінчить, от, тепер маємо. 

ВАСИЛЬ: Та в тероборону його треба, щоб дурью не маявся. 

КАТЕРИНА: Та кому він в теробороні нада? 

БАБА НЮРА: Щось довго не виходять. Чи б'ють його, чи шо? 

ОЛЬГА: Хай б'ють! Хай так всиплять, щоб на все життя запам'ятав! 

Двері хати Валіка відкриваються - виходять ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПЕРШИЙ (45), 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ДРУГИЙ (35) та ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ТРЕТІЙ (35). У формі, в 

бронніках, зі зброєю. Перший поліцейський щось стискає в кулаці. Серйозні, поспіхом 

виходить з двору. Ольга та Марина роблять крок на зустріч поліцейським, а вони, 
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нічого не сказавши, вже відкривають двері поліцейського автомобіля і збираються 

сісти. 

ОЛЬГА: Ей, а ви куди, хлопці? 

МАРИНА: Мені підписати нічого не треба? 

БАБА НЮРА: А Валік? Живий? 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПЕРШИЙ: Живий, що з ним станеться?! А ви стали чого? Додому 

йдіть! (поліцейським) Поїхали. 

МАРИНА: І ви нічого нам не поясните? 

ОЛЬГА: Він дітям погрожував! Ось, племінниці моїй! Пістолетом! 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПЕРШИЙ: Ось ваш пістолет. 

Поліцейський перший розкриває кулак і висипає на землю рештки червоного 

пластмасового пістолету. 

ВАСИЛЬ: Іграшковий, чи що? 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПЕРШИЙ: А ти як думав? Звідкіля у нього справжній? В країні 

війна, а ви дурників валяєте. 

Марина підіймає уламки червоного пістолету. 

МАРИНА: Але... той був чорний... 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПЕРШИЙ: Дамочка, подякуйте, що за ложний визов штраф не 

виписали, з самого району мчали (поліцейським) Все, погнали! 

Поліцейські сідають в автомобіль і газують. Сусіди з усмішкою зиркають на Марину 

та Ольгу й розходяться. Марина так і розглядає уламки пістолета в своїх руках, а 

Ольга - руки в боки, роздратовано дивиться на Марину. 

ОЛЬГА: Іграшковий пістолет? Ти знущаєшся? 

МАРИНА: Той був чорний, клянуся, і тяжкий, я бачила - він витяг його з-за поясу не 

так легко, як іграшку, а як щось тяжке... 

ОЛЬГА: Ти хоч розумієш, що мені тепер буде? Ти поїдеш, а він мені хату спалить. 

МАРИНА: Але ж він... не я... 

ОЛЬГА: Боже, і я ж як та дурна по селу бігала... 

МАРИНА: Ви самі казали, що він на вас теж наставляв пістолет! 
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ОЛЬГА: Та хіба я так далеко бачу? Наставляв щось, то, може, середній палець? А я 

таку бучу подняла, і поліцію... 

МАРИНА: Це був справжній пістолет! Я впевнена! 

ОЛЬГА (дратується все більше): А ти спеціаліст? Ти розбираєшся? 

МАРИНА: Ні, але... 

ОЛЬГА: От з цього і треба було почати! (кричить) Все, марш в хату! 

МАРИНА: Не розмовляйте так зі мною! Я ні в чому не винна! 

ОЛЬГА: Винна, не винна, а з двору більше ні ногою, нагулялася вже! 

МАРИНА: Тьоть Оль, що ви таке кажете? Ми з дітьми не сидітимемо вдома, ми нічого 

такого не зробили! 

ОЛЬГА: От у себе вдома і не сидітимете, а поки у мене в гостях - я буду вирішувати, 

що робити! (кричить) Марш в хату! Марш!!! 

Марина здригається від крику. 

Сцена сьома 

Сільська хата, кухня. Вечір, за вікном темно. Сумна Марина, Марк та Злата сидять 

за столом. Ольга роздратована, грюкає посудом - насипає в тарілки суп, кладе ложки, 

хліб, і все без єдиного слова. 

МАРИНА: Тьоть Оль... ну, давайте без цього, скільки можна в мовчанку грати? 

Ольга не відповідає, сідає за стіл, починає їсти. Їдять і діти, а Марина з сумом 

дивиться на Ольгу. 

МАРИНА (зітхає): Чому я відчуваю себе винною, чому я маю виправдовуватися і 

щось доводити? 

ОЛЬГА: Годі, не хочу нічого про це чуть, забули, крапка. 

МАРИНА: Це не схоже на крапку. 

ОЛЬГА (підвищує голос): Господи, я вже говорю з тобою, чого ти ще хочеш? 

МАРИНА: Щоб ви мені вірили... 

Хтось стукає у вікно з вулиці, діти здригається. 

МАРИНА: Не лякайтеся, це хтось до тьоті Олі. (Ользі) До вас, так? 
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Ольга виглядає у вікно. 

ОЛЬГА (зітхає роздратовано): Та щоб вас всіх неладна взяла. 

МАРИНА (налякано): Він? Сусід? 

ОЛЬГА: Мати його... Писанчиха... 

Ольга накидає на себе хустку і поспіхом виходить. Марк та Злата питально 

дивляться на Марину. 

МАРИНА: Ви їжте, їжте, я зараз... 

Марина виходить з кухні. 

Сцена восьма 

Марина, кутаючись у куртку, виходить з будинку Ольги. Біля вікон кухні стоять Ольга 

та Писанчиха (трохи випивша, рум'яна, голосна). 

ПИСАНЧИХА (кричить): Поліцію на мого сина! За іграшку? Ти головою не 

вдарилася, га? 

ОЛЬГА: А я мала мовчати? 

ПИСАНЧИХА: Мала мозгі включити! Звідкіля у Валіка пістолет? Воно дурне, але ж не 

тупе! 

МАРИНА: У нього є пістолет, він справжній. 

Ольга та Писанчиха озираються на голос Марини. Писанчиха міряє Марину 

зневажливим поглядом. 

ПИСАНЧИХА: Явілось ясне сонечко, чужесранка! 

МАРИНА: Чуже... хто? 

ОЛЬГА (Марині): Не звертай уваги, йди в хату. 

ПИСАНЧИХА (Марині): Я тобі за свого сина горлянку перегризу, поняла, чужесранка? 

ОЛЬГА: Не називай її так! 

ПИСАНЧИХА (Ользі): Поселила кого не попадя і колотить все село! 

ОЛЬГА: Хто ще колотить! За Валіком своїм дивися! І що шо пістолет дитячий, це не 

нормально ходити і махати під час війни! 
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МАРИНА: Пістолет не дитячий, він справжній! 

ПИСАНЧИХА: То може, це в тебе справжній? Може, це ти моєму Валіку 

погрожувала? 

МАРИНА: Що? 

ПИСАНЧИХА: А доведи, шо не так! Я зараз поліцію на тебе визову! 

ОЛЬГА: Ти больна? 

ПИСАНЧИХА: А ти? 

Писанчиха робить крок до Ольги, Ольга відсахується, махає рукою перед своїм 

обличчям. 

ОЛЬГА: Боже, а перегар від тебе! 

ПИСАНЧИХА: Я як стьоклишко, по собі не мірь! 

ОЛЬГА: Да ти шо, стьоклишко вона, що мати, що син - сім'я алкоголіків. 

ПИСАНЧИХА: Шо ти сказала? 

ОЛЬГА: Шо чула! 

ПИСАНЧИХА: Повтори! 

ОЛЬГА: А то шо? 

ПИСАНЧИХА: А то то! 

Писанчиха кидається на Ольгу з кулаками, Ольга дає здачу - хапається Писанчисі у 

волосся. Кричать, вовтузяться, Марина намагається їй розборонити. 

ПИСАНЧИХА: Ах ти ж гадіна! 

ОЛЬГА: Курва кончена! 

ПИСАНЧИХА: Да я тобі... Відпусти! 

МАРИНА: Перестаньте! 

ОЛЬГА: Щоб знала, стерво! 

МАРИНА: Годі! Тьотя Оля! Відпустіть її! 

ПИСАНЧИХА (верещить): Відпусти!!! 
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