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ПА-ПА
(“Сатья Лока”)
 «Отче наш, що єси на небесах…»
Дійові особи:
Папа, Саша  — 33 роки, з Росії, відповідно говорить російською
Папа – уроженець Курської області  в РФ, говорить тільки російською, статний чоловік, на
голові  – густі  чорні  кучері,  показний на вигляд, харизматичний, але дещо брутальний і,
навіть,  нарваний. Веде себе вільно і розв’язно.
Мама,  Рая — 40 років
Баба — мама Раї
Дід — батько Раї
Любка (Любов)  — 14 років
Олька — 11 років
Світлана Володимирівна – співачка, ведуча концертів, культорганізатор
Олєг,  Олєжа –  16  років,  дуже харизматичний хлопець,  говорить  російською (щоб всім
здаватися крутим)
Молодь: дівчата - Катька, Лєрка…  – 15 років; хлопці
Сільський хор (молодь, діти, родичі) – виникає в різних образах на сільській сцені і в житті
героїв
Небо –  часом синє і сонячне, а то хмарне і грозове
Дія відбуваться в 90-ті роки XX століття” (друга половина 90-х ) в українському селі Сумської
області  недалеко від кордону з Кацапщиною (так баба називає Росію).
 
 “Бузкова куртка”
 
Двохповерховий новий сільський клуб. Концертна зала. Кіномеханік дядя Вася налаштовує
кіно-екран.
Дядя Вася. От бля.
Світлана Володимирівна. Василь Іванович, у нас тут заняття
Дядя Вася. Косо-криво. Не можу розправить. От житуха!
 
Дівчата перешіптуються,  поглядаючи то на “рубку”  дяді  Васі,  то  на Любку — зіщулену
дівчину на крайньому сидінні.
Одна з дівчат. Глянь, глянь — і ця жде.
- Напряглася, як струна (хіхікають).
 
Любка відвертається. Екран вирівнюється. З оваціями “ООООО!” і аплодисментами дівчата



вітають роботу дяді Васі.
 
Дядя Вася. Це в суботу ввечері крутить буду.
Голоси дівчат:
- Я піду!
І я!
А мамка відпустить?
 А я питаться буду?
 
На екрані йдуть кадри  американського бойовика з Сільвестром Сталоне.
 
Дівчата (заворожено, з придихом навіть дехто). Ооооо! Сільвестр Сталлоне! -  Сільвестр
Сталоне!  Який же він класний!  Оце мужик! Я не можу надивитися!
 
 Хтось навіть дістає помаду і дзеркальце і наносить макіяж.
Перед дівчатами,  що сидять на першому сидінні  походжає молода культорганізатор –
Світлана Володимирівна.
 
Світлана Володимирівна. Дівки, ви забули навіщо сюди прийшли?! Василь Іванович, дайте
нам пару хвилин!
Дядя Вася. Це реклама на суботу. Шоб не було скушно.
 
Відео зупиняється. Над дівчатами в першому ряду і над всією глядацькою залою  крупним
планом зависає “лик” Сильвестра Сталлоне.
 
По клубу літає  чорна жирна муха і сідає то на екран, то на Світлану Володимирівну. Та
відмахується.
 
С.В. Тю, звідки вона взялася! Зіма на улиці, глянь, вижила!  Ви всі подали заявки на участь в
конкурсі краси. Зараз це дуже модно, такі конкурси проходять на всіх рівнях, у вас можуть
з’явитися неочікувані  перспективи. Я понімаю… у всіх … свої (підкреслено)… природні
дані… Наш сільський конкурс краси – скоріше розважальний захід,  прийдуть люди,  які
живуть в селі і гості з гОрода. Це должно буть весело і інтірєсно. Ви всі подали заявки, наша
комісія ретельно їх розглянула і вибрала таких 7 учасниць: Лєра, Катя, Іра, Альона, Наташа,
Таня, Аня…
Акцент на дівчині в кінці ряду — Любці — удари її серця.
…удари  наростають (з другого поверху чти баси барабану).
 
Любка (несміливо, тихо). А мене в списку немає? - але ніхто не відповідає. - Аааа...ммене в
сссписку...
 
Свист з останніх рядів, аплодисменти.



“ОООООО! Красавіци наші!
“Юху!” - дівчата плескають в долоні, махають хлопцям ручками, шлють “повітряні” поцілунки.
 
“Прівєт звьоздам!” - свистять хлопці і аплодують.
Світлана Володимирівна. Так, тихо, бо зараз підете на вулицю!
“Прівєт моделям” - до дівчат зі  “списку” підбігають хлопці і “чмокають” в щоки, обіймають,
щипають за пікантні місця — найсміливіші.
Світлана Володимирівна. Так, ану йдіть звідси! Нетерплячка яка! Ми ще не закінчили! -
відганяє хлопців скрученим в трубочку “списком” і притворно- кокетливим голосом. -  Лєра, у
тебе вже  готова група поддєржки!
А чого це тільки у Лєри? - ображається Катя.
 
Плечі Любки опускаються, опускаються…
 
Світлану Володимирівну ніхто вже не слухає. Овації продовжуються, хлопці одну за одною
“зачіпають” дівчат зі списку, ті реагують.
 
Світлана Володимирівна. Так, Іванченко, я тебе сюди запрошувала? Ану, пішли! Білий, на
останні ряди. Так, я бачу, що сьогодні ніякого діла не буде. Йдіть, готуйтеся до конкурсу,
продумуйте свої номери. Хлопці, на вулицю виходимо.
 
Десь згори, з другого поверху ще чути удари басів барабану — йде репетиція місцевого
“естрадного гурту”, в якому співає Світлана Володимирівна.
 
Світлана Володимирівна. Я на другий поверх, мої ще там грають. У кого є які питання?
Дівчата. Питань нема.
Світлана Володимирівна. Тоді на сьогодні всі вільні.  Коли наступна репетиція — скажу.
Слідкуйте за новинами.
 
Всі поспіхом виходять. В залі тільки Любка і Сільвестр Саллоне, образ якого пронизливо
вчепився в її очі.
 
Любка. Дочка голови сільради, агрофірми, вчителів… Всі свої… Я уродіна, неінтєрєсна,
страшна, ніяка. «Моє життя – гівно» - надиктовує якийсь внутрішній голос в самісіньке вухо.
«Це життя не для тебе, а для них! Ти шо – ще хотіла порівнятися з НИМИ?! Хто ти?! Ти
подивись на себе!!! – цей голос стає все голоснішим і вже заповнює всю мою голову.
Так, і справді – хто я? Як могла рівнятися з ними? «Бач, які вони красуні».  Чому не я? Нащо
таке життя?! Я хочу вмерти. «Тобі краще вмерти» – не угаває голос всередині. (можливо, се
це їй говорить Сильвестр Сталлоне)
 
Дядя Вася (зненацька, тихим голосом здалеку). Люба, то ти?
Любка. Шо...а.... да... дядь Вась...



Дядя Вася. А мамка коли приїде?
Любка. А... не знаю, дядь Вась.
Дядя Вася. Передай, хай приходить до нас в карти грати.
Любка. Скажу.
Дядя Вася. Давно її вже не було... Ну, от порівнявся герой. В суботу буду крутить — хароше
кіно!
 
Дядя Вася вимикає екран, зникає образ Сільвестра Сталоне.
 
Світлана Володимирівна. Люба, а ти тут.  Я прийшла виключить дєжурку…в тебе шо - шось
болить? Всі давно розійшлись.
Любку. А…Голова…так... До побачення…
Світлана Володимирівна. Піду світло в гримерках перевірю. - йде за куліси.
 
Любка вдягає велику бузкову куртку. Втягує голову в плечі, іде.
Любка. На мені велика бузкова куртка на декілька розмірів більша. «Я не дочь міліонера!» -
кричала мама на базарі і купила першу, яка більш-менш підійшла. Коли я  втягую голову в
плечі, ходить одна куртка без голови – як «вершник без голови». Іду… Головне – пройти
поріг, де зібралась сільська молодь. Всі вони люблять дражнитись з нашої сім’ї. Чого вони
такі злі? Баба каже, тому шо нема комунізму.
 
1 голос. Дайте дєдушкє вина, а його нема й нема (це про вічно п’яного діда)
2 голос. Оооо, шепелява! (це колись я не говорила рррр, зараз говорю – хочеться сказати,
але голова глибше вгрузає в  плечі)
3 голос. Поприв’язуй своїх кіз!!!! Ме-мееее. (дід з бабою тримають дві кози – Бєлку і Куклу і я
вожу їх в ярок)
4 голос. Супермодель Клаудіа Шиффер! (товстий Вовка з «навєсом» Амбал йде по порогу
клубу, як по подіуму, наспівуючи мелодію з реклами «Пепсі» - зараз це можна подивитися в
ю-тубі)
5 голос. Скажи своїй мамі… (далі я просто біжу – «Скажи своїй мамі, скажи своїй мамі, скажи
своїй мамі….»).
 
По небу швидко пропливають низькі кошлаті  хмари, вщент набиті сніжинками.
 
На пппорозі стоїть красень Ооолєг,  якого я люблю і гордо дивиться в темну даль. Біля нього
в’ється висока Лєрка в розстебнутій маминій шубі і ччччччорному обтягнутому ппппплатті.
Любка не зводить погляду з Олега, на якусь мить їй здається, що їх погляди сходяться. 
 
Любка(дивлячись вгору, заїкаючись) Я Любббка з вулиці Шевченка. 13 років. Відмінниця
ннавчання  ззззагальноосвввітньої  школи  перших-третіх  ступенів  села  Миколаївка
Сссумського району Сссумської області. Сутулюся, сколіоз, на обличчі - підліткові прищі.
Коли нервую, трохи зззаїкаююся.



 
 
Різко вимикається електрика на порозі клубу, і позаду Любки здригається вибухом дівчачого
вереску і розкотистого сміху хлопців поріг сільського клубу, де вони всі зібралися, як на
тісному острові і губиться в темряві зимової ночі.
 
Любка.  От би провалився поріг під землю, як піратський острів, а ми з Олєгом полетіли
далеко-далеко.
 
Зіщулившись від різкого болю в животі,  додому приповзає велика бузкова куртка, десь
глибоко в якій зарита Любка.
 
 «Гості»
 
Зима, за вікном виє  хуртовина. Кухня в хаті в селі. Ряд відер з водою вподовж стіни. В кутку
і чани для худоби, над якими постійно сидить баба і бурмотить свій незмінний “монолог”.  По
всій вулиці – темно: планове відключення електрики. Між двома вікнами, що виходять на
вулицю – великий годинник, чути, як іде відлік часу. Горить свічка. В своєму кутку баба
намагається обладнати гасову лампу. Біля свічки – Олька і Любка, придумують страшні
гримаси і виглядають в вікна на темну вулицю.
 
Олька. Мете – неба не видно.
Баба. Жили при союзі, хіба таке було, а зараз одні депутати розвелись, ніяк не наїдяться. По
радіо - все он  б’ються, а світла нема.
 
 Діти виглядають в вікно, там темінь і хуртовина.
 
Баба. Я коли-небудь думала, шо витягну материну довоєнну лампу?!
Любка. Темрява.
Олька. А якшо автобуса не буде?
Баба. Завірюха йде з поля.
Дід (заходить,  обтрушується,  з  силою закриває двері,  за якими виє хуртовина).  Аж очі
засліплює!
Баба. Он бери відро, треба дать козі. Це ще мати в придане мені дала.
Дід виходить, цокотить годинник, виє на вулиці.
Баба. Вже «підмазав», ховає по кутках. Ох, житуха! Всю молодость то вагони грузила, то
дороги прокладала… Ви уроки вивчили?
Любка і Олька (ліниво). Ага.
Баба. Всі завидують, шо ви відмінниці, на педраді обсуждають.
Любка і Олька (в один голос). Нудно в школі (сміються, що так вийшло).
Дід (заходячи). Ану, дівчата, заспівайте! «Ой чорна я си чорна, чорнявая циганка, нащо
полюбила, нащо полюбила чорнявого Іванка». Моя любима пісня. Щоб знали і заспівали,



коли умру!
Баба. А де ти вже випив?!
Дід. Там нема.
Баба. Напоїли і з собою дали. Одні відьми в цьому селі!
Голоси і шум за вікнами.
«Ветер с моря дул, ветер с моря дул
нагонял беду, нагонял беду
и сказал ты мне и сказал ты мне
больше не приду, больше не приду»...
Олька підспівує. Виглядає в вікно, підносить свічку до обличчя і показує гримаси.
Олька. Обзиваються. «Клаудіа Шиффер, Клаудіа Шиффер…» - чуєш?
Любка. Рота закрий.
Пауза.
Олька. Чого нас тут в селі так ненавидять?
Баба. Ну, ми… приїжджі, ми з другого села приїхали …20 год назад, ми … просто чужі тут.
Олька. Ось тобі фак! Ой, Великодний іде сюди! (злазить з вікна, ховається)
Дід (показує в вікно величезний кулак, чути вереск). Я тобі дам на бублики! Щас пугу возьму!
Олька. Ба, а знаєте, кого любить наша Любка-трубка?
Любка (боляче штовхає сестру в спину). Мовчи, я ж по секрету!
Баба (вмикає лампу). О, ще послужить! Царствіє Небесне моїй матері! Голодовку пережила і
лампу зберегла, а я все на книжку складала – і хтось забрав. Хай його віками давить і не
відпускає! Заводи загребли, не дождали світлого комунізму, хоч Брєжнєв дав пожить!
Хор (молодь з вулиці) «Ветер с моря дул, ветер с моря дул
Нагонял беду, нагонял беду и сказал ты мне и сказал ты мне
Больше не приду, больше не приду».
 
І знову – «Клаудіа Шиффер, Клаудіа Шиффер» - чути удари в ворота, летять сніжки в вікна.
 
Любка. Насміхаються, що я не попала в конкурс краси.
Олька. Це німецька супермодель.
Любка. Я негарна, да?
Баба. Вони вибрали на той конкурс своїх, у кого гроші є.
Любка. Я некрасива. У мене прищі (намазує обличчя глиною).
 
Різко стукіт в хвірточку. Любка ховається під стіл.
 
Дід. Хто там?! Бабо, вийди! Як та шпана, я з пугою вийду!
Баба. Ти вийди...
Дід. Он уже йдуть сюди... (здивовано) якісь баби…
Баба. Ну, не бігти ж… сяду, а то ніби перестріваю...
Дід. Ще якісь цигани запруться...
Баба. Жінка якась говорить... І ще один голос, жіночий...Вже заходять...



На порозі дві жінки, напружено.
1 жінка. Можно... колядувать?
Баба. Так… колядку вже прожили…
1 жінка. Та то я так... а ваша дочка дома?
2 жінка. Та шо в гОроді живе...
1 жінка. Ми до неї.
Баба. А шо ви хотіли...
2 жінка. Побалакать треба...
Баба. А... та ми й самі не знаємо, чи вона буде...
1 жінка. Ну… ми підождемо...
Баба. Сідайте... а ви тутешні?
2 жінка. Тутешні.
1 жінка. Ми постоїмо.
2 жінка сідає і 1 жінка теж.
Олька. Любка, це мамка Олєга, в якого ти влюбилась...
Любка. Добрий вечір (підіймається з-під стола) Ой…
1 жінка. Добрий вечір. О, Господи... (хапається за серце, важко дише)
2 жінка. Де? (шукає в її кишенях). Дайте запить.
Баба. Та то вона глиною намазалася (подає воду)
1 жінка. (спльовує, як чоловік) Просто сили моєї вже немає.
Дід. Давайте в сІни вийдемо.
2 жінка. А шо, хай і діти чують...
Баба. Діти тут не при чому.
Дід. Вони у нас живуть і нічого не знають.
1 жінка. Зате мої все знають, як батька вечорами дома нема. Без просвітку. Як пороблено. Ні
одного  вихідного  вдома.  Шо ти  в  ній  найшов  –  питаю.  Як  скажений  тільки  дивиться  –
розідрав би всіх. Рідних дітей!
2 жінка. Сучка не схоче… той не скоче.
1 жінка. Син підростає. Хоче батька побить. Каже – я його уб’ю. Шо вона з нами робить!
Баба.  Вона нас з дідом і ухом не веде.
Дід. Бабо, ти свиням їсти дала?
Баба. Буряк тільки натерла, зараз буду товкти.
Дід. Не можу я тут. Піду козі дам.
 
Стук в хвірточку.  Діти припадають до вікна.  Всі  відверто і  напружено повертаються до
дверей. Пауза. Чути тільки годинник і дихання.
 
Любка(тихо). Мама… і не сама.
Олька. З якимсь дядьою.
1 жінка. Уф-ф-ф!
2 жінка. Тихо.
 



Скрип дверей до хати. На порозі Рая і чоловік  з гітарою, замотаною в велику жіночу хустку,
– Папа. Засніжені, як міфічні «снігові люди».
 
Папа. (насвистує) “Опять от меня сбежала последняя електричка…”
Рая. Всім добрий вечір. По селу світла нема. Автобус трохи запізнився. Ждали. А у нас гості.
Дівчата, це ваш папа.
Папа  (дає  по  банану).А  это,  доченьки,  доченьки...  заморские  иностранные фрукты —
бананы, самые вкусные.
Рая. А ви хто такі… шо хотіли?
1 жінка. І ти не знаєш?!
2 жінка. Нового вже притягла.
1 жінка. У кого цього забрала?
Рая. Да шо ви кажете! Це мій законний чоловік. Нікого я не забирала. Всі дома по сім’ях і у
мене своя сім’я.
1 жінка. Ти дивись – вона тепер від усього одбріхується!
2 жінка. Отак би і вдерлась би в оці патли!
Рая. Да ти зараз у мене летіть будеш до самого Проруба, сухоребра!
 
Вчепилися одна одній в волосся і завмерли. Всі в хаті скрикнули «Ой» і –закрили роти.
 
Папа. Рая, что происходит? (відсторнено) «Опять от меня сбежала последняя електричка, а
я по шпалам… опять по шпалам… иду… домой по привычке».
Баба. Жіночки, ви йдіть, все наладиться.
1 жінка. Зла мого не хватає…
Баба. Я вас просьбою прошу – ви ж бачите. Все утихомириться.
2 жінка (помічає тріщину в своїй новій блискучій кофтинці, з сльозами в голосі й очах). Ми
підемо. Тільки все це так не оставимо.
1 жінка (йдучи). Все село балакає, питають.
2 жінка. Вона вже не в одній сім’ї похазяйнувала! З Бєлкою водилася,  із Красулею шо жінка
на пошті працює, з Коношуком на машині каталась...
1 жінка. Хіба мало їх тут.
Рая. Ідіть вже, брехухи, бо зараз точно палку візьму.
2 жінка. Ми це так не оставимо!
1 жінка. І діти твої в школі вчаться!
2 жінка. Да!
 
Виходять. Рая виходить за ними, чути ґвалт в сінях, б’ються банки, падають відра. Пауза.
Тікає годинник, відсторонено наспівує папа.
 
Рая (повертається). От суки, прийшли оббріхувать!
Папа. О чем они говорять, Рая?
Рая. Кого ти слухаєш?!



Папа. “Нет дыма без огня”.
Рая. А ти святий був всі ці года?
Папа. Ладно, хватит. Поверю тебе.
Рая. Бачите, кого я привезла?
Папа. Добрый вечер, мать. Добрый вечер, доченьки.
Олька. А хто це?
Рая. Я вас зараз повбиваю.
Баба (тихо і зло). Папа ваш.
Олька. Добрий вечір, папа.
Любка. Добрий вечір, дядя.
Рая. Який дядя! Ах ти ж сучка. Ану скажи “папа”!
Любка. (тихо) …Який раз вже?
Рая. (тихо) Ану сказала «папа»! Ти шо на фотографії не бачила?!
Любка. (трясеться губа) Я нннн…
Рая. Да я тебе зараз уб’ю, гадина! (бере товсту товкачку з свинячого чану)
Баба. Рая, назве, назве, привикне і назве. Охолонь.
 
Любка стоїть і закриває рот руками. Міцно.
 
Рая. Ти дурна чи придурюєшся?  Шо ти на лице намазала? Я тебе зараз умию.  Де черпак?
 
Заходить дід. Любка ховається за діда.
 
Папа. Здравствуй, отец.
Дід. Доров був. А ти звідки взявся?
Папа (зверхньо проводить поглядом по кухні). Приехал к вам жить с семьей. Воспитывать
дочек.
Дід. А де ж ти був всі ці года?
Папа. Там уже нет. Теперь я с вами. Отец, не напрягай, ради бога.
Рая. (зло кидає сумки з продуктами на лавку) І так не так і так не так. Пожить не дадуть!
Пошли Саша пєрєодєнімся! Дайте лампу.
Папа. О, на конфетку… И тебе.
Любка. (махає головою «ні») У-у…
Папа. Ольчик, бери, больше будет! - Олька бере цукерку.
А поцеловать папу? - Олька несміливо підставляє обличчя. Папа цілує її в губи вологими
губами, від яких вона автоматично обтирається з невимушеною відразою.
Любка (кривиться). Фу.
Рая. Саша, ти йдеш?
Папа робить декілька акордів на гітарі, зверхньо оглядає кухню і виходить вслід за Раєю.
 
Баба. (тихо) «Явлєніє Христа народу». Тьфу!
Завоняв всю хату духами заморськими. Дихать нічим.



Серього, ти дав козі?
Дід. Та дав.
Товчи - свиням понесу.
 
Різко вмикається по всій хаті світло. Голосно вибухає  радіо.
 
Хор з радіо. “Ой, чорна я си чорна, чорнявая циганка, нащо полюбила, нащо полюбила,
чорнявого Іванка”.
 
Любка різко вискакує в двір, сніжинки заліплюють їй обличчя.
Любка. Пппа-пппа.
 
“Концерт”
 
Новий  сільський  клуб.  В  однотипних  стилізованих  «українських»  костюмах  –  на  сцені
народний хор.  На деяких учасниках хору накинуті  на плечі  куртки і  пальта -  в  клубі  не
топиться.  Це дещо псує  картинку.  Жінки-хористки  густо  нафарбовані,  стоять  півколом
спереду, за ними – позаду «густо басять» чоловіки, яких в декілька раз менше.
 
Хор. «Ой, там за широкою брамою
Гуляє  козак весілля
Три дубки наліво, три дубки направо
Гуляє козак весілля».
 
На сцену виходить ведуча в блискучому обтягнутому платті – Світлана Володимирівна. Вона
посміхається і демонструє всім комфортне самопочуття в цьому «льодяному» приміщенні.
 
СВ. Україно, неозорі твої поля і високі гори, медово-молочні ріки і квітучі полонини. В твоїх
густих пахучих дібровах спочиває моє серце!
 
Під час цього пишного тексту, висловленого з винятковим пафосом і технічними паузами для
зміни виконавців – зі сцени зникає хор і за інструментами опиняється місцевий естрадний
гурт.
 
Папа. Это здесь такой стиль? Она на себя в зеркало смотрела?
Рая. Саша, тут такая мода.
Олька. Ето Світлана Володимирівна, наша культорганізатор, она всєгда така красівая.
Папа. Да?
Любка. Перестань підлизуватися. Він про те, шо вона одягнута, як опудало.
Олька. Він же тільки шо похвалив її плаття.
Любка. Мені смішно з тебе.
 



Олька розгублено дивиться на сцену.
 
Олька. А по мені – красіво…Як морська принцеса чи таке ніби зодіакальне щось…
Світлана Володимирівна. Ми вперше в історії нашого села відмічаємо сьогодні свято Всіх
закоханих - Дня святого Валентина.
Валентин - це священник в Давньому Римі, який розписував, тобто вінчав, закоханих таємно,
ризикуючи своїм життям…
Рая (стискає руку папи). Що було – те пройшло. У  нас с тобой настоящая сємья.
Світлана Володимирівна.  Наш естрадний гурт приготував для вас унікальний сюрприз.
Сьогодні кожен може стати зіркою і заспівати пісню разом з нами для всіх закоханих нашого
села. Хто сміливий? Ми чекаємо на справжні таланти.
Папа (різко встає). Я спою!
Рая (осіпує папу, шипить) «Ти шо?! Нащо воно треба? Говоритимуть тільки!»
 
Проте папа  її не чує і впевнено прямує прямісінько на сцену.
 
По залу розкочується хвиля перешіптувань: «А хто це такий? А чий це? А чого він по-руськи»
(цікавляться всі - від “малого до старого”)
 
Світлана Володимирівна. Представтесь будь ласка.
Папа. Александр.
Світлана Володимирівна. А ви откуда Алєксандр?
Папа. Из России.
Світлана Володимирівна (захоплено). З самой Маскви? А как ви здєсь оказалісь?
Папа. Вы многого хотите знать.
Світлана Володимирівна.  І зараз ми з цим таємничим чоловіком вибираємо пісню, яку ви
заспіваєте.
 
По залу як море прокочується – «райчин, райчин, райчин», “отой шо з Кацапщини”.
 
СВ. А поки наш сміливець готується – для всіх закоханих конкурс  на близьке знання своєї
половинки - «Прищепки». Чи є бажаючі?
 
В кінці залу молодий хлопець Олєг, модно вдягнений, пристрастно цілує високу дівчину з
яскраво нафарбованими губами – Лєрку, яка в’ється коло нього, ніби в якомусь дивному
танці. Всі час від часу дивляться на них.
 
Олєг. Ми! (тягне Лєрку на сцену, та ламано опирається і хіхікає)
 
Позаду баби в чорних хустках в квіточку:
3 баба. А кого то він так виціловує?
2  б а б а .  Д о ч к у  г о л о в и  с і л ь с о в є т а .



                                                                  
1 баба. Ото власть на селі пішла, одна простітуція.
2 баба. Та мама сама — як ніч надвір -  тягатися з головою колхозу, чи то пак - агрофірми.
3 баба. Вагони з сахаром на границі з Польшою стоять, а він людям зарплату не дає.
1 баба. Кажуть, банк «Україна» згорів, а з ним і всі його міліони.
3 баба. Бог не Тімошка
1 баба. Бог-Бог – да не будь і сам «плох».
2 баба. Затихни, почує — Петру зарплату не оддасть...
 
Олька і Любка сидять поодаль з мамою — Раєю - Любка  бліда, схлипує.
 
Рая. Чого ти «рюмсаєш»? Зараз додому підемо, отдохнуть не дадуть...
Олька. Зараз папа виступать будєт.
Любка. Ага, намалювався... Я ваш папа — “прошу любіть і жалувать”...
Рая (закипає). Щас по губах получиш, зараза така, шо й зуби повилітають...
 
З боків неоднозначно перешіптуються баби.
Рая. Вже всі люди на нас дивляться!
Олька. О, гляньте, он папа за кулісами. «Смотрі, смотрі»!
 
СВ. Так, є перша пара — Олєг і Лєра, друга пара, третя, ооо, скільки закоханих у нашому
селі. Зараз чоловікам ми зав'яжемо очі, а на їх прекрасну половинку я повішу ці прищепки в
найпікантніших місцях. Прекрасно!
Мені допомагають помічниці (дівчата зло зиркають на Лєрку з Олєгом)
 
А зараз почнеться справжнісіньке шоу — хлопці з закритими очима будуть знімати прищепки
з дівчат. Не підказувати! Кого я помічу за такою справою, той вибуває з гри, попереджаю!
(СВ кокетливо-загрозливо підіймає вгору пальчик)
Увага! Приготувалися! Почали!
 
Дуже голосно звучить музика – Олег швидко знімає з Лєрки, що густо червоніє,  прищепки і
піднімає її на руках. З очей Любки одночасно витікають дві чорних «стрічки» сліз.
 
Світлана Володимірівна. А ось і наші переможці – Олєг  і Лєра. Отримайте свій солодкий
приз! Хочу наголосити, що скоро відбудеться великий конкурс краси «Міс села», в якому
Лєра буде приймати участь. Не пропустіть! А Лєрі побажаємо перемоги!
Любка  (заплакана).  Він все одно її не любить.
Олька. Фу, шо ти в ньому знайшла!
 
Баби все голосніше:
1 баба. От безсовісні, хіба то було таке в нашій молодості.
2 баба. Та шо в нас – война, голодовка, знов голод, потом строїли все.



3 баба. А потом у нас все забрали з книжок… Патякай! Хто з моїм Степаном ночував на сіні!
Безстидно, серед білого дня.
2 баба. Та скільки ж ти вже будеш згадувать...
1 баба. Коли то було! Помиріться вже, я вас прошу…
 
Олька. О, папа! – і прикриває  рот рукою від захоплення.
Світлана Володимирівна. А зараз справжнісінький сюрприз! Приготуйте ваші серця для пісні
про  велику  любов!  Для  всіх  закоханих  нашого  села  –   «Я  за  тебя  умру»  у  виконанні
Алєксандра із Росії.
 
На  сцені  –  папа  –  в  чорних  окулярах,  розстебнутій  до  половини  грудей  білій
сорочці,ефектний, як справжня «зірка» з телевізора (схожий на сучасного Стаса Міхайлова,
але з чудовим голосом і в 90-х!). 
 
Папа. Любовь – это подарок для нашей души. Всем влюбленным посвящается. “Сегодня я
буду петь о любви”. Руки, я не вижу ваших рук? У кого есть огоньки? Пусть же они горят, как
наши пылкие сердца, жаждущие любви. Бабушки, вспомните вашу молодость, посмотрите
на молодых парней!
Баби. Ой, тю, шо він меле. (хіхікають)
 
Папа (починає співати). “Где найти любовь сильней,
Мы были вместе столько дней,
от того - лишь больней.
Пусть моя душа в слезах
но  эти слезы на глазах
видеть вам — в этот прекрасный вечер! — я не дам”авитрнтне.
 
Руки! Я не вижу ваших рук!
 
Я за тебя умру
посмотри в глаза мне -
я не лгу
и скажи — я за тебя умру
только бы ты знала,
что никто тебя не любит
так, как я люблю”.
 
“Я умру
и глаза не скажут
я умру
если хочешь за тебя умру
только бы ты знала



что никто тебя не любит так как я люблю.
 
***
 
Школа в селі. Урок української мови в класі. Вчителька дописує на дошці речення.
 
“Мені однаково, чи буду,
я жить в Україні, чи ні.
Чи хо згадає, чи забуде
мене в снігу на чужині -
однаковісінько мені”.
 
 Вчителька.  (патетично).  Це рядки з  вірша “Мені  онаково”  великого українського поета
Тараса Григоровича Шевченка, написані в 1847 році в Петербурзі, коли поета було ув'язнено
перед засланням.
Хто зробить розбір? Є бажаючі?
 
Рябуха розтягує жуйку, вимірює нею з усіх боків парту і знов закладає до рота
Матяш і Мокренко грають в морський бій
Хтось малює
Дівчата читають з-під парти глянцевий журнал
Стеценко стандартно дивиться в вікно
Вітка переживає, щоб не викликали до дошки
Строга вчителька Ніна Іванівна замріяно переглядає газету, на якій соціаліст Олександр
Мороз обіцяє “європейські стандарти” соціалізму
Над класом витає скорбний погляд старого Шевченка в кожусі з сивими вусами:
не зважаючи на уроки української кожного дня, в селі говорять тільки суржиком, навіть
вчительки укранської — шщоб не виділятися?
Нудно
Вчителька. Нема бажаючих розібрати ці болючі рядки? Викликаю Юлю Пархоменко (клас
видихає  і розслабляється)
“Я умру
 и глаза не скажут
я умру
хочешь — за тебя умру
только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю”.
 
Любов. На небі нависли зимові хмари. Невже я вічно житиму в цьому селі?
Вчителька. Про що ти думаєш, Любов?
Любка. А про що треба?
 
“Я умру



посмотри в глаза мне
я не лгу
и скажи я за тебя умру
только бы ты знала, что никто тебя не любит так как я люблюююю!”
 
Вчителька.  В  цій  фразі  вся  квінтесенція  роздумів  великого  українського  поета  про
страждання власного народу,  яке він болісно сприймав, “Мені  онаково...”  скільки туги і
скорботи за рідним краєм. Любов, я тебе не впізнаю.
 
“Ты живешь в душе моей
Но только ночи все длинней
я твержу — я сильней
 
Я за тебя умру... “
 
З папою на сцені клубу співає Світлана Володимирівна.
Овації в залі, аплодисменти, свист,  крики “браво”, дехто в залі встає, чоловіки цілують своїх
жінок.
 
Світлана Володимирівна.  До нас в село залетіла справжня зірка! “Алєксандр із Маскви”!
Ваші аплодисменти!
 Папа цілує ручку Світлани Володимирівни, та хіхікає.
Світлана Володимирівна. Не перевелися ще в наших краях справжні джентельмени. (робить
реверанс)
Папа рвучко цілує Світлану Володимирівну в щічку, “ООООО” звучить в залі — та шаріється,
натикається поглядом на свого чоловіка — агронома Віктора - який відвертається.
 
Стукіт в двері класу.
СВ (з-за дверей). Можна Любов Матвєєву до мене?
НІ. Вона якраз відповідає.
СВ. На пару хвилин...
НІ. Матвєєва, тебе.
Любка. Мене? - виходить в коридор.
СВ. «Оргкомітет вирішив…учасниць буде вісім… чи не хотіла би ти –
Любка. «Я?»
СВ. «Ти, ти…» - (з неясним тремтінням в голосі) - «взяти участь в конкурсі краси?».
Любка. Я не відвожу погляду від червоної помади СВ, яка ніби дає мені перепустку в якийсь
інший світ. В грудях шалено калатається серце, прикрите   першим ліфчиком.
 
Любка. Я …я …а чому… - неясно мямьлить.
СВ. Ти ж подавала заявку — що за питання. Ти ж хотіла...
Одним словом, «Готуйся добре»



Чеканить «червона помада» і відпливає зеленими коридорами, несучи на шпильках струнке
тіло культорганізатора.
Любка, здається, “літає” по коридорах, пофарбованих зеленим -  «Юху! Я гарна! Юху! Я
люблю!»
 
“Будні”
 
Кухня. Ранок. В самісіньке вікно скрекече сорока — нагло, набридливо. Баба господарює між
чанами — міняє їх місцями, щось товче, щось насипає, тут відразу ж — Любка місить тісто,
вся біла від борошна, яке розлітається навсібіч. Дід проглядає газету “Комуніст”, час від часу
вмикає засідання Верховної Ради, збільшує звук і  сердито вимикає.
 
Баба. Ти вже оприділись – або комуніст Симаненка, або незалежна Україна.
Дід. Я ж за союза уважаємий чоловік був, а зараз одні пани, де вони взялись.
Баба (до сороки за вікном). От зараза – прилетіла, притягла щось на мою голову.  Шоб ти
здохла!
Дід. Бабо, налий, душить отут, жить ніззя!
Баба. Ану, лети, лети, отсюда, кому сказала!
Дід. Я умру! (читає газету) Завод розпилюють «крезе», я туди щебінь возив конем. Як мені
жить після цього!? Тільки б губи змочить.
Баба. Шо в тебе далі буде, як тільки в окаянну заглядать?
Дід. «Центроліт», ось ці ось руки робили, тепер там хазяїн намалювався. Налий, душа моя
плаче.
Баба. Носишся з душею як «дурень зі  ступою», що всім спокою нема. (Дістає пляшку з
каламутною рідиною, наливає).
Дід (не відриває погляду від пляшки). На бригаді вже нічого нема, заводи хапають мафія
скрізь! І наші в селі тянуть, тянуть – трактори, комбайни – хто шо! Як здуріли – хто цілими в
двір заганяє, хто запчастями. Як жить? (хапає, випиває, полегшено) А кум твій комуняка, ось,
газети штампує: “колхози відкривать назад треба”, а сам завод заграбастав!
Баба. Ти мені суєш в “куми” то алкоголіків, то «анцихристів». Ти муки в тісто добав, воно ж
розпливається он! Тобі ото треба мороку з тим конкурсом?
Любка (тихо). Вареники – національна українська страва. Україна здавна славиться своєю
кухнею. - паралельно записує руками текст в блокнот.
Баба. Нікуди все одно не попадеш – вони в селі тут всі свої!
Дід. Тихо, тихо, б’ються, чуєш, знов! (по радіо б’ються депутати, всі заворожено слухають).
Баба. Багаті люди! Кулаками помахають – і гроші є, а ти додому гілочку козі не принесеш.
Дід. Не можу я! Шо ти з мене душу тягнеш!?
Баба. Всі з роботи з торбами ходять, одні ми, дурні, чесні. А якби отак в голодовку руки
склали – так всі б повиздихали. Ти Люба тісто по хаті не розвіюй, не знаєте нічому ціни,
ладно вже,  свиням замету! - відразу поспішає змести борошно. 
«Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит последняя звезда»…



Долітає з сусідньої кімнати пісня папи, який акомпанує собі на гітарі.
Баба  дивиться  в  щілку  в  дверях,   як  папа  (зять)  стоїть  перед  дзеркалом,  вибираючи
«зіркову» позу.
Баба. Як артіст на сцені, ти диви.
“Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
что с девушкою я прощаюсь навсегда”.
По радіо знову лається Верховна Рада, а на дереві не вгаває сорока.
Баба (з відчаєм). Точно наскрекече на мою голову! Приїхав «мальчік» і повис на шиї. Ти
ходив до голови?
Дід. Не хоче брать. Каже, треба робочий народ, а не співці. На ферму. Так чи цей захоче
годувать корів?
Баба. Інтелігенція, пісні складає.
Любка.  «Вареники готували жінки своїм чоловікам,  коли ті  поверталися з  походів  –  це
достатньо ситна страва, яка наповнює чоловіка енергією і коханням його дружини» - знову
записує.
Баба. Робить ніхто не хоче. Діду, забирай його вже, йдіть до голови.
Дід. Та ще пожду трішки… може сам вийде…
Баба. Ага! На той вівторок – годів через сорок. Прогавите ж голову!
Дед. Не можу тебе бачить! Гризеш і гризеш! Отут от душиш! (виходить)
Папа продовжує грати на гітарі:
 «Над тамбуром горит последняя звезда.
 Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает…понимает…пони мает».
Баба з усієї люті товче в чані їжу свиням, створюючи свій важкий «біт», в який вкладає всю
печаль і злість на своє непросте життя. В якийсь момент пісня папи затихає, замовкає…
Баба.  Одні  пісні,  до  дітей  ніякого  вніманія.  Олька  он  малою на  горшку  сидить  –  жопа
заклякла, а він «пусть сидит до посинения» чи тебе штовхнув, все зчесане було,  все тіло
роздряпане асфальтом. Дід тоді забрав до нас в село з города. Так він і сюди приперся!
Нащо? Мамоньці любові захотілося – «муж ской ласки» - тьфу! А робить не хочеш з світанку
до ночі а тоді впасти без сил? А я так все життя прожила! Буряки на вагони грузила, дороги
строїла, на фермі з усіх сил мацювала, шоб заробить той кусок хліба додому, свиней на
прицеп кидала, так шо почку обірвала, підшивали, на ланці буряки полола гектарами, а ще
дома робота, хазяйство, діти…
Несподівано знову випірнає пісня папи, зовсім тихо і ніжно:
«Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я – прощаюсь навсегда».
Баба (з якимось сумним надривом). А люди про любов думають. Шо то вам до тієї любові?
Любов  (ніби  перекрикуючи  бабу).   Конкурс  «Господарочка»  -  я  вибрала  традиційний
український стиль і готую вареники. Сукню шию сама з старих сорочок  і рушників – бабиного
приданого – плету вінок з декоративних квітів. Разом з Олькою вчимося ходити по подіуму,
як моделі, підглядаючи в старий телевізор. Це нелегко, телевізор у нас  погано показує, але



ми навчилися викликати зображення ось так (б'є по старому чорно-білому телевізору).
Любка. Ну, давай же, включись! Слухай, я бачу кольорові риски – може,  він перестане бути
чорно-білим?
Олька. Дивись, дивись, ось іде по подіму Клаудія Шиффер! От повезло. Повторюй, давай,
іди!
Любка старається якось так іти – як модель.
Олька. Ти йдеш, як п'яна коза, а ти повинна уявити себе моделлю, влізти в її шкіру на якийсь
момент, от прямо ти це вона!
Любка. Звідки ти все це знаєш?
Олька. Та... Прочитала в одній книжці.
Любка. Ти шо відьма?
Олька крутить пальцем біля виска.
Любка йде, Олька керує і корректує. Вони разом придумують, танцюють, сміються.
“Дискотека”
Темний зимовий вечір. За клубом. Густо нафарбована Любка з дівчатами. Дівчата курять і
п’ють щось з горла з пляшки з-під вина. Любка оглядається на всі боки.
Наташка.  Тихо!  Шоб ніхто не побачив!  (дістає з  куртки пляшку з  каламутною рідиною)
Натурпродукт. Приїхала до баби – вона «внучко, якого тобі гостинчика каже покласти» - ба!
кажу – а у вас є «дядюшка сем»?
Всі сміються.
Наташка. Баба така – боже збав, які мужики!
Наташка підливає в винну пляшку і ховає каламутну в сумку.
Ти дурна? – кажу - напіток з перчиком!  «Аааа!» – «Не пройшло і полгода», - кажу! «Дам тобі
внучко, в тебе дєнь рождєнья, шоб ти не травила собі печінку, бо це», - каже, – «цілющий
бальзам, моє іскуство».
Дівчата. Натаха, з дньом варєнья! Уууу! - разом обіймають іменинницю.
Наташка. Тихо, задушите.
Надя. Олька, а дай затягнуться.
Дівчата в капронових колготках, крізь які ритмічно трясуться коліна, стоять колом, де з рук в
руки ходить пляшка з каламутною рідиною і сигарета, яку всі намагаються по черзі курити і
ковтнути  з  “винної”  пляшки.  Видно,  що  вони  тільки  “вчаться”.  В  вікні  клубу  ритмічно
«блимають» різнокольорові лампочки, звук долітає «білим шумом».
Оля. Юху, так набагато тепліше.
Женька. Отлічно.
Вітка. (поправляє помаду) Дайте і я попробую.
Наташка. Надумала?!
Вітка. Та ви такі веселі зразу… А то якось грусно бєз любві.
Вітка витирає горло пляшки рукою, п’є,  дівчата кривляться, але роблять вигляд, що не
помічають.
Вітка. О, мама мія! Брр!
Надя. А ти боялась.
Мимо проходить Олєжка з Лєркою. Всі заворожено на них дивляться.



Наташка. (тихо) От гадина! Якого пацана прибрала доця головихи.
Чути голосні “чмоки” і хіхікання Лєрки. - “Куди ти лізеш?” - “Тут так тьоплєнько”. - “Ото ще!”
Надя. Фу! Готується до конкурсу красавіц. 
«Не став засос, завтра мамка побачить! І так її шуба тобою пахне!» - «А я завтра приду с
мамой знакомиться» -  «Та ладно!» -  продовжує хіхікати і  цулаватися з Олєгом Лєрка. -
“ООООх! - шо ти робиш!”
 Любка слухає, калатає в висках.
Любка.  (розчаровано). Так холодно ж. 
Олька. А це твій папа виступав?
Любка. Угу, приїхав, як сніг на голову.
Надя. Красівий мужчина, моїй мамі понравився.
Любка. Дівчата, буду вас просить станцювати зі мною на конкурсі.
Наташка. А ти шо  участуєш?
Олька.  Ото діла!
Любка. Світланушка сказала, шо треба восьма учасниця.
Надя. Мабуть твій папа понравився, бо там одні блатні.
Наташка. Слівкі села. Музику придумала?
Любка. В процесі.
Олька. Ого! Молодєц!
Наташка. Не боїсь, зробимо!
Любка наспівує щось з Майкла Джексона, дівчата пробують, сміються, весело. Раптом до
дівчат підходять двоє хлопців. Всі відразу затихають і танцюють роблено, Любка потуплює
голову, ховає обличчя.
 
Хлопець 1. А є серед вас ця, Клаудіа Шифер?
Хлопець 2. Бля, ця черепиця…
Хлопець 1. Остинь, Вован. Німецька супермодель, блядь…
 
Холопці хамськи підсвічують обличчя запальничкою і роздивляються. З клубу доноситься
пісня «Ветер с моря дул…».
 
Наташка. Оооо, моя любімая пєсня!
Хлопець 1. Ти куда? Стоять!
Наташка. У мене сьодні днюха!
Хлопець 2. Та то Оришки сестра, хай іде. (до Любки) А ти стій! Клаудіа Шифер, попалася.
Т…твоя мама – ббббб….! Я тебе сій час як в`їбу! По твоєму їбальніку! Шиферина! (стрибає
навколо Любки) Хазяйка коз, ме-ме! Коза срана.
Любка. У мене папа приїхав. Мама живе з папою. Він виступав на сцені на День Валєнтіна...
Хлопець 1. Да мені пох. Будеш отвічать за всіх. - трясе Любку за куртку в різні боки.
 
Любка зіщулюється. Мимо проходить Олєжка з Лєркою, підходить - “Іді,  я щас!” - “Алєжа!
Ото ще!”



 
Олєжка. Ты шо – ебанат!? Кто же так с девушками разговаривает!? Ану, уйди!
Хлопець 1. Олєжка, ти шо… її мамка до мого батька… мамка плаче…
Олєжка. А она при чем!?
Хлопець 2. Одна порода.
Олєжка.  Остынь, это же девушка. Уходите, пацаны.
Хлопець 1. Ладно, Олєж, ради тебе.
Хлопець 2. Не попадайся на очі.
Олєжка. Иди сюда. (Обіймає її)
Лєрка. (це бачить)  Алєж, ти йдеш?! Алєж, я задубла! Сссу-ка!  (Йде нервово в клуб)
Любка. А от тепер хочеться напиться.
Олєжка. Та, ладно. Твоя мама и мой отец… тоже пару раз встретились... насколько я знаю.
Любка. Да?
Олєжка. Но мы – это же другое…
Любка. Другое поколение!
Олєжка. Точно. Закуришь?
Любка. Ага…
 
Олєжка дає сигарету. Підпалює.
 
Олєжка. Слушай, ты на меня так смотришь…  Можно тебя поцеловать… в щечку?... (цілує)
Любка. Тобі подобається тут… в селі…а говориш як в городі…
Олєжка.  Здесь  природа,  все  настоящее.  (міцно  обіймає  Любку)  Воздух!  Дыши,  дыши!
Послушай, как все звенит!
 
Слухають - Любка напружується з усієї сили і справді на якусь мить шум відходить і чути
неймовірну, густу тишу.
 
Любка. Це так круто! – вони, тримаючись за руки підставляють обличчя назустріч небу, на
них падає лапатий сніг. Любка важко дише.
 
Олєжка.  Видишь, ты все знаешь.
 
З порогу доноситься голос Лєрки:  «Алєжка! Якшо не прийдеш, я йду додому!»
Олєжка. Не грусти. Иду! (пауза)
Это хорошо, что твой папа вернулся.
 
Любка червоними від морозу руками бере цигарку,  затягується.  Кашляє.  Посміхається.
Дивиться в далечінь.
 
“Родичі”
 



Хата - зала або «передня» кімната – стіни обмазані білою глиною і обвішані портретами
родичів. На чільному місці – Папа і Рая, як наречений і наречена, сидять на тлі старого
килиму з оленями за довгим столом, накритим з усією українською щедрістю. Навколо
«молодят» - родичі, близькі і далекі - ніби ненароком приїхали з міст, далеких сіл і хуторів.
Багато  їдять  і  вітають  Папу  і  Раю,  ті  ж  щедро  всім  посміхаються.  Атмосфера
наелектризована.
 
Вітя. Так ви рішили всьо начать сначала?!
Папа. Давайте выпьем, что ли.
Гриша-чорнобилець. А не получиться забрать утрачену квартиру, в якій ви жили?
Галя. Та ти шо – союз розпався, все пройшло!
Натягнута пауза.
 
Коля. Шо ж, «совєт да любов» .
Всі. «Совєт да любов» - п’ють.
Папа.  Да,  раньше,  мы  все  были  советские  граждане,  а  теперь  вы  присутствуете  на
торжественном союзе двух стран.
Люда. Так ви в Росію поїдете чи тут жить будете?
Папа. Посмотрим, но мы настроены серьезно.
Галя. Шо ти, Вітя, тепер в Москві живеш? Не притуляйся до стіни, вимажешся…
Вітя. А что, работы много, можно жить. Масква бальшая.
Гриша-чорнобилець. Говори , Вітя, по-нашому.
Рая тягнеться до тарілки з солоними огірками.
 
Галя. Шо це тебе, Рая, на солоненьке потягнуло.
Борис. Ох, Рая із рая. Де й ділись ті года.
Володя. Так ти ж нам шось заспіваєш, Сашко?
Папа (жартує). Я выступаю только на больших сценах, но в виде исключения, так сказать,
эксклюзивное выступление.
Гриша-чорнобилець. Сашко, ти просто співай, а то я й слов таких не знаю.
Рая. Ми сходимо за гітарою.
Рая і  Папа виходять. Як по сигналу, всі  присутні  починають синхронно скрушно хитати
головами і бідкатися з вигуками «Ой!» і довгим жалісним «Ооох!»
Галя. Діти малі, сидять по уші в борщі, в кутку, забиті, а вони тарілки на кухні б’ють.
Валя. Прийшла до любовниці, а він лежить між двома – матір'ю  і дочкою – «Так ти каже з
ким - з старою чи з малою?» Райка повитягала його з полюбовниць!
Баба. Рая сильна була – мішки грузила, дрова рубала.
Люда. Перша комсомолка на селі.
Володя. Могла і мужику зарядить!
Галя. А весела яка була – нудно було без неї в клубі.
Баба. А тепер нерви «ні к чорту»!
Люда. Ну, може ж житимуть.



Баба. Ох…Позорить родичів.
***
Галя. А Любку  помните, як штовхнув, коли на качелі просилася?
Баба. Це вони в городі тоді жили.
Вітя. По всьому асфальту пливла, все було здерте.
Ніна. А помните, він фотографії робив…де нічого не видно.
Володя. Сашко, питаю, а  чого в мене зуби, як у коня?.. – «Какие есть – такие й вышли», а
може в тебе “руці з сраці”? Да вже не сказав, ну, його!
Люда. Ну, може ж житимуть.
Баба. Ох…Занапастила рід.
Люда. А перед дзеркалом все причісується, все чепуриться, як дівка, їй-бо!
Баба. «Я люблю, - каже, - когда на меня женщіни смотрят». Дам бува Раї яку копійчину – а
вона йому все сорочки купує!
Дід. Скільки ці кацапи нам горя принесли! Яке у мого батька хазяйство  було! Після цих
чекістів нічого не осталось.
Коля. А мого діда як розкуркулили, так і не вибираємося з бідності, все їм в ноги кланяїмся.
Галя. Одна біда.
Любка (різко). Досить обсуждать! На себе подивіться. Папа хороший, всі роблять помилки.
Пауза. Чути, як за вікном летять  сніжинки.
 
Баба. Ти бува не заболіла?!
Любка. Все буде харашо.
Пауза. Щось упало і розбилося за дверима. Різко відчиняються двері.
На порозі два молодих симпатичних чоловіки однаково одягнених і з однаковими широкими
посмішками – свідки Ієгови. Говорять наперебій - свідки  і хор родичів.
 
СІ. Пролетают последние снежинки. Весна на пороге. Мы свидетели Иеговы.
Хор.  Кого? Хлопці?
СІ. Мы пришли к вам с вестью. Бог милостив, он хочет спасти нас.
Хор.  Мене чи вас? Ох, і там родичі. Як все заплутано!
СІ. Всех. Приходите к нам - подумайте о душе.
Хор.  А куди? Яка душа? Він її пропив давно! Хлопці приходьте до мене свиней порать.
СІ.  Наша  церковь в игрушечном магазине. Бывшем. Чай, печенье, розговор с умными
людьми. Наступают последние времена. Пора обратиться к Богу.
Хор. Ага, ага, ага… Ото ж, церкви в селі нема, так понабігали всякі.
СІ. Вот вы – как часто вы молитесь.
Володя і Галя. «У мене Бог в душі. – Сиди не мели. Кого-кого, а Бога там у тебе нема.- Є. А
ти знаїш?- А п’єш нашо?»
СІ. Надо призвать Бога в свою жизнь. Давайте сейчас это сделаем.
Хор.  Ладно, ладно ідіть хлопці від гріха подалі. У нас сімейний празник. Ідіть.
СІ. Потом – может быть поздно. Перед каждым из нас зияет ад. И перед вами тоже.
Володя (закипає). А я тут причом?? Я шо крайній! Одійди, Галю. Я вам зараз устрою «ад».



Пекло по-нашому.
Всі просуваються в сіни, падають каструлі, хлопці тікають, видно з вікна, як “свідки” по снігу
ловлять свої сумки через плечі, туфлі, шапки і тікають в сутінки. Йде сніг, в світлі ліхтаря
вони перетворюються в двох ельфів, які заблукали і зненацька застали зиму.
 
Баба. А шо ж, робить ніхто не хоче…
Хор (різка зміна тону, скрушно хитаючи головами). Ну, нада прощать і жить далі. Ашож! І так
по селу одна  с лава! Воно, канєшно, хтозна. Дітям нужен батько. А так -  буде папа!».
Заходять Рая і Папа, як молодята - червоні і націловані.
Папа. А кто это приходил?
Хор. А чо ви так довго! Тут таке було! приходили божественні і склопотали!
Любка ще більше зсутулюється над столом. Олька читає книжку.
 
Люда. Шо ти все уроки учиш?
Олька.  Це про магію … Планети, коло зодіаку.
Люда. Нашо воно нада! Он папу послухай.
Папа (співає). Я за тєбя умру, посмотри в глаза мне – я не лгу…
Різко вимикається електрика.
«Жили при союзі  –  все було.  Коли ж вони наїдяться!   Люди нікому не треба!  Сплошна
економія. Тільки для кого?!  Гребуть і гребуть»
Любка виглядає в вікно - “У сусідів скрізь горить”
Дід. Пробки повибивало. Бабо, запали свічку.
Любка. Родичі розходяться і роз'їжджаються, прихопивши з собою добрі торби, повні гусей,
курей, яєць, цибулі, картоплі, городини… А ми залишаємося наодинці зі своїм життям.
***
Папа сидить за столом, перебирає струни на гітарі, щось записує в блокнот.
Біля нього чарка і графин. Не дивлячись, папа намагається налити собі, але  там пусто.
Любка дістає звідкись графин з рідиною, в якій плаває перчик.
 
Любка. Дід заховав... Пап, а ви не просили, шоб мене взяли в конкурс?
Папа. (через паузу) Нет. Ты просто очень талантлива.
Любка. Правда? Пап… я хочу заспівати з вами пісню… про любов. Просто… нас тут не
сприймають… про любов,  що приходить до кожного… що я люблю…
Папа. А с какой песней?
Любка (улесливо). З красівой .
Папа. Ого!
Любка. Напишете?
Папа. Это уже задача. А... Света... чем занимается ее муж?
Вривається  Рая.
Рая. Так, Люба, не надоїдай папі, де Олька, давай тут скоро все поприбираємо, мені треба
буде завтра в Суми їхать, вам в школу, уроки повчили, сидиш, дур'ю маєшся. Сашенька, ти
просто прєкрасно спєл, я тобой так горжусь (Рая цілує папу). Так, Люба, в тебе роботи



нема? І  шо вчителька каже, шо ти стала гірше на уроках відповідать.  В автобусі  їхала.
Скотись з відмінниці  в троєшницю – я тобі  патли повириваю. Книжки, зошити назавтра
склала?  Шоб мені люди ще таке розказували!
Любка прибирає зі столу брудні тарілки і посміхається.
Олька. Тільки сяду трохи почитать – зразу всіх напрягаю, типу нічого не роблю. Ти чого
либишся?
Любка. Папа буде співати зі мною пісню! Папа буде зі мною співати!
Олька. Дивись, тарілки пливуть. Лови, лови.
«Гроші»
Любка в кухні за столом. Намагається писати.
«О,  кохання! Хто його вигадав? Чому від цього слова в нашій уяві відразу встає той образ,
якому ми хочемо сказати: «Я тебе кохаю». Чому, коли бачимо того, хто забрав у нас серце і
володіє ним, по нашому тілу пробігають мурашки, а серце готове вирватися з грудей. Чому?
Чому так побудований світ?...» Серце – повторюється… Нічого я не вмію!
Падає ручка. Любка лізе за нею під старий дерев’яний диван. Раптом в кухню влітають мама
і баба, експресивно перешіптуються. Любка так і застигає під столом.
Рая. Мамо, по-моєму… я в положенії.
Баба. О господи, вже третє зробив…
Рая. Це не від Сашка, мамо.
Баба. Від…
Рая. Да, того шо… жінки приходили…
Баба. Дак це правда?! А ти ж казала, шо нічого не було.
Рая.  Казав шо люблю. Буде нова сім’я.
Баба. Вони всі таке кажуть, а чим думала ти?!
Рая. Казав, шо розведеться, жениться, я й повірила.
Баба. Ти як мала дитина, їй-Богу.
Рая. Мамо, треба гроші на аборт…
Баба. Та де ж вони у мене! А ти в нього питала?
Рая. Ви шо! Він не должен нічого знать!
Баба. Сам зробив, так хай і платить.
Рая. Мамо, ви мене просто душите…Всі гроші у неї, вона мене погубить, Сашко піде.
Баба. Я ж тобі гроші за продане порося оддала…
Рая. Сашку треба було документи робить… Все, Союзу нема, його не пускали! Незалежна
Україна!
Баба. Де ж я тобі візьму ті гроші!
Рая. У батька спросіть.
Баба. Так тільки шо ж просила!
Рая. Ви мене ще в сімнадцять заміж не пустили, казали, шо свекруха зла буде. Ви мене
мучите всі ці года…Дихнуть не даєте!
Баба. Живи, хто тобі мішає. Ось вже сама і пожила. Де ж ті гроші!
Рая. У Вєрки позичте, вона тільки шо бичка здавала.
Баба (мало не плаче). А оддавати чим будемо!? А дітям?



Рая. Мамо, я  повішуся. Я порішу себе! Я шось із собою зроблю! Вам всього жалко, над всим
ви трясетесь, а мене вам не жалко!? Не жалко?! (бере банку і розбиває об підлогу)
Ось вам! Ось вам! (бере ще одну) Мамо, я тоже жить хочу і сім’ю, як у людей. Я так давно
хотіла. І ось все складається. Тільки треба рішить одну проблєму. Ви самі скільки абортів
робили!
Баба. Робила! Времена такі були. Ланку треба було полоть. На фермі мацювать!Так не
наводить же цілий двір!
Рая.  Мамо,  я  не  можу  без  нього!  Я  не  знаю,  що  зо  мною  –  він  приїхав,  і  все  назад
повернулося. Мені ніби сімнадцять зараз. Все забула! Все! Його нема - і серце ниє так, шо
вити хочеться. Врятуйте мене, мамочко! Я його люблю! Я знов як ніби живу. Літаю! Він моя
судьба, мамо!
Рая тримає в руках тарілку, вона вже сама вислизає з рук і розбивається. Любка скрикує, так
як шматок тарілки відколюється і  виштрикується їй в ногу. Затискає рот руками, течуть
сльози. Витягає шматок з ноги з краплиною крові.
Баба. Найду, десь найду… Дочечко моя, нещасна… В кого ти вдалася!
Рая  різко  виходить  з  хати.  Баба  змітає  розбиті  тарілки.  Захоплює  віником  шматок  з
краплиною крові без уваги, не перестаючи голосніше чи тихіше «камлання» свого монологу.
Баба. Де ж ті гроші. Все дай, дай. Шо за жизнь. Люди з колхозу все тянуть, а ми конці з
концями не зведем! Казала – поїхали в те село, шо родилися. Ми тут чужі, чужі. Нашо я не
пустила її тоді заміж. Все пішло навскоси. Ох, ще гусей не годувала. Роботи не переробить.
Світа білого не видно. Дід знов п’яний прийде. Той здоровий бичок цілими днями співає. Ох.
Виходить.
Любка ховається глибше під лавку. Тремтить. Малює під лавкою на листку зародок дитини,
розглядає. Потім – кров'ю на нозі.
«Я за тебя умру, посмотри в глаза мне – я не лгу
Ты скажи – я за тебя умру
Хочешь – я за тебя умру…» - нав’язливо крутиться в її голові.
“Репетиції”
Клуб. В супроводі оркестру  на сцені Світлана Володимирівна і Папа репетирують пісню
«Любовь  похожая  на  сон».  На  першому  ряду  в  глядацькій  залі  збираються   учасниці
конкурсу. Лєрка показує набір косметики.
Лєрка. Ото ще! - кажу  мамкі. «Нема грошей в сільраді!» Цей конкурс шо – каждий місяць –
він раз в году! Давай виписуй. І Оліянович ще шось скине, скажу по секрету. Скажи, Ань?
Аня. Я діду передавала прівєт.
Катька. (показує на сцену і підморгує дівчатам) Влюбилася наша Світланочка, як чорт в суху
грушу.
Альона. А ти, Лєр, купувала плаття чи шила?
Лєрка. Шила на заказ.
Аня. А ти, Лю-ба?
Любка. Сама придумала.
Катька. Сама пошила?
Оленка. Ну, можно так сказать.



Лєрка. Я єго слєпіла із того шо било?
Дівчата хіхікають. Лєрка сміється у весь голос. Через весь зал, гордо задравши голову, і
тримаючи загорнуте в кульок плаття на вішалці, простує Ірка.
Наташка. О, Ірка йде, точно королєвішна.
Катька. Наташ, Білий.
Наташка (зло). Та бачу.
За Іркою відразу заходить Білий – її  хлопець – сильний хлопець, який теж подобається
дівчатам – приклад «маскулінного альфа-самця».
Катька. Помирились, значить. Ти куди?
Наташка. На свєжий воздух.
 За Білим заходять  інші хлопці, здороваються між собою і розміщються на задньому сидінні.
Вітаються з дівчатами, подають сигнали своєї присутності, дівчата сміються і махають їм
ручкою.
Ірка. Ще не началось? А то мені з Москви плаття привезли, ждала родичів.
Дівчата захоплено – «Ого!», потім синхронно мовчки кивають на сцену.
Лєрка. Репетиція затяглась, як бачиш.
Ірка. А ти... Люба... тоже участуєш?
Любка. На сцені мій папа, він буде зо мною виступать.
Пауза.
Ірка. А, ясно.
Альона. Круто співає.
Лєрка. Та да.
Олєг підморгує  і посміхається Любці, час від часу Лєрка перехоплює їх погляди.  Повисає
неловка пауза.
Катька. Класне плаття, Лєра, тобі йдуть обтягнуті.
Лєрка. Я вже в тому магазіні в Сумах постоянна клієнтка.
Альона. Ану, покрутись, а то я зразу не побачила. Круто!
Таня. А де ти, Аня, таку помаду купувала?
Аня. В Брокарді, дід подарок зробив.
Таня. Ого! Там дорого. А то я шукала на базарі, такої не бачила.
Катька. Ну, якшо дід сам голова... О, Наташ, а то я вже думала тебе йти шукать.
Наташа. До мамки в магазін ходила. Ще не началось?
Ірка. А ти, Люба, шо мовчиш?
Любка. Жду репетицію.
Ірка. Кажуть, твоїй мамі погано стало на автовокзалі  в СумАх. Упала прямо під колесо
автобуса, так он Олєга мамка витягала...
Лєрка. Треба ж такого! А я б ще більше затолкала.
Альона. Та да...
Лєрка (зло). Скоро вже репетиція? Мені мама сказала недовго.
Світлана Володимирівна і Папа закінчують співати і спускаються до залу. Папа підходить до
Любки.
Папа. Хорошо было?



Любка. Дуже.
Папа. Тебе и правду нравится.
Любка. Очєнь! Па…  - і прикриває рот. - - Па-па…
Папа. Я пойду поработаю еще над песней в репетиционной комнате.
Любка.  Пап, ось візьміть я на кухні стягла. Баба пекла.
Папа. Спасибо, доченька. А... мама дома?
Любка. Не було ще…
Світлана Володимирівна (різко). Любов, одну тебе ждем!
Папа. “Любовь похожая на сон, сердец хрустальный перезвон”
Папа йде з зали. Всі проводжають його очима, особливо Любка, застигла в захопленні.
Світлана Володимирівна. Сідай і слухай. Всі повинні бути дуже гарно підготовлені, приїдуть
гості з міста, може відберуть на район і  область, а там і міс Україна! Перший конкурс –
«Візитка»  -  тут  ви  повинні  якось  інтірєсно  представити  себе,  другий  конкурс
«Господарочка»…
Любка  дивиться  прямісінько  в  очі  Олєгу  і  посміхається.  В  її  уяві  зародок  з  малюнку
розширяється і огортає їх обох.
Світлана Володимирівна. Любов, куди ти відпливла. В конкурсі участують не для того шоб
покрасуватися перед хлопцями. Шо я тільки шо сказала?
Дівчата (перешіптуючись). Покрасуватися (сміх)… це не про неї.
Любка. Конкурс зірок…
(Всі  сміються –  «Зірка»,  на задньому сидінні  товстий наглий Амбал показує «зірочку»,
передражнюючи Любку)
Світлана Володимирівна. Запомніть – «Візитка», «Господарочка», «Показ мод», «Танець-
пісня»,  «Номер  від  болільників»,  фінальний  захист  -  ми  ввели,  щоб  ви  уміли  сказати
промову.  Підведення  підсумків.  На  сьогодні  все,  я  буду  час  від  часу  перевіряти  вашу
готовність. Вперед! – як назва нашої агрофірми – генерального спонсора конкурсу.
Лєрка. Тю, а чого ми сьогодні приходили? Я й так знала, які конкурси.
Світлана Володимирівна. Лєра, ти багато говориш.
Лєрка. Мене дома мама жде.
Світлана Володимирівна. Лєра, давай тихіше на поворотах. До побачення в школі.
Світлана Володимирівна йде. Всі різко встають і прямують до виходу.
Лєрка. Пошлі, Олєж.
Любка. (автоматично) «Візитка», «Господарочка», «Показ мод», «Танець-пісня», фінальний
захист…
Олєг. Иди, Лера, я сейчас.
Лєрка (в розпачі). У сусідів собака кусається.
Катька. Ми в твій бік, прогоним, не переживай.
Лєрка. Ото ще!
Олєг підходить до Любки і дивиться в її очі.
Олєг. Прівєт! Я хотел тебе сказать... Ты ...не обращай внимания. На ето всьо.  Ну... пока.
Любка тихо піднімається на сцену. Репетирує.
Любов. Він просто стоїть і посміхається. В цей момент я  щаслива. Здається, я отак би вічно



і дивилася в його очі і ловила «бісики», а потім би ми бухнулись на його мотоцикл і поїхали
навколо світу. У нас з ним циркулює одна кров, зараз точно. Я вірю, що всі люди на землі
рідні! Нас би вітали навіть найдавніші племена десь в Перу чи Зімбабве, ми би летіли на
його білому мотику, а потім би включили якийсь реактивний двигун і стартонули би до зірок.
“Весна”
Перевалює на весну, небо стає вищим і вищим, а сонце ясним і теплим.
Папа  і  Любка  репетирують.  Дія  відбувається  в  паралельних  просторах.  Папа  співає,
акомпануючи на гітарі. Баба голосно грюкає всім, що потрапляє під руку на кухні.
Любка. У мене все тут висихає, я хочу його бачить постійно, мрію тільки про нього. Я не
уявляю свого життя, майбутнього, якщо його там не буде…
Папа. Ты влюбилась просто.
Папа (співає). И жизнь нам дана для любви…
Баба (товче чан в кухні). А от коли проспівать весь день – ясно шо ввечері хочеться і про
любов подумать. Яка тут любов, коли отак мацюєш цілий божий день!
Папа. И только Бог дает нам благодать
И жизнь течет подобно вечной речке.
Баба. Он Володька сусід тракторів з колхозу натаскав - вся бригада тепер у нього в дворі.
Папа. Любимая моя… хочу тебя прижать…
Баба. Хлопці з Клешні агрофірму організовують, а він тільки в клубі виступає.
А тут ще Олька заглядає в двері.
Олька. Пап, фізрук требує спортивний костюм.
Папа. А ты маме говорила?
Олька. Так її вже стільки немає. Пап, а он на заробітки їдуть у Вітки батько поїхав в Москву,
у Сашка, висилають гроші…
Папа. Ага, испортить там свое здоровье?! А жить как потом?
Любка. Не мішай, ми з папою репетируємо.
Олька. Іще… портфель рветься… не знаю кому сказать.
Любка.  Я тобі сказала!
Папа. Давай еще фразу «Любимая, хочу тебя прижать»
В кухні біля баби – дід: бриється перед дзеркалом  і повторює.
Дід. «Сашко, десь же треба робить. Шо ж ти далі думаєш? У тебе двоє дітей. Рая заболіла, в
больниці. Ми ж не вічні, треба і вам шось думать. Люди в клубі роблять і гроші получають, а
ти просто співаєш».
Я  не  можу,  кажи  ти,  командирша!  (включає  радіо  голосно,  засідання  Верховної  Ради
України) Знов б’ються.
Баба. Да він її ні разу не провідав, чоловік – тьфу.
Любка (забігає). Ба, скільки можна вже! Дайте вже нам підготуватися до конкурсу!
Баба. І ти в свого папіньку перетворюєшся. Одні артісти в домі, робить нікому! Хто в тин, хто
в лин -  аби дядя робив!
Любка (заскакує назад до папи в кімнату). Як круто, папа, що ти приїхав… повернувся.
Папа. У тебя очень красивый голос, Люба, будет отличный дуэт. Люб, вот тут так сжет, ты
можешь у деда найти чего-нибудь.



Любка. Буде сдєлано.
Вискакує з кімнати, папа співає «И жизнь дана нам для любви, подобно вечной сказке».
 
“Гульки”
Після репетиції в клубі. Учасниці і хлопці стоять на порозі, тут біля дівчат переминається зх
ноги на ногу і Любка. 
Білий. Дєвки, хто з нами? Йдемо прогуляться сільськими вулицями, свєт все одно зараз
відключать. Раз-два- три – (різко скрізь вимикається світло).  Ну, я казав?! (Підхоплює на
руки Ірку, сміх, вереск).
- А давайте приодінимся, щоб не банально.
- Там в гримерці ще костюми висіли з Коляди.
Ірка. (опікунськи) Не стісняйся, Люб, пішли з нами.
Любов.  Комуна,  Стокозівка,  Центральна  Першотравнева,  Лєніна  –  вулиці  здаються
абсолютно іншими, коли я йду в компанії кращих хлопців і дівчат, це круто, всі обзаздряться
в школі!  Ми беремося з дівчатами за руки і  прямуємо дорогою, вигинаючи стегнами, як
моделі. Красиво підстрибуємо, як на фотографії. Підбігають хлопці і валять нас на землю,
ми швидко хапаємо сніг і кидаємо його за шиворот. Я теж це роблю – кращим хлопцям, які
на мене раніше і не дивилися!
 Вовка Амбал вивернув кожух і причепив імпровізовані роги, Сява перетворився на доктора і
“лікує” дівчат поцілунками, Олєжці повісили шапку шута і він акомпанує на гітарі, урочисто
оголошуючи назви пісень і ком яка присвячується, дівчата стягли з костюмерки хустки.
«Вєтєр с моря дул, вєтєр с моря дул» і поряд
«Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся»
«Ой на горі два дубки»
 «Україно, земле яснозора»
«Младший лейтенант сидит в сторонке»
«Любовь похожая на сон» і раптом «Ой, чий то кінь стоїть»
«Щедрик, щедрик, щедрівочка – прилетіла ластівочка» - лунає на три голоси пісня, яку ми
розучуємо в хорі.
Любка. Клешня! Давня назва моєї вулиці.  Говорять, жив Козак Клешня, давно. Ось стоїть
трактор, який хтось прихватізірував в колхозі.
- А йдем кататися на гірки!
Хлопці валять дівчат в сніг – ті кричать “фу, він же грязний” -  умивають,  один підлітає до
Любки, заглядає їй в очі, відступає різко, як опікшись.
Женя з гітарою. Це ти?! Народ, шо вона тут робить! Слухайте, хлопці, я не буду тут, поки
вона не піде.
Білий. Успокойся, Женя! Слухай, попустись! Мала участує в конкурсі, ми її прихватили.
Женя. Так, Олєж, віддавай гітару, ходіть втиху.  Я її терпіть не можу, у них вся сімейка гнила.
Олєг перебирає струни, Лєрка біля нього крутиться, гладить його.
Женя. Або гітара – або вона. Ти б почув шо її дід моєму батьку зарядив – “ти вор, крадеш в
колхозі!” А мамка у неї? Олєж, чи тобі не знать?
Олєжа. Дєд-философ.



Лєрка. Як ми без музики! Олєж, ти ж ще не співав.
Всі дивляться на Любку.
Любка.  Хай  бббуде  гг  гітара…  Я  пппп  іду  ддд  одому.  (іде,  всі  дивляться  їй  в  спину,
розпрямлені плечі опускаються, опускаються)
Женя. Бля… вона ще й заїкається. Клаудія Шифер!
Любка йде сама вулицями села. Вечірнє небо рясно посіває весняним снігом село. Сніжинки
лапаті - падають на щоки і вії. Особливо лоскотно, коли підставити обличчя до неба. Сніг
падає на лице Любки і тане.
Любка. Дивно, вже давно весна – і раптом сніг. Як же зробити так, щоб нас почали любити…
От якби я була така ж гарна, як Клаудія Шиффер!
Любка підходить до дому і бачить діда в старій військовій шинелі з палкою.
Дід (п’яний, з безумним поглядом). Де той чекіст? Він мене хотів розстрілять. Тут захована
шабля, я знаю, її треба достать. Ще з прапрадіда, я чуствую.
Любка (майже не плаче). Дідусю, яка шабля? Тут тільки чужий трактор!
Дід (переключившись різко, плаче). Я проробив на цьому тракторі 25 год, а тепер у нього
хазяїн!
Любка. Дідусю, пішли додому.
Дід (різко переключається). Я його вб’ю. Він інспєктор, чужий агєнт, він звідти. Прийшов мене
здать.
Любка. Хто?
Дід. Він шпіон! Здать – отим чортам!
Любка. Да хто?
Дід.  Чекіст! Він збирає досьє. У нього папка «дєло»!
Любка. Дідусю, у вас «бєлка». Папа ні при чому!
Дід. Він мене здасть або уб’є, я чуствую.
Любка. Пішли додому.
Тягне діда додому. Назустріч – Рая. Великий, масивний дід сповзає на землю.
Рая. Люба, ти тут? Оце я должна тебе ждать! Де ти  шляєшся?! Я должна нєрнічать? Свєту
по всьому селу нема! Ти дивилася на часи? Ти мене в гроб загониш! (у мами трясуться руки,
тихо). Ах ти ж сучка. Потаскуха мала! (заводиться, замахується, щоб вдарити).
Любка. Мам, коли ти приїхала?
Рая. Ти бачила папу?
Любка. Мам…
Рая. Де він? Ти бачила його в клубі?
Любка знизує плечима, опускає очі в землю.
Дід (п’яно-сонно). Де той…інспєктор?
Рая. Ідем додому, бери діда.
Любка. Мам… Не роби цього!
Рая. Чого?
Любка. Не вбивай!
Рая. Да шо ти знаєш? Ти жила? Чого ти лізеш, питаю? (трясе її, міцно хапаючи за одяг, б’є
по щоках)



Любка (тихо). В чому сенс любові? Навіщо це все?
Рая. Замвкни, замвкни, я тобі сказала, книжки вона все читає, а ти поживи ще на цьому світі.
Підніміться, батьку, давайте руки...
Тягнуть п’яного діда додому. Дід п’яно горлопанить на всю вулицю.
«Ой, чорна я си чорна, чорнявая циганка
 нащо полюбила, нащо полюбила
 чорнявого Іванка»…
“Живіт”
Хата. Велика кімната. На вішалці висить сукня, надуті кульки, вінок з великих паперових
квітів, червоні туфлі, великі паперові квіти, листи паперу, на яких написані промови. Посеред
кімнати на червоному домотканному килимі лежить скручена Любка.
Баба. Іди на диван, діточки, зараз врачиха прийде. Ні матері якраз нема, ні батька. Дід
п'яний повів коня на ферму. А мала де?  Ой, ще ж уроки в школі.  Як ти й прийшла сама.
Може ти шо в школі з'їла.
Любка киває головою “ні”.
А ви ж не обідаєте.
Заходить лікарка. Любка перелазить на диван.
Лікарка. Зараз я послухаю. Де в тебе болить?
Любка. Тут скрізь, так муторно, не можу.
Лікарка слухає, прощупує живіт.
Лікарка. Нічого не проглядається, апендициту нема, отут не  болить? Шлунок ніби ні, ну
треба везти в Суми. А може в неї мєсячні?
Любка. Якраз пройшли.
Лікарка. Ну, я піду, а ви не баріться, везіть, явних ознак нема, а там бог знає шо.
Баба. Ладно, вставай,  пішли. Дойдем якось.
***
Хата баби Олі – шептухи. Стукіт в вікно. Під парканом баба і скручена за живіт Любка.
Баба. Олю, порятуй, живіт.
Баба Оля. Я ж не приймаю після заходу сонця.
Баба  (голосить).  Голубочко,  зроби  шо-небудь,  криком  кричить.  Завтра  у  неї  в  клубі
виступлєніє, вже й таблетки пила, нічого не помагає. Врачиха побула, нічого не поняла,
тільки пішла - знов як скрутило. Дід напився, лика не в’яже, коня розпріг - прийшлося йти
пішки через все село.
Баба Оля. «Отче наш» читали?
Баба. Не помагає, тільки позіхає.
Баба Оля. З людей.
Маленька вітальня, багато в’язаних килимів-«кружків». Баба без одного ока — баба Оля -
нависає над Любкою. Над столі миска з водою. В руках баби ніж. Горять свічки. В сусідній
кімнаті працює телевізор, новини.
Баба Оля. Тихіше, Василь! «Із голови, з плечей, з речей, із рук, із ніг»
Водить ножем над головоюЛюбки, бере в руки миску, вливає віск, говорить, прицмокує.
Баба Оля. Дєтка,  ти шось таке дивилася страшне, воск показав ніби дитя убивають.



Любка, дивлячись в підлогу, крутить головою «ні». Баба прикрила рот рукою.
Баба Оля. Може ви знаєте?
Баба. Госпід з тобою голубочко! Ти ні з ким не була, дєточка?
Любка (впевнено). Ні.
Дід Василь (йде від телевізора) Ви чули шо в новинах? Здають ядерний потенціал. Продали
Україну! Думаєте, потом нам хтось поможе?! Повбивають ні за цапову душу!
Баба Оля. Василь, в мене люди. Піди курям дай…
Дід Василь. Прихватизація іде повним ходом, захапують заводи ті шо ми оцими от руками
строїли. За палочки робили… (виходить)
Любка. А ви можете такі молитви прочитати, шоб мене в селі любили? 
Баба Оля. Господь кожному своє посилає.
Любка. Як його узнать?
Баба Оля. Кого?
Любка. Бога?
Баба Оля. Бачиш у мене одного ока нема? Коли я була малою, батько напився і встромив
мені ножа прямісінько сюди. Отак, поки довезли з ножем в больницю, воно і витекло. Довго я
батька ненавиділа, а потом і простила. І зразу отут у мене в грудях ніби отпустило… А потом
сниться мені сон: приходить сам Бог і каже мені – «ти будеш лічить людей», встань і запиши.
Я так і зробила. Стали люди приходить, кажуть, помагає... І Василь появився. І у тебе все
буде так, як треба.
Любка. Коли?
Баба Оля. Коли Бог дасть, діточки.
Баба (дає гроші). Ось Олю, скільки є.
Баба і Любка виходять. Їм – в спину.
Баба Оля. Ох...  Ідіть з Богом. (різко) Василь, ти давав курям?
Василь. Та з того маленького мішка…
Баба Оля (зло).  Пшеницю чи просо? Я тебе просила сипать курям пшеницю, а ти знов дав
просо, просо — для курчат.
“Побили”
Кухня. Любка вечеряє. «И жизнь течет, подобно вечной речке» - в сусідній кімнаті репетирує
папа.
Баба. І чого ото пісню співать по-руськи. Не могли по-нашому написать?
Любка. Папа не може.
Баба. Схотів би вивчив. Здався тобі той конкурс! Вони тут усі кум-брат-сват. Це  не наше
село. Хіба я знала, шо буде така жизнь? Очі не піднімала, робила, робила, а тут зразу хазяї
намалювалися, всі все тягнуть. Раньше останню сорочку в колхоз несли… Підходе один до
матері – Прісько Івановна, а підпиши облігацію на весь год на танки. Це цілий год робила – і
треба все оддать.
Любка. Завтра вже конкурс! Ух!
Баба. Дід як ув’язався. Тепер живу – все хазяйство на мені, все життя промацювала як
дурна. Дві почки обірвала. А хтось п’є-гуляє – герой труда.  А той он – прийде, поїсть гарно –
і знов у клуб.



Любка. Ба, а де мама?
Баба. Я не знаю, де моя голова.
Любка. Ба, а у дітей, які не родились, душа є?
Баба. Ох, укололо, ох, серце! Накапай он там «Корвалол». Госпід з тобою!
Заходить Олька з  підбитим оком,  з  заляпаним брудом обличчям.   Портфель,  куртка –
розідрані, мокрі і брудні, з носа прямує засохла цівка крові. Пауза.
Баба. Де ти була? Я думала, ти на хорі. Чи … у Наташки.
(плаче)  Я  вивчила  уроки.  Наташка  попросила  списати  математику.  Я  не  дала.  Мене
напрягло, шо вона списує у мене, а потом перша біжить до вчительки і показує, як вона все
зробила, типу уточнить. Та ставить їй 12, а мені 10.
Сказала не дам. Вона начала обзиваться. Сказала, шо я лахмата і сестра у мене «дура» і
дід алкоголік,  і  баба «зла відьма»,   і  мама… «бігає за чоловіками».   Я не витримала -
вчепилася їй в волосся і вирвала комок. Вона зустрічається з Могиленком, отам хамом…
побігла, все доклала йому, він прийшов і побив мене. Носаками. (реве) З хлопцями! Били в
живіт! І по обличчю,  кричали, що я «виродок».
Баба (заголосила). Ой, людочки добрі. Ми тут чужі. У нас грошей нема. Вони тут всі куми.
Олька. Зробіть же шо-небудь! Він носаками бив мені по почках.
Баба. Шо ж ти зробиш! (Голосить ще сильніше) Ран ніби нема, ану, дай руку… Мати знов в
город поїхала, треба матір ждать. Помаж її «корвалольчиком».
Олька. Папа, побийте його.
Папа. Впредь будешь осторожна. Зачем же раздувать скандал, война ни к чему хорошому
не приводит.
Олька. Вони назвали мене каплаухою, сказали шо я жирна.
Папа. Скажи деду, пусть он разберется, он здесь всех знает.
Олька (з відчаєм). Він п’яний спить.
Любка  (істерично).  Я  тебе  прошу  –  хай  тільки  пройде  конкурс,  я  так  стараюся…  нас
полюблять, все буде добре, от побачиш – у нас буде багато друзів, ми будем популярні, до
нас будуть приходити в гості і дівчата, і хлопці… (запихає Ольку  в іншу кімнату).
Любка  і  Папа  співають.  Олька  плаче  під  дверима,  тамуючи  десь  в  собі  звук.  В  кухні
брязкотить каструлями і банками баба. Десь в кутку хропить дід.
Баба (здалеку) Дід би в молодості їх на дерева повішав! Або пугою би всіх помітив! Такий
сміливий був, поки совєтські міліціонери його не пробували розстрілять. Ради забави! А
після став тільки робить і пить, робить і пить! От наливають. Шоб вам добра не було. Все,
шоб чужим буть харошим, і коню привезе, і корові, а своє нічого не нужне. Казала, не нада
їхати в це село – так він як насів:  колхоз передовий, і близько до города, школа хароша…
Де вже тепер той колхоз!  Щас, треба поїсти – і все пройде.
Не  роздягаючись  на  лавці  сидить  Олька,  сльози  течуть  по  її  пухкеньких  щічках.
Повибивалося з кіс біленьке кучеряве волосся і поприлипало до обличчя. Вона дуже гарна.
“Конкурс”
Клуб. Сцена прикрашена повітряними кульками і виготовленими з паперу квітами. Яскраво
горять всі прожектори. Світлана Володимирівна в блискучій обтягнутій сукні веде шоу.
СВ. Вітаю вас, односельці та гості нашої прекрасної Миколаївки. Сьогодні ми зібралися в



цьому  не  дуже  теплом  залі,  але  обігрітому  жаром  наших  сердець,  щоб   вибрати
найталановитішу та найгарнішу дівчину села - “Міс Миколаївка”. Зараз ви побачете цих
прекрасних і сміливих красунь, які не побоялися заявити про себе. Зстрічайте, учасниці
конкурсу, не жалійте оплесків, шановні односельці.
Звучить музика. Всі разом в  костюмах проходять, дефілюючи, дівчата.  В стилізованому
українському костюмі виходить Любка – вона стильно прикрашена виробленими квітами, в
старій бабиній сорочці, прикрашена рушниками, сама стилізувала, і вийшло добре. Видна
юна неумілість, але все дуже ефектно має вигляд зі сцени.
Світлана Володимирівна.  Доброго вечора шановні  односельці  та гості  Миколаївки.  Ми
розпочинаємо довгоочікуваний конкурс «Міс Миколаївка». 
Баби перешіптуються. Чоловіки і хлопці посвистують, запалюють запальнички. В більшості
своїй товсті жінки з подвійними підборіддями в кофточках з блискітками і незадоволеними
мінами перешіптуються і осіпують своїх чоловіків, коли ті надто захоплюються баченим зі
сцени.
Дозвольте представити вам вельмишановне журі
Непийвода Іван Оліянович – голова колгоспу «Вперед», який зараз стає агрофірмою як ви
знаєте, відомий знавець жіночої краси (огрядний голова хтиво усміхається на всі боки, по
залу прокочується хвиля перешіптувань)
Крячко Микола Іванович – головний лікар місцевої лікарні
Вода Микола Іванович – головний агроном
Іванченко Володимир Миколайович – директор школи
І  гість  нашого  конкурсу  –  увага  -   Мінаєв  Геннадій  Спиридонович  –  голова  районної
держадміністрації
Ваші оплески і перший конкурс – «Візитка» - Любка представляється віршами.
Конкрс “Господарочка”: Любка пригощає всіх варениками і просить загадати бажання.
Любка.  Я  спробую цей  вареник  і  загадаю бажання,  щоб  наша країна  стала  квітучим і
розвиненим краєм, справжнім раєм на Землі, як писав Шевченко. Щоб ми всі в міру своїх
можливостей зробили внесок в ріст нашої України, ще зовсім юної дівчини, але яка з кожним
днем все кріпне і дорослішає.
Любка танцює з дівчатами під Майкла Джексона.
Створює номер зі своєю сестрою як з живою лялькою.  Інколи нам здається, що близька
людина поруч не відчуває в повній мірі так, як ми, що її почуття “лялькові”, несправжні.
***
Світлана Володимирівна. І наш останній виступ – в конкурсі “Номер від болільників” - Любов
Матвєєва і її папа Алєксандр. Ваші оплески, зустрічайте!
Папа як справжня зірка на сцені. Працюють прожектори. Папа і Любка співають в супроводі
місцевого оркестру. Всі  в залі затамували подих. Світлана Володимирівна нервово кусає
губи.   Лєрка  демонстративно  перешіптується  за  кулісами  з  учасницями,  всі  її  рухи
експресивні і напружені.
Папа (співає). “Я милую свою возьму за плечи
И нежными руками обниму…
Еще моя красивая не вечер



Настанет ночь и улетим мы на луну”.
Любка (зі сцени, після пісні). «О,  кохання! Хто його вигадав? Чому від цього слова в нашій
уяві відразу встає той образ, якому ми хочемо сказати: «Я тебе кохаю». Чому, коли бачимо
того, хто забрав у нас серце і володіє ним, по нашому тілу пробігають мурашки, а серце
готове вирватися з грудей. Чому? Чому так побудований світ?...» Ці слова я присвячую
Олєгу,  який живе в  моєму серці.  Його  очі  світять  для мене найтемнішої  ночі:  «Я тебе
кохаю»…
Все пливе крутиться, на сцену викочується величезний сріблястий шар, як на танцполі, на
ньому цінник, теж великий, на ціннику виграє напис життя – яскраво червоними фарбами, в
якийсь момент ця величезна куля котиться по сцені, напис розтікається і перетворюється на
кров’яні літери, які кровоточать. Куля летить з зал і зминає всіх на своєму шляху. В якийсь
момент стає схожою на планету Земля, яка ніби зійшла з орбіти і перетворилась в казна що.
Любка кричить зі сцени: «Врятуйте! Когось вбивають! Скільки жорстокості на цій землі»
Любка відкриває очі. Навколо неї схилилися всі. А Олег несе її на руках в гримерку.
***
Урочисті фанфари. Всі учасниці на сцені красиво дефілюють і стають півколом. Напружена
атмосфера. Зараз мають оголосити переможницю конкурсу. Лєрка гордо стоїть в центрі, ніби
таємно посилаючи повітряні поцілунки Олєгу.
Іван Оліянович. Всі дівчата молодці. Гарно підготовилися. Одне задоволення дивитися на
красу і молодість в одному місці. (йому підказують і інтелект, Оліянович не розуміє – розум,
розум)… Шо?! І розум! Блискучий розум, сміливість, жіночність, почуття смаку! На якийсь
момент  ми  тут  з  колегами  по  журі  відчули  себе  на  показі  мод  в  Римі  чи  Мілані,  як  в
телевізорі.  І  ми оголошуємо переможницю цьогорічного конкурсу Міс Села – це Любов
Матвєєва.
Хлопці  свистять,  Лєрка  плаче,  у  неї  течуть  чорні  сльози  по  щоках,  найстарша  Ірка
демонстративно іде зі сцени, кидаючи “титул” на підлогу.
Не треба нервуватися, ви всі гарні і талановиті, просто дівчина добре підготувалася і мала
міцну ціль виграти, ось так і  вийшло. Вітаємо тебе, Люба, і  вітаємо всіх учасниць. Наш
конкурс урочисто оголошуємо завешеним!
Учасницям одягають стрічки через плече, Любка отримує на голову корону…
Овації. З залу доноситься свист і аплодисменти – половина залу в захваті:  «Яка молодець»,
«Яка фантазія», «який талант», “сама, своїми силами”, “не по блату”.
Інша частина кричить: «Неправильно пощитали!», «Лєрка-каралєва», «Хай здає титул!»,
«Виграла не вона, а її папа!», «Папа гарно заспівав – от всі і проголосували», «А так вона
відставала конкретно », «Лєрка свого не упустить».
 Вболівальники починають битися.
Нестримна радість охоплю серце Любки: «Папа, папа ми перемогли! Це наша перемога –
хочеться кричати їй на здається на весь світ».
Любка оглядається:  А де папа? 
До Любки підбігають люди, всі її вітають і так само швидко зникають, всі щось запитують…
Яскраво нафарбована Олька (ще з “ляльковим” макіяжем) фліртує з дорослим чоловіком,
який намагається її поцілувати: “Олька! Олька! Ти куди? Шо ти робиш” - кричить Любка.



“А теперь ты нежная, королева снежная,
Распустила волосы по белым по плечам”, - наспівує Ольці на вухо агроном. Та сміється і
вони зникають за кулісами.
“Ой-ой-ой, яка мама – така і дочка”, - хтось кидає в їх бік.
За  її  спиною  Любки  роздається:  «Де  участковий?»,  «Кличте  участкового!»,  «Шо  тут
проісходе?», «Розходьтеся односельці» - всі повільно тиснуть руки, понуро йдуть.
 Жінки хапають чоловіків під руки і поспішають додому з викриками: «Ще штрафу нам не
хватало!», «І воно тобі нада?!»
Любка  біжить шукати папу по клубу, заглядає в усі кімнати, клуб новий великий, недавно
побудований, ще пахне бетоном. Скрізь темно. Раптом в глибині коридору вона помічає
слабке мерехтіння. Щось всередині затьохкало. Тихо, навшпиньки Любка йде туди.
***
Любка  заглядає  в  шпаринку.  Серед  високих,  під  саму  стелю,  полиць  з  костюмами,
реквізитом і музичними інструментами на костюмах і килимах лежать напівголі – Папа і
Світлана Володимирівна. Поряд стоять знайомі Любці чемодани Папи.
Папа. Жизнь проходит безвозвратно,  у меня столько талантов было…
СВ. Я за своим мужем  бегала всю юность, поступила в институт, он уже работал главным
агрономом здесь… добилась! … и вот, свадьба, он мой – и вдруг я понимаю, что не люблю.
Не люблю!
Папа. Отец гнобил меня, с самого детства я бежал от быта. И вот – неужели надо все время
пахать? Кто будет слушать ручей, птиц… вот послушай (за вікном співають пташки) Птицы...
Весна. Какая красивая жизнь.
СВ. Когда ты поешь, я понимаю, что такое любовь.
 Папа (закрива їй рота). Я перекатиполе, Света. Все давит, Света, отовсюду хочется бежать.
Как подумаю, что вот так здесь неприметно может пройти жизнь – мороз за душу берет,
мрак к горлу подступает. Мне никто не нужен. Я сам себе не нужен.
СВ. И даже я?
Папа підтягує її до себе і цілує.
Папа. Вот мои  чемоданы, Света. Я ухожу.
СВ. Куда?
Папа. К свидетелям  Иеговы. Буду петь с ними, славить Бога.
СВ. Ти в нього веришь?!
Папа. Там – мир. Широко.  Здесь я задыхаюсь!
Світлана Володимирівна. А як же я?
Папа. Там открытый космос! А здесь – какие здесь перспективы?
Світлана Володимирівна. А дети?
Папа. Так получилось, они появились. Никто ни к кому не привязан, Света! Вырастут.
Любов окам’яніла за дверима. Світлана Володимирівна і Папа виглянули в коридор і знову
зайнялися  сексом.  Їх  останнім  сексом.  На  вулиці  було  чути  вереск  дівчат,  гарчання
мотоциклів «Мінськ» і звук гітари.
Любка сиділа в репетиційній залі і відчайдушно слухала простір. Тікав годинник.
Через годину Папа вийшов з чемоданами і пішов в напрямку церкви Свідків Ієгови. Там



горіли вікна і співали люди.
Любка. На ранок папа поїде з чемоданами кудись вдаль на блискучому американському
автобусі -  як говорили, “славити Бога”. Після того я ніколи його не побачу. Довго сидітиму в
клубі на сцені, потім залізу вгору на колосники, посиджу в залі… Вийду на сцену… Дивно, в
той вечір клуб чомусь забули зачинити. Мабуть, Світланушка з печалі.
Любка. Ти знову мене зраджуєш, папа. Я думала, що ти станеш мені опорою. Я вірила тобі.
Я пустила тебе в  своє серце,  а  ти  знову  там потоптав все живе.  Всі  паростки  любові.
Ненавиджу, ненавиджу! Ти не людина, ти просто твар, скот, змій улесливий, мразь! – я
ненавиджу своє обличчя, яке схоже на твоє, тіло, в якому твоє деенка, своє бажання тікати
по вітру, яке мені передав ти, як вірус. Ти вірус, Папа! Ти кидаєш мене! Ти зраджуєш мене!
Любка йде додому в вечірньому стилізованому під національне вбрання платті з короною на
голові. Час від часу потрапляє туфлями в ями на дорозі. В пітьмі   вона схожа на якусь мару
чи нічну фурію. Мимо дівчини раз по раз проїжджають мотоцикли, агресивно висвітлюють
фарами і “вітають” свистом.
Хата. Двір. Зустрічає діда.
 Дід.  А де ваш папа? …голова скотником бере… на ферму… чи схоче.  Жду, шоб йому
сказать, тільки де ж він? Завтра вже й на роботу.
В хаті голосить баба –
Баба. Раю скора забрала, кровотічєніє відкрилось. Упала посеред двору. Йшла в клуб на
виступлєніє, отак дихнула, і  як упаде! Лицем в асфальт! Ох, дочечко моя, яка ти дурна
вродилася. Нашо я ті гроші шукала, чого я тебе послухала! «Отче наш, що єси на небесах,
нехай святиться ім’я твоє…»  - і знов повторює по колу. - Забула, забула, шо далі. Шо ж далі,
хто скаже?
Любка. Де Олька?
Баба (різко тверезо). Не з тобою?
Любка. Де Олька!?
Любка біжить по двору і заглядає в сараї, закутки, вибігає на город.  Співають солов’ї. Любка
бачить біля яблуні вглибині саду Ольку, яка сидить навпроти вогню і щось нервово тіпає в
руках.
Олька.  Умри,  умри.  Умри!  В  голову,  в  плечі,  в  самісіньке  серце  ввійди,  з  усією  моєю
помстою.
Олька проговорює  якийсь заговір, шипить, спльовує, хрипить. У Любки йде спиною мороз.
На облаштованому (самостійно Олькою) вогнищі курить дим. В мисці кипить вода. В воду
вона  ллє  віск.  Тут  же  наскоро  змотана  лежить  лялька.  З  усіх  усюд  гавкають  собаки  і
нявкають коти.
Любка напівінтуїтивно, якимось одним несвідомим поривом підбігає, вириває з рук Ольки
щось скручене з лахміття і кидає в вогонь. Вириває з рук Ольки книжку і теж кидає в вогонь.
Та миттєво спалахує. Обіймає міцно і  експресивно, тримає силоміць в руках, не даючи
вирватися. Олька ніби спросоння, різко плаче.
Олька. Шо ти робиш? Ти все спортила! То магія, я в бібліотеці взяла! Ти ж сама хотіла шоб
нас любили! Я тільки хотіла попробувати, чи воно збудеться! Могиленку  ніхто нічого навіть
не сказав, я хотіла відомстить, він заслуговує на це.  У них вся сімейка гнила.



Любка. Ти ж за кулісами з агрономом цілувалася, його б і попросила...
Олька.  Ага,  його жінка потом шукала,  не потрібне це все мені.  Все це гидко і  протівно
(згадуючи, автоматично витирає рота). Я краще сама.
Любка. Всі бажання збуваються! (тихо) Або не збуваються.
Олька. Мама хотіла зробити аборт, був великий срок… зараз дуже тяжка.
Любка. Просто папа пішов. З чемоданами. «На все четыре стороны!» – як колись! (крізь
сльози) Він поїхав! Ми йому непотрібні!
Олька. А я думала повіситися, а потом прочитала, шо ті, хто це робить,  на тому місці і
застряють, між світами. Буду прівідєнієм ходить вас лякать. У!У!
(десь далеко в лісі за городами завило – У!У!) Любка опускає руки. Олька знову намагається
прилаштувати обійми.
Олька. Так гарно, коли ти мене обіймаєш. Так тепло. Обіймай мене ще і ще, ще дужче,
дужче. Мене так давно ніхто не обіймав.
Любка. І мене (плаче). Ми разом його віддубасимо.
Олька. (обіймає ще дужче). Просто… Ти збила ритуал і ти тепер проклята.
Любка. А…а  якщо я скажу… «Отче наш, що єси на небесах…» - що ж там далі?.. «Отче
наш…»
В глибині саду чорніють дві постаті – вони то збільшуються, то зменшуються.
Олька. Привиди.
Любка. Може, то мак різать ходять.
Постаті перемовляються між собою: «Ми тут  їх точно застанемо». – «А якшо їх нема». -  «А
де ж він, другий день дома не ночує?!»
Олька. Тікаємо!
Зненацька вони чують біля двору тихий свист і клацання хвіртки. Любка біжить і раптом різко
падає, зачепившись об камінь. Підіймається. Напроти неї стоїть Олєг і дивиться прямо в вічі.
“Олєг”
Любка.  «Пап, пішли на качелі» - кажу тихо. Мовчить. «На качелі». Відхожу, дивлюсь, він ніби
завмер.  Я  дуже  хочу  на  качелі…  «За  стадіоном  качелі,  там…  діти».  Він  дивиться  на
фірточку,  напружений як струна.  Мені  п’ять,  папа забрав мене з  садка.  Я в червоному
плетеному платті. У баби в скрині лежить під нафталіном... Посеред двору стоїть папа. Він
шось думає і дивиться кудись вдалечінь. Я підходжу, він не помічає, дивиться крізь мене.
«Пап, пішли на качелі» - і відчуваю, що кудись лечу, а потім страшний біль. Це я проїжджаю
по асфальту в дворі. Йде кров, багато крові…
Олєг  стоїть в компанії хлопців прямий, як Данко, з гітарою. Біля них – мотоцикли. Олег в
модній шкіряній куртці, красиво знімає шлем, красиво запалює сигарету, затягується…
Олєг. Знаєш...
Любка.  Я  не знаю,  навіщо тобі  все це говорю.  Просто...  як  ніби перемістилась в  іншу
реальність.
Олєг. Іді сюда...
Олєг бере в руки голову Любки –
Олєг. Люба, Люба, Любовь... - і цілує її в губи.
Любка. Слухай, я...



Олєг. Поехали со мной.  Мы приглашаем тебя с нами гулять,  ты сегодня виграла конкурс,
ты реально была лучшая. Ты молодец. И еще – будем кататься на мотоциклах и петь до
утра - «Королева двара, каралева двара…»  - для тебя.
Любка. Правда? Я зараз.
Біжить, спотикається і  раптом падає прямо на очах у хлопців.Ті  прискають сміхом, але
відразу затихають. Любка підіймається, і раптом завмерла.
Любка.  Як  в  дитинстві...  відтоді  постійно  шукаю  його  любові…  і  від  них  теж  шукаю…
придумую, як бути цікавою… як сподобатися, страшно переживаю, шо хтось може побачити
якісь мої недоліки - довгий ніс, прищі. Я весь час ховаю себе. Штукатурю, замазую.
(Експресивно, з надривом) Олєг! Знаєш я постійно хотіла сама собі довести, шо я шось
значу. «От бачиш, який у мене папа! Як він гарно співає, значить, я теж людина! У нас
справжня сім’я!» Мій папа пішов, а моя мама вагітна від твого і мабуть вже зробила аборт.
Знаєш, я не хочу більше нікому нічого доводити. Я просто така, яка є. І  я «не каралєва
двара».
(пауза)
Олег. У меня тоже ушел папа… Поехали, пацаны.
Сідають на мотоцикли, їдуть. У  Любки з нафарбованого ока тече одна-єдина чорна сльоза,
а  з  колін  патьоки крові.  Співають солов’ї,  закутана в  простирадло,  як  привид,  з  двору
виходить Олька і обіймає її.
Олька. Дивись, дивись, там такі спалахи! Ой! Це світиться Сатья-лока.
Любка. Що?
Олька. Ну… місце, куди ми всі йдемо і ніяк не дійдемо. Там живе чисте щастя.
***
Вдих. Видих. Крок за кроком – глибше, глибше, туди, де  пульсує біль, ховається в людині чи
ситуації.   Замаскований,  прихований,  переодягнутий  біль.  В  слові,  жесті,  який  в  собі
ненавиджу. Іду  туди. Де болить. Куди тягне, а я противлюсь. Так не хочеться туди. Це
згадувати. Знаходжу. Затримую цю  подію чи ситуацію. Згадую все до дрібниць. В чому
одягнена.  Взуття. Всі предмети навколо. Їх фактури, об’єм. Запах. Атмосфера. Час. Як
розташовані тіні і де на небосхилі сонце.Все. Все. І от крок за кроком я підходжу ближче до
папи, ось він, його постать, лихий спалах в очах, змах руки  - поштовх. Повільно і розтягнено
в часі я відчуваю “це йди геть” – а  в ньому – нереалізованість своя власна, біль, нелюбов,
відчай, бажання і неможливість істинної душевної творчості, життя по духу, а основне страх,
страх. Всі його причини, виправдання б’ють боляче мені в спину, під його рукою зминається
моє маленьке червоне в’язане плаття…повільно наближається до мене асфальт, шорсткий і
бугристий,  сірий  і  по-вечірньому  холодний.  Падаю,  удар,  проїжджаю  з  болем  п  о
асфальтових крупинках, частина міцно впинаються в дитячу шкіру, яка огрубіє і загоїться –
пізніше…А от зараз -  бризкає кров, здирається шкірка на долоньках, руки, лікті, коліна. Біль
звезеної шкіри підігріває розпач,  образа і бажання зникнути, розчинитися, щоб не стало.
Розпастися на молекулярно-атомні  частинки.  Лежу на асфальті.  Злякано відсахується
чоловік,  якого  називаю «папа».  Я  не  буду  тебе  ненавидіти  чи  намагатися  через  сили
подружитися, прийняти. Я тобі просто вдячна. Десь з-за хмар, з висоти я знаю – за мною
спостерігає мій істинний папа,  отець,  який дозволив це падіння,  для чогось основного,



важливого,  як і  перший  поцілунок.  Це його поцілунок прямісінько в мою душу, щоб не
збивалася з дороги, щоб любила страждання і радість. Для чогось незбагненно-важливого.
Я прощаю. Голосніше – прощаю. Голосніше. Прощаю! (кричить)
КІНЕЦЬ
 
Я, Гапєєва Олена Олександрівна погоджуюсь на публікацію своєї п'єси “ПАПА” на сайті
https://ukrdramahub.blogspot.com і погоджуюсь на вільний доступ до них усіх бажаючих. Будь-
яке використання моїх текстів можливе тільки за згодою зі мною.
 


