
Кімната абсолютної тиші (2012, 2015) 

драма обивателя 

Ролі: чоловічі – 2, жіночі – 3 

Сучасна людина живе в настільки забрудненому інформаційному просторі, що втрачає чутливість до 

самих, здавалося б, жахливих речей. Тероризм, дитяча смертність, гендерна нерівність, забруднення 

навколишнього середовища – все це, змішуючись з інформаційними помиями, здається таким само 

незначним, як серіали, реклама, чиясь балаканина або розважальні передачі. Людина слухає – але не 

чує. Як і головний герой п'єси, перкусіоніст Сергій. Виховуючи сина, вирішуючи особисті проблеми, 

намагаючись писати композиції, він мріє про одну-єдину річ: непроникний кокон у вигляді кімнати 

абсолютної тиші. І в міру своїх моральних якостей, врешті-решт, її з отримує. 

Дія п'єси розгортається на тлі сюровой геополітичної катастрофи, яка відбувається в рамках 

рекламної кампанії великого виробника цементу. 

Відповідно до законів драматургії герой має приймати рішення, проте Сергій виявляється на це 

нездатним. І в самий складний момент перекладає відповідальність за свій вибір на глядачів, отже у 

п'єсі передбачені дві кінцівки. 

П'єсу відзначено фестивалями «Тиждень актуальної п'єси» (Київ, 2013) і Драма.UA (Львів, 2013). 
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Дійові особи 
Сергій – Сергій Векліч, перкусіоніст-естет 

Олександра – Олександра Морозова, композитор 

Валерія – Валерія Векліч, дружина Сергія, бухгалтер та працівник мережевої компанії за 

сумісництвом 

Деніс – Деніс Векліч, син Валерії та Сергія дев'яти років 

Бабуся – Софія Іллівна, мати Валерії, санітарка на пенсії 

Телевізор 

Радіо 

Жінка 
 

Акт 1 

Сцена 0 

Сергій. Лежу вночі, а над вухом комарі мозок виносять. І все б нічого, але я ж музикант – чую малу 

терцію, причому один кормар – зараза! – Ще й низить на чверть тони. 

Чутно, як у сусідів прокинулося Радіо: чутно позивні, грає гімн. 

Радіо (стиха, буденним тоном). Доброго ранку, дорогі слухачі. 6:00 за київським часом, до вашої 

уваги випуск останніх новин. (Музика). Міністр внутрішніх справ Франції подав у відставку після 

зникнення 50 кг кокаїну із поліцейського упраління Парижа. Ситуация на Сході. Ізраїльська авіація 

нанесла удари у по Сектору Газа, коло 100 тисяч палестинців залишилися без даху над 

головою.Американські терористи здійснили серію акцій у голандських будівельних супермаркетах. 

За допомогою 2,5 тротилу підірвано 250 тисяч сухого бетону. Сотні постраждалих госпіталізовано, 

решту відкопують з-під уламків. 

 

Сцена 1 
Однокімнатна квартира, у якій живуть Валерія, Сергій та Деніс Веклічи. Всі троє у кімнаті. 

Валерія. Що-о-о-о? Двійка за рік?! Ви зовсім здуріли?! Мені тепер що, з роботи звільнятися? Хто вас 

тоді годуватиме?! 

Звук зливу унітазу, у кімнаті з'являється Бабуся. 



Бабуся. Тихіше ти, сусіди почують! 

Валерія. Твій улюблений внучок вже нікуди не їде. Буде все літо з репетитором займатися. (До 

Сергія). Якщо ви удвох таблицю множення не одужали. Сидять на моїй шиї – два дармоїда! 

Бабуся. Лєрочка, ніззя ж так на дитину! (До Деніса). Іди до мене, внучік. Замучили дитину зовсім! 

Іди сюди, Денісочка. У нас в роду вапщє профéсорів не було. Дідусь на трійки вчився, батько теж. І 

нічого: шановні люди на селі були, прожили без математики. 

Валерія. А ти мамо не суйся! Хочеш, щоб він всю жизнь тупйом прожив?! Я сама вивчилася – і 

дитина буде культурна! 

(До Деніса). Двійка за рік! Як тебе тільки на другий рік не залишили! (До Сергія). Якщо б ти дитиною 

займався, такого б не трапилось! 

Сергій. Йому математика погано дається... 

Деніс (боязко). В Шевченка теж була двійка з математики… 

Сергій. То не в Шевченка, а в Пушкіна. 

Валерія. Бо Пушкін писав свинячою мовою!!! А ти розмовляєш на рідній! 

Бігом за підручник рішати задачі. Ніяких футболів! Ніяких гульок! Забудь! 

Бабуся (вмовляючи). Скажи краще, хай збирається. Автобус останній у вісім. 

Валерія. Мама, ти погано чуєш?! Ні, ви мене в гроб загоните! 

Бабуся. Ач яка, на матірю вона кричить. Надо воно тобі – займайся сином. Дивись, щоби двійки не 

носив. 

Валерія. Да я цілий день на роботі! Вдень – бухгалтерія, ввечері – класи! (До Сергія). Невже так 

складно з дитиною таблицю множення вивчити?! 

Бабуся. Хай дитина у селі поживе, отдохне, малинки поїсть… 

Сергій (до Валерії). Послухай… 

Валерія. Що там слухати! 

Сергій. Позаймається з репетитором – і все буде нормально. 

Валерія. А за репетитора хто платити буде?! В мене що, гроші з одного місця сипляться?! 

Сергій. Я ж музикант, а не Макаренко. 

Валерія. Музикант він! Не сміши людей! (Глумливо). Один у нас Пушкін, другий музикант. Сім’я 

інтилігентів! 

Валерія намагається вийти, але у вузькому проході стоїть Бабуся. 

Валерія (кричить). Мама, шо ти встала! 

Бабуся поквапливо відступає, Валерія виходить на кухню. 

Бабуся (бурмоче). Мати моя рідна… Совісті зовсім нема! Ніякої поваги до матері! Проробила отак 

всю жисть… 

Сергій. Вас же ніхто не чіпає. Ось і не лізьте під гарячу руку! 

Бабуся. А ти не вчи, що мені робити! Йшов би працювати краще – як мужик! 

Сергій мовчить, кривиться. 

Бабуся. А я так гадаю: якщо воно заведено було споконвіку, що мужик має робити, значить, так воно 

і нада. Повидумували хтознащо!.. Мужики тепер з дитями сидять! В країні бардак! А президент! Хіба 

ж це президент?! Пуза повідрощували, як на третім місяці. 

Голос Валерії. Мама, ти ж за нього голосувала!.. 

Чутно звук зливу унітазу. 

Телевізор. В Австралії астрономи 17 років вивчали сигнал мікрохвильовій печі, який вважали 

таємничим сигналом з космосу: він періодично повторювався, кожного разу триваючи близько двох 

секунд. Цього року австралійську обсерваторію оснастили новим обладнанням і нарешті вдалося 

встановити: загадковий сигнал посилає мікрохвильова піч з кухні обсерваторії. 

 

Сцена 2 
Попсова музика. Переривається сигналами точного часу. 

Сергій злий, сидить зі спущеними штанами на унітазі в суміщеному санвузлі, робить із звичайного 

барабана фрикційний. Поруч на рушникосушарці сохне одяг (у тому числі строга-краватка). 

Радіо (стиха, весело, жіночим голосом). С вами я, Каша Маленькая в утренней женской программе 

«Хочу все знать». (Музична відбивка). Пластический хирург из США придумал уникальный 

бюстгальтер, который предотвращает образование морщин и опущение груди… 

Голос Валерії (до Бабусі). Ти тільки уяви: Алєксєєв вигнав Машку з дому. Все в них ніби нормально 

було, а тут йому захотілося, щоби Машка зробила собі губи та збільшила груди до четвертого 

розміру. Блін, в неї нормальні цицьки! нашо?! Короче кажучи, вона відмовилася, так Алєксєєв 



виставил її чемодан, забрал «опельок», який на день нарождения подарував… От сволота!.. А де 

Сергій? Сірьожа! ти де? 

Голос Бабусі. Та він в туалеті сидить. 

Голос Валерії. А-а. Деніс! Йди поможи потримати. Швиденько! 

Чутно побутовий шум: сусіди зверху включають воду, Валерія на кухні відкриває і закриває дверцяти 

шафи, гримить посудом, Бабуся човгає капцями, Деніс сміється, нявкає кіт. 

Телевізор (стиха, весело, жіночим голосом). Скоро літо? Нам не до жиру! Фітнес-клуб «Дика 

атлетика» пропонує програму підготовки до літа: чотири місяці за ціною трьох! – і нехай усі 

заздрять! 

Сергій (говорить з глядачами). Дебільна ситуація: хочу все кинути до біса та піти – і не можу. Багато 

думав, що не дає. Мабуть, якесь моє уявлення про те, як маю поступати, яким повинен бути… І це 

моє уявлення напевно помилкове… 

Дружина наполягає, щоби я йшов працювати продавцем, але я не хочу, розумієте? продавати. Краще 

жити під мостом впроголодь... 

Телевізор (стиха). Хамелеони можуть викидати свій язик на відстань, рівну половині довжини 

тулуба. Крім того, його очі здатні обертатися незалежно один від одного, тому хамелеон може 

дивитися одночасно на всі боки, не рухаючи головою. 

Сергій. Мені подобається, як на Заході кажуть: «Який жах! В Україні відстрілюють бездомних 

собак!» (Сміється). Завжди було цікаво, чому людей більше займають тварини, а не інші люди. Адже 

справа не в собаках. Справа в нас... яким плювати на собак... 

Я на днях в інтернеті прочитав статтю: одна іноземка приїхала працювати до Києва та ділиться 

враженнями – що їй, значить, здалося у нас дивним. Пише, що дівчата у нас на підборах у коротких 

спідницях, бла-бла-бла. (Ну, це їй просто завидно). І ось її ще неприємно здивувало, що у нас люди у 

транспорті один одному не посміхаються... Туристка! 

У них за нормами жилоплощі як? одна кімната на людину плюс лівінг рум! – для спілкування! А в 

нас при совдепії було – по шість квадратних метрів на рило! Так що від спілкування – вже тільки 

вдома – у людей дах зносить! Спочатку. А потім нічого: просто перестаєш на всіх реагувати: і вдома, 

і на вулиці... 

Як все-таки добре побути одному. 

Радіо. Вона. Нам надо поговорить! Він. Послушай, я очень сильно тебя люблю. Но если мы отсюда 

не уйдем, через 10 минут будет уже поздно! Вона. Почему будет поздно? Кто сюда придет? Опять ты 

вляпался в свои дурацкие истории! Він. Ты меня вообще слышишь, нет?!! 

Сергій (говорить з глядачами). Знаєте, одного разу я був у кімнаті з абсолютною тишею... 

На кухні Деніс роняє миску, вона дзвінко падає на підлогу. 

Голос Валерії. Твою мать!.. Деніс!!! Руки діряві чи що?!! 

Голос Бабусі (коло дверей санвузла). Ти там ше довго? Денісу треба вмитися. Деніса, я кому сказала! 

Швидко у ванну! 

Чути крик кота, якому наступили на хвіст. 

Сергій виходить з туалету, в руках у нього барабан з діркою посередині, з діри стирчить ганчірка. 

На кухонній підлозі – перевернутий таз з борошном. Перед дверима туалету з'являється Деніс – весь 

у борошні. 

Бабуся (до Сергія). А вата у вухах нашо? 

Сергій. Щоб не захворіти. 

Бабуся. От дивний. І барабан нашось продирявив… 

Валерія визирає з кухні, помічає, що для виготовлення фрикційного барабана Сергій вжив корисну в 

господарстві ганчірку. 

Валерія (до Сергія). Ганчірку поклади на місце. Чуєш? То для пилу. 

Деніс (обтрушуючись від борошна). Для пилу або від пилу? 

Затемнення. 

Радіо та Телевізор стиха співають якийсь рекламний слоган на кшталт «Космо – твої бажання!» 

 

Сцена 3 
Валерія виходить з санвузла у домашньому халаті та рушнику на голові. У кімнаті сидить Сергій з 

фрикційним барабаном і витягує з нього різні звуки, намагаючись скласти композицію. 

Валерія (до себе). Як все-таки добре, коли ніхто під ногами не плутається… Сірьожа! Сірьож! 

Сергій (продовжує своє заняття). М. 

Валерія знімає з голови рушник, намагається розчесати мокре волосся масажним гребінцем. 



Валерія (підсушуючи волосся руками). Я хочу зробити біохімію. Як вважаєш, мені пасуватиме? 

Сергій. Мг. 

Радіо. Хмара бетонного пилу, що утворилася після терактів у голандських будівельних 

супермаркетах, осідає у центральній частині Західної Європи. Жителі Відня та Берліну 

пересуваються по місту у протигазах, кількість постраждалих дедалі зростає. 

Валерія. Ти чув про взриви? Кажуть, скоро і в нас будуть взривать. 

Сергій (піднімаючи голову). Що? 

Валерія. Дівчата на роботі кажуть, і в нас скоро взривати будуть. 

Сергій (повертаючись до свого заняття). А-а. (Продовжує витягувати з барабана звуки). 

Валерія (дивиться на себе у дзеркало). Тільки якщо зробити біохімію, то це ж поки відросте... У мене 

звичайна хімія довго відростала... А накрутити можна і на коклюшки: у мене такі тонкі є. Хотіла ще 

нігті наростити, але з ними працювати незручно. (Помічає, що Сергій її не слухає). Сірьож, а ми 

поїдемо на море? Я так давно не була. У Крим не хочу: там брудно і дорого. А у Єгипті ті цигани: 

мені взагалі минулого разу не сподобалося. Може, у Туреччину? В Анталію або Бодрум. Дівчата 

їздили, кажуть, класно. Сірьож! 

Сергій. М. 

Валерія. Та відірвися ти на хвилину! 

Сергій (не відриваючись від свого заняття). Так, зараз. 

Валерія. Там, кажуть, недорого і готель можна хороший знайти. Тільки їхати треба зараз, за 

гарячими путівками, а то влітку буде сильно жарко. (До себе). Може, поки будемо їздити, і вибухи 

пройдуть... А якщо ця хмара до нас пересунеться, а?.. 

Включає фен, сушить волосся. Сергій піднімає голову, кривиться, встає, йде з барабаном на кухню, 

закриває за собою двері. 

Валерія вимикає фен. Відкриває одежну шафа, риється там, дістає купу речей, вибирає звідти 

леопардову сукню, прикладає до себе, оцінююче дивиться у дзеркало. Приклавши плаття до грудей, 

йде на кухню. 

Валерія (відкривши двері). Чуєш, Сірьож, мені Люба плаття віддала: перестала у нього влазити. Як 

думаєш, мені нормально? 

Голос Сергія (на тлі барабанних звуків). Мугу. 

Залишивши відкритими двері на кухню, Валерія повертається до дзеркала. 

Валерія (до зеркала). Ні, це хіба що на пляж… (Кидає сукню до шафи). 

Сергій підводиться, закриває двері на кухню. Валерія дивиться на двері, знімає халат, залишається у 

панчохах та нижній білизні. 

Валерія (відкриває двері кухні). Чуєш, Сірьож! тут шпалерина відклеїлася: допоможеш мені її 

приклеїти? А то мені вѝсоко. Я зварю клейстер, а ти намажеш та приклеїш. 

Сергій витягує з барабана якийсь особливо байдужий звук. 

Валерія. Та відірвися ти, лять, від свого барабана!!! 

Сергій. Слухай, ти хотіла, щоби я знайшов роботу? Ось мені Міхєєв підігнав саундрек написати до 

серіалу. 

Валерія. Я тебе благаю! Це – саундтрек до серіалу?! Ти взагалі чув, яка музика у фільмах? Ішов би на 

нормальну роботу і працював, як мужик!.. 

Сергій. Мене ж звали викладати в музичну школу! Ти зробила все, щоб я туди не пішов! 

Валерія одягає халат, зав'язує пояс. 

Валерія (спокійно). Я кажу про нормальну роботу. Он, у супермаркеті побутової техніки: ставка плюс 

відсоток від продажів. Потім піднімешся до менеджера ... (Йдучи до кімнати. Тихо). Саундтрек до 

серіалу... Во мля насмішив... 

Валерія, вмикає телевізор на повну гучність. Фарбує нігті. 

Телевізор. Епідемія вірусу імунного дефіциту та СНІДу в Україні зробила новий ривок. Це 

відбувається на тлі обвалу ринку презервативів – основного засобу захисту від СНІДу. 

Сергій заходить до кімнати, вимикає телевізор, йде на кухню. 

Радіо. Норвезькі велосипедисти переплутали миючий засіб зі спортивним харчуванням. Чоловіків з 

харчовими отруєннями було госпіталізовано до найближчої лікарні. 

Сергій (заходит до комнати, вимикає радіо. Ємко). Задовбали. (Прямує на кухню). 

Валерія. Якщо «від серіалів тупіють»: ось новини. (Пауза). Ты забереш Деніса від мами? 

Сергій. Може, нехай Деніс ще тиждень у селі побуде? Йому там подобається... 

Валерія. Тобі аби тільки нічого не робити. А в мене робота. 

Сергій. У мене теж робота! 



Валерія. Стукати по барабану і мавпа вміє. Це – не робота. 

Сергій іде на кухню, грюкає дверима. 

Валерія (голосніше). Так ти забереш Деніса? І дзвонила вчителька з укрáїнскої, треба вірш на перше 

вересня вивчити. 

Телевізор (жіночим голосом). Рятуйте! Він мене зараз вб’є! (Кричить). 

Сергій. Блять, невже мені не можна дати спокою, навіть коли нікого немає вдома?! (Виймає з вух 

вату, вставляє беруші. Оцінює ефект берушів). Значно краще. 

 

Сцена 4 
Валерія стоїть на сцені, одягнена у спідницю та піджак. Посміхається глядачам. 

Під час її промови у найнезручніші моменти з кухні лунають звуки фрикційного барабана. Тоді 

Валерія, яка напам'ять вивчила свою промову, збивається. Взагалі, намагається все робити так, як 

її навчили на семінарах. 

Валерія. Добрий вечір. Мене звуть Валерія. Я – незалежний консультант з краси. (Посміхається 

глядачам). Мені дуже приємно вас всіх тут бачити, та особливо рада, що серед нас є й чоловіки. 

(Посміхається глядачам. З кухні чутно звуки фрикційного барабана. Валерія озирається). 

Коли чоловік каже «косметика», має на увазі, перш за все, косметику декоративну. Але ми, жінки... 

(Звуки барабана поновлюються). Але ми, жінки, знаємо: починати треба з догляду. П'ять хвилин, які 

ми щодня присвячуємо догляду за шкірою, позначаться на її стані через кілька годин, кілька днів, 

кілька років. Я пропоную комплекс, ефективна формула якого дозволяє доглядати за шкірою, 

забезпечуючи всі необхідні процедури. 

На кому ми сьогодні випробуємо ефективність нашого чарівного комплексу? Хто буде 

добровольцем? 

Олександра піднімає руку. 

Валерія. Чудово, у нас є доброволець. Як вас звуть? 

Олександра. Олександра. 

Валерія. Сідайте на цей стілець, щоби вас усі бачили. (Олександра виконує прохання Валерії). 

Розкажіть нам трохи про себе. 

Олександра губиться. 

Валерія. Ким ви працюєте? 

Олександра. Я композитор. 

Теперь губиться Валерія. 

Валерія. О-о. Розумію. (Бережно бере шістьма пальцями тюбик, звертається до глядачів). 

Очищаючий засіб відлущує ороговілі клітини з поверхні шкіри, тонізує та освіжає її. 

Олександра наносить засіб, змиває його. 

Валерія (подаючи Олександрі рушник). Які відчуття? 

Олександра. Поки незрозуміло. 

Валерія бережно бере шістьма пальцями наступний тюбик. 

Валерія (звертається до глядачів). Щоби ефект був виражений більш яскраво, доповнимо комплекс 

живильною маскою для обличчя. 

Олександра одягає маску. 

Валерія. Щоби маска подіяла, потрібно почекати. Але не більше 10 хвилин! (Звертаючись до 

Олександри). І... що ви пишете? Пісні? Чи, може, рінгтони? 

Олександра (незворушно). Сучасну академічну музику. 

Валерія не знає, що це. 

Валерія. О-о. Розумію. А де це можна послухати? 

Олександра. На концертах. Щоправда, боюся, вам не дуже сподобається... (Прислухаючись до звуків 

фрикційного барабана). Скажіть, а що це? хто це? 

Валерія (зніяковіло). Це... Вибачте, це син балується. 

Олександра. Талановитий у вас син. (Іде у напрямку до кухні, відкриває двері, бачить Сергія). І 

дорослий. (Знімає маску). 

Сергій (підіймаючись та виймаючи з вух беруші). Добрий вечір… 

Олександра (в упор дивиться на Сергія). Здається, мені треа йти… (До Валерії). Ви мені все це 

(Робить обертальні рухи вказівним пальцем) доставте. (Кидає на стіл візитівку, промахується, 

направляється до вхідних дверей). На все добре! (Закриває двері перед носом Сергія). 

Сергій припадає до дверей. 

Валерія. Приходьте на індивідуальну консультацію! 



Сергій повертається спиною до дверей, стукає на барабані. 

Радіо (говорить німецькою, голосом Тоні Брентона, але виразно чутно тільки український переклад). 

Нехай вони самі вирішують свої проблеми, нехай хоч повбивають один-одного, цивілізованому світу 

від цього тільки краще. Бла-бла і Бла-бла-бла – це дві відсталі країни третього світу, як в усіх 

варварів, для них головне – насильство, тому цивілізований світ повинен дати їм цю свободу дій, а 

свої двері закрити для них назавжди. 

 

Сцена 5 
Сергій спілкується із залом. 

Сергій. За думкою західних політиків в нашої країни є одна жахлива проблема: ми не любимо геїв. І 

не те, що ненавидимо, але любити якось теж не вдається. Втім, декого сексуальні меншини навіть 

дратують. І от, власне, я не став би їх, приміром, пиз… бити, а хтось втриматися не може. Тому з 

гуманного відношення до геїв, вважаю, їхні паради потрібно заборонити. (Звертається до 

конкретного глядача). А ви що про це думаєте? 

 

Проводить трихвилинне опитування: 

1. Як ви ставитися до геїв? 

2. Чи потрібні країні гей-паради? 

Якщо глядач відповідає «ні», Сергій запитує: 

Чому? Геї мають такі ж права, як і усі інші. 

Якщо людина відповідає на 2-е запитання «так», Сергій питає: 

Чому? адже це пропагування гомосексуалізму, хіба ні? Відкрита реклама. Ми так нафіг усі 

повироджуємось. До того ж, не розумію, чому вони ображаються на запитання про гендерну 

приналежність, а потім її всім тичуть під ніс? 

 

Сергій. Ну ось. Нарешті, я дізнався, що про це думають інші люди. (Пауза). А ось хочете знати мою 

особисту думку? 

Мені глибоко нас… все рівно, хто із ким живе. Нехай будуть щасливі та навіть одружуються. 

(Кривиться). Слухайте, хтось правда думав, що геїв не відпиздять? Провокатори або просто якісь 

агресивні придурки? Але геї принципово не хотіли відміняти той парад, придурки принципово не 

могли їх не відпиздити, преса принципово все це освітила, наші політики принципово пропіарилися, 

західні політики принципово обурилися. Хоча чого вони ще хочуть? санкціоновані гей-паради у нас 

проходять, міліція їх, ризикуючи життям, захищає. 

І, в решті решт, мені цікаво: чому чиєсь приватне життя має бути політичним питанням?! 

 

Сцена 6 
Олександра у себе вдома. Дзвінок у двері. Олександра відкриває, з'являється Сергій. 

Сергій. Тут вам доставка. 

Кидає пакет куди попало, накидається на Олександру, починає її цілувати. Біля стіни займаються 

сексом. Падають на диван. 

Сергій (віддихавшись). Скажіть… (Піднімається на лікті. Серйозно). Чи потрібні країні гей-паради? 

Пирскають. 

Олександра. Як вас звати? 

Сергій. Сергій. 

Олександра. Як Рахманінова. 

Сергій. Как Єфімова! (Грає на уявній барабанній установці ритм пісні Beautiful Girl групи «Удар», 

наспівує). Nice story about love!.. 

Олександра підігрує йому на альті. Виходить здорово. Сміються. Олександра сідає на стілець, 

обмахується подолом сукні. 

Сергій (підповзає до неї на колінах, майже рикаючи). Яка ж ви! Яка ж ви... жінка! (Вдихає запах між 

її грудей). 

Олександра (сміється). Ви розумієте, що відбувається? Ви звідки? Ви хто? 

Сергій. Хто я?.. Я не знаю. Я не знаю, хто. 

 

Сцена 7 



Квартира Векличів. Валерія лежить на дивані, піднявши ноги, читає «Керівництво для 

консультанта». Деніс водить викруткою навколо розетки. До кімнати заходить Сергій, робить 

Денісу запрошувальний жест на кухню. 

Деніс (впевнено). Я вирішив женитися на Олі. 

Радіо. ЗМІ з'ясували цікаві подробиці про особисте життя знаменитого дресирувальника тигрів Бла-

бла-бла: найближчим часом він планує весілля, але не з матір'ю своїх дітей. 

Валерія гомерично сміється. 

Деніс. Я вирішив женитися на Олі. 

Валерія. Ні фіга собі. Це чого ж? 

Деніс. Я її люблю. 

Валерія. Яке в жопу «люблю»?! Тобі математику треба любити. А ти мені розповідаєш про «не хочу 

вчитися, хочу женитися». 

Сергій. В будь-якому випадку доведеться почекати до шістнадцяти. 

Валерія. До вісімнадцяти! 

Деніс (дивиться на годинник). До вісімнадцяти чого? 

Сергій. Років, звичайно. 

Деніс (подумавши). А можна вона в нас до цього часу поживе? 

Сергій. Ти розумієш, тут... замало місця… І бабуся має приїхати... 

Валерія. Сина, що за маячня?! Йди займайся давай! Виправляй двійку за рік! Женитися він мені, б, 

надумав!.. 

Сергій. Добре, Ден, підемо: треба вчити вірш: завтра репетиція. 

Деніс. А можна я не буду вчити? Він якийсь дурний... 

Валерія. Соплі ще не висохли вірші критикувати! Ану марш на кухню! (Сергію). Займіться там з 

ним, мені до класу треба готуватися! 

Сергій та Деніс сідають за кухонним столом. 

Сергій. Так, давай. На чому зупинилися? 

Деніс (в’яло). Поховайте та вставайте. 

Кайдани порвіте 

І вражою злою кров'ю 

Волю окропіте… 

Па, а що таке «кайдани»? 

Сергій. Окови. 

Деніс. А що таке «окови»? 

Сергій. Довгий ланцюг з наручниками. 

Валерія (зубрить). Система «Ніжні ручки» робить шкіру рук шовковистою, гладкою та доглянутою... 

Деніс. А чому він каже «поховайте та вставайте»? Це що, «восстаніє мєртвєцов»? 

Сергій. Ага, з Полом Неши в главной ролі. 

Валерія (Денісу та Сергію). Можна тихіше там? (Встає, підходить до дверей на кухню). Чуєш, 

Сірьож, треа банок для консервації купити: штук п’ятдесят. 

Сергій. Добре. 

Валерія. І перців відро. 

Валерія зачиняє двері на кухню, повертається до кімнати. 

Валерія (лягає на диван, зубрить далі). Олії сандала, розмарину, кориці, що входять у склад 

косметичних засобів… 

Голос Сергія. Так, а тепер давай, не підглядаючи у підручник. 

Голос Деніса. Як умру, то поховайте 

Мене на могилі... 

Голос Сергія. Спочатку назва. 

Голос Деніса. «Заповіт». 

Голос Сергія. Знаєшь, що таке «заповіт»? 

Голос Деніса. Це типу «передсмертна записка»? 

Голос Сергія. Типу того. Давай. 

Голос Деніса. Як умру, то поховайте 

Мене на могилі 

Серед степу широкого, 

На Вкраїні милій. 

Валерія (слухає. Тоном вчительки). Тарас Григорович Шевченко. Великий український поет. 



Голос Деніса бубонить далі. 

Валерія (до глядачів). Оце як на своєму барабані стукати та заробляти копійки у мізичній школі, 

нехай краще дитиною займається. А я, знаєте, не можу не працювати. Я без роботи божеволію. 

(Заглядає в книгу). Так. Олії сандала, розмарину, кориці, що входять у склад косметичних засобів… 

Голос Деніса. Як понесе з України 

У синєє море 

Кров ворожу... 

Затемнення. Світло. На сцені Сергій. Звучить мотив «Ще не вмерла Україна»: спочатку тихо, 

згодом все голосніше. 

Сергій. От злий, погодьтеся? – вірш. «І вражою злою кров'ю Волю окропіте» - «А до того Я не знаю 

Бога», тобто, не заспокоюся. По суті, дуже агресивне послання. 

Але ж, знаєте, поки українців не чіпають, вони добрі, лагідні та пухнасті. Тільки нашу ввічливість 

приймають за нашу слабкість, і кожен так і прагне нас під себе постелити: Польща... Німеччина – під 

час війни... Америка – ну, ці скрізь потикаються. Росія по старій пам'яті… Але це до добра не 

доводить, розумієте? А вони потім дивуються: «Пачєму ви такіє злиє? Надо мірно, па-добраму»... 

(Уїдливо). Послідовники Махатми Ганді... 

(Звертаючись до уявних росіян). 

А ви спочатку спробуйте дати нам спокій! зі своїм великодержавним шовінізмом!! Тому що дратуєте 

нас не ви самі, а ваша впевненість у тому, що українці – це пародія на росіян, українська походить від 

російської, а Україна – це Малоросія! Та коли у IX-му столітті Київ був повноцінним містом, на місці 

Москви стояв ліс густий!! Ще впродовж трьохсот років!!! А ви тепер кажете, що Київської Русі не 

було, було «Дрєвнєрусскає гасударства»!!! 

Гімн змовкає. 

Сергій. Коротше, десь у цьому тоні й відбуваються «немотивовані конфлікти на національному 

підгрунті». І я ненавиджу свою націю за те, що ми постійно пригадуємо, як українців віками гнобили, 

бо це виховує запеклих націоналістів та ображених лузерів. Як я. 

Сергій стукає на барабані. 

Голос Деніса (бурмоче). 

І мене в сем’ї великій, 

В сем’ї вольній, новій, 

Не забудьте пом’янути 

Незлим тихим словом. 

Голос Валерії (ледве чутно, зубрить). ...тонізують та знімають стрес, мають антицелюлітну дію, 

посилюють сексуальну енергію... 

Сергій. А українську я люблю: за те, що нею говорять менше гондонів. Тому що нас просто менше. 

Телевізор та Радіо видають звук вибуху. 

Телевізор та Радіо. Тривожні новини із Заходу: на більшій частині Європи почалися зливові дощі. 

Шар бетонного пилу, під яким опинилися Берлін, Берн, Відень та Будапешт, поступово 

перетворюється на цемент і вкриває дедалі більші території! 

 

Сцена 6. Продовження 
Олександра та Сергій разом 

Сергій. Я не знаю, хто я. Проте знаю, де. Я в болоті. (Звертається до Олександри та глядачів). Ви 

коли-небудь тонули у болоті? Я тонув. У якийсь момент стає дуже добре, тепло та затишно. 

Потонути дуже легко: засмоктуючи, болото гіпнотизує. Ти відчуваєш, що тепер є, кому про тебе 

подбати ... І без сторонньої допомоги тут не врятуватися. (Звертається до Олександри). Ти мене 

витягнеш? Витягнеш? 

Олександра. Так. Якщо це тобі потрібно. 

Хоча, якщо тобі це дійсно потрібно, ти врятуєшся сам. 

Дивляться один на одного. 

Олександра. Зіграй мені щось. 

Сергій виконує прохання Олександри. 

Олександра. А чому в музикантів, коли вони грають, такі дивні обличчя? 

Сергій. Це від почуттів. 

Олександра (грайливо). Мені б хотілося, щоби мою музику грали з іншими почуттями. 

Олександра грає щось зі своїх творів. Сергій підігрує та гримасує. 

 



Сцена 8 
Сергій спілкується з глядачами. 

Сергій. Отже, є така теорія: думки передаються від вищої істоти до нижчої. Ось я зараз сяду 

навпроти телевізора, та ми перевіримо, хто кому передає думки. 

Сергій сидить перед телевізором, пильно на нього дивиться. Постукує на барабані. 

Телевізор. Долар сьогодні подорожчав на два пункти… 

Сергій (перебиває). Дістали!.. 

Телевізор. Закон про другу державну мову… 

Сергій (перебиває). …Скіки вже можна! 

Телевізор. Мітинг чорнобильців… 

Сергій (перебиває). Вони ще живі? 

Телевізор. Президент Росії Володимир Володимирович Путін!.. 

Сергій (з насолодою). Ссу-у-у-ка-а-а!.. 

Сергій мастурбує. 

Телевізор. Путін-Путін-Путін-Путін! Путін то, Путін сьо! 

Путін-Путін-Путін-Путін! Путін то, Путін сьо! 

Путін-Путін-Путін-Путін! 

Путін-Путін-Путін-Путін! 

Путін-Путін-Путін-Путін! 

Сергій (знесилений). Всьо!.. 

Телевізор встає, іде. 

 

Сцена 9 

Квартира Векличів. Бабуся сидить на стільці, ноги у тазі. У Валерії на столі – засоби по догляду за 

ногами, терка для ніг, ножиці, рушник. 

Валерія протягом практично всієї сцени стоїть на колінах або сидить на підлозі, підібгавши під себе 

ноги. 

Бабуся. Швидше б уже ті вибори пройшли. Вже набридли їхні морди: скрізь, на кожному углі 

стирчать. Хоча, по телевізору один виступав: правильно говорив, бізнесмен. 

Валерія. Мама, перестань: вони всі однакові. 

Наносить на стопи Бабусі крем, масує їй ноги. 

Бабуся. Ні-і, цей хороший, розумні речі каже. Я у Васі питаю, як прізвище того хлопця, а він, мовляв, 

«не пам'ятаю». Тож треба буде галочку у бюлетні ставити – а я і прізвища не знаю... 

Але голосувати буду все одно за комуністів. 

Валерія. Що вони, гречку вам уже рознесли? 

Валерія тре Бабусі ноги теркою для ніг. 

Бабуся. Та то раніше гроші приносили. Зараз гроші дають потроху. Ходять від різних партій. 

Валерія. І що, берете? 

Бабуся. Так а шош: все ж без розписки… 

Валерія (замислено). Якщо вони стільки вкладають у вибори, скільки ж розраховують на них 

заробити?.. 

Валерія обполіскує ноги Бабусі, промокає рушником. 

Бабуся. Та! Шо воно там поможе?.. 

Валерія. Допоможе. 

Валерія наносить на стопи Бабусі невелику кількість зволожуючого лосьйону, розтирає. 

Бабуся. Ти мені нігті на ногах постриги абощо. Дивись, які відросли копита. 

Валерія стриже Бабусі нігті на ногах. 

Бабуся (кидає на доньку оцінюючий погляд). Ну, виглядаєш нічого. Тільки бліда... замучив він тебе 

зовсім. Заросший весь – тьху! Жени його до бісової матері, навіщо він тобі такий здався?! 

Валерія (із докором). Ти тата пригадай. 

Бабуся мовчки дивиться на Валерію. 

Валерія. …Ну й нічого. 

Бабуся. Так я із ним все життя прожила-промучилася. А все через вас з Васєю. 

Валерія піднімається. 

Валерія. Так а ми з Васею тут до чого?! Нас із Васею на все життя робиш винуватими?! 

Бабуся (тоном ображеної невинності). Та що там. Канєшна. Один наркоман, друга кричить на мене 

постійно... 



Валерія. А як на все це нормально реагувати?!. 

Бабуся (перебиваючи, прислухаючись). А ну, ну: тихо! 

Прислухаються разом. 

Голос Сергія. Та нормально: все те саме. Розкажи, як у тебе. Ага. Ага. (Сміється). Я зара не дуже 

можу говорити, давай за 5 хвилин передзвоню. І я тебе. 

Бабуся. З ким це він? 

Валерія. «І я тебе»… «І я тебе» - що? 

Заходить Сергій з мобілкою в руці, дістає з шафи футболку, одягає. 

Валерія. З ким це ти розмовляв? 

Сергій. З Міхєєвим. 

Валерія. Куди це ти зібрався? 

Сергій. Сміття піду винесу: сміттєпровід забився. 

Валерія. Мг. 

Сергій виймає з відра для сміття пакет, грюкає вхідними дверима. 

Бабуся. А Міхєєв – це хто? 

Валерія. Друг його закадичний. Значить, «і він його»... 

 

Сцена 10 
Квартира Векличів. Валерія, Сергій, Деніс, Бабуся сидять за столом: мовчки вечеряють. 

Радіо. Українські водойми стають бруднішими з кожним роком. Мільярди кубометрів нечистот 

потрапляють у великі і малі річки: із такими забрудненнями очисні споруди впоратися не здатні. 

Чути, як комусь прийшла смс-ка. Валерія кидається до телефону. 

Валерія (читає з телефона Сергія). «Дописала композицію, приходь послухати. Дуже скучила. 

Цілую, Саша». 

Мовчання. Валерія дивиться на Сергія, сідає. Деніс колупає макарони в тарілці. 

Бабуся. Саша – це Міхєєв чи що? 

Валерія. Саша – це Саша. Значить, все ж таки Саша! Значить, ця інтелігентська куріца! 

Бабуся (напівпошепки). Мати моя рідна!.. Шош ти так кричиш?.. 

Валерія. Ну, так що будемо робити?! 

Сергій. А що робити? 

Валерія. Що робити будемо?! Чи ти вважаєш, і так все нормально?! 

Сергій. Нормально – спілкуватися нормально. 

Валерія. А ти мене не вчи, как спілкуватися! Ми зараз про тебе говоримо! Про те, милий, що ти по 

бабам тягаєшся! І сміттєпровід тоді – не забився!!! 

Сергій встає з-за столу, починає одягатися. 

Валерія. Куди?! Ні-і-і, ми ще не договорили! Я хочу вислухати твої пояснення! Як це ти: сидиш на 

моїй шиї, вдома – ні за холодну воду, та ще й коханок заводиш! Добре встроївся! 

Сергій. Нащо ти все це – при дитині? 

Валерія. Хай знає, який у нього папашка непутящий. З кого він бере приклад. 

Сергій. Деніс тут абсолютно ні при чому. 

Валерія. Як це – ні при чому? Це і його стосується теж! 

Сергій (вириваючи телефон з рук Валерії). Ти заспокойся спочатку. А потім будемо говорити. 

(Грюкає дверима). 

Валерія зразково-показово ридає. 

Валерія. Подивись, подивись, що твій папашка накоїв! Добре? Добре це?! 

Деніс, понуривши голову, мотає головою. 

Валерія. Це добре?! 

Бабуся (тихо, засудливо). Боже мій!.. (Клацаючи язиком). Дикі крики… 

 

Сцена 11 
Квартира Векличів. Чутно, як у сусідів під караоке співають слов'янську попсу на зразок пісні Філіпа 

Кіркорова «Самая-самая». Сергій лежить на дивані у треніках з ноут-буком: мабуть, шариться в 

соцмережах. Деніс підходить до Сергія, сідає на бильця дивана. 

Деніс. Па. 

Сергій. М. 

Деніс. Я вирішив на Олі поки не женитися. 

Сергій. Чого? 



Деніс. Передумав. 

Сергій. Ну, справа хозяйська. 

Пауза. Сергій набирає повідомлення. 

Деніс. Ти ж нас не кинеш? 

Сергій відривається від свого заняття, наїжачує Денісу волосся. 

Сергій. Що це в наших сусідів там відбувається? 

Деніс. У дяді Вови день народження. 

Сергій. Що, прямо з ранку? 

До кімнати заходить Валерія. 

Валерія (до Деніса). Ти зібрався? 

Деніс. Мг. 

Валерія. Так іди на вулицю: не плутайся під ногами! 

Деніс неохоче виходить за двері. Валерія з одежної купи вибирає сукню, одягає, фарбується. 

Зовні прочиняє вхідні двері Деніс. 

Деніс. Ма-а-а-а, ти скоро? 

Валерія. Що ти мене підганяєш?! Сам зібрався – дай і мені зібратися. (Вибирає зі шкатулки браслет, 

підходить до Сергія). Так нормально? 

Валерія говорить із Сергієм тоном ще більш строгим, ніж зазвичай,. Сергій ще більше, ніж 

зазвичай, байдужий. 

Сергій (навіть не подивившись). Угу. 

Валерія. Може, буси одягти, що мені Нінка подарувала? 

Валерія дістає намисто, дивиться на нього, кладе назад, змінює браслет на інший. 

Голос Деніса. Ну мам! 

Валерія. Ні, ну скільки можна!.. (Сергію, строго). Ти точно не їдеш з нами в Пирогово? 

Сергій. Голова болить. 

Валерія. Тоді все: борщ у холодильнику, будемо пізно. (Зачиняє двері, повертає в замку ключ). 

Попса за стіною грає голосніше. Схоже, це улюблена пісня сусіда, оскільки, закінчивши, він починає 

знову. 

Сергій якийсь час лежить із заплющеними очима, тре скроні. Підхоплюєтеся. Стукає по батареї, це 

не допомагає. 

Сергій (одягається). Ні, я цього не витримаю. 

Взувається, смикає ручку вхідних дверей, ті не відкриваються. Сергій якийсь час дивиться на ручку. 

Сергій. Так а ключ?! (Смикає ручку дверей. Гарячково шукає ключ). Ключ-ключ-ключ-ключ... Ключ! 

(У замкову щілину). Лєра-а-а! (Набирає номер, дзвонить). Лєра! Лєра! в мене немає ключа! Я не можу 

взаперті. Там Кіркоров! Повернися, відкрий! (Слухає, що відповідає йому Валерія, кидає трубку). 

Сергій носиться по квартирі. На повну гучність включає Телевізор і Радіо. 

Одночасно: 
Сергій грає на бонго. 

Радіо співає «Ще не вмерла Україна». 

Телевізор. 55-річний житель китайської провінції Шаньдун Гао Бінго встановив рекорд Гіннесса, 

посадивши на себе одночасно 1,1 мільйона бджіл. Чоловік розводить медоносних комах вже 30 років 

і, за його словами, твердо знає, що робить. 

Сергій кидає барабан у Телевізор, закриває вуха долонями. Телевізор вимикається, музика за стіною 

звучить ще голосніше. 

Радіо. Жахлива трагедія у Бла-бла-бла: в результаті ДТП розбився автобус із школярами, 22 дітей 

доставлені до лікарні. 

Сергій схоплюється, вставляє у вуха беруші, намотує на голову кілька светрів. Звуки стихають. 

Сергій. Одного разу я був у кімнаті з абсолютною тишею. Цілих десять хвилин. 

І ця тиша не бриніла... Тільки трохи закладало вуха – як у літаку. Звуки, з'являючись, відразу 

розсипалися по підлозі... І не хотілось говорити. 

Я хочу собі такий будинок. Або хоча б кімнату. Хочу собі такий хоча б туалет – метр на дев'яносто! – 

Щоб можна було замкнутися... і нічого не чути... 

Знову звучить попсова пісня – не через стіни, а вже у голові Сергія. Він осатаніло накидається на 

двері і, виламавши їх, тікає геть. 

 

Сцена 12 
Валерія вдома сама, намагається прибратися. 



Радіо. Большой андронный коллайдер дает возможность изучить структуру элементарной материи на 

мельчайших расстояниях, вплоть до одной тысячной фемтометра. Поможет ли это подтвердить 

правоту струнных теоретиков, что все состоит из струн, что все пронизывают невидимые петельки 

квантовой гравитации? 

Валерія (нервово ходить по кімнаті). Ось де він є? Ось де він є? Ось де він є? Блін, треба вікна 

міняти... (Сідає, дивиться між рук у підлогу. Піднімає голову, звертається до глядачів). От скажіть, 

що в мені не так?! Чому він не звертає на мене уваги? Чому він весь час стукає на своєму барабані? 

(Підхоплюється). Замість того, щоб іти і працювати! (Пауза). Ось де він є?! І Деніс кудись зник: 

навіть відволіктися нема на кого... І така порожнеча... Непотрібність... Дивлюся на себе у дзеркало – і 

наче там немає нікого... 

Піднімає з підлоги м’яту футболку, накидає її на спинку стільця, оглядається. 

Бере телефон. 

Телевізор. Як повідомляє сама власниця чудо-собаки Бла-бла-бла, її вихованка просто обожнює 

прокушувати повітряні кулі. Зазвичай собаки дуже лякаються, коли чують звук лопаються кульок, 

але не Анастасія! – «Цей шум буквально заводить її!» - каже жінка. 

Валерія (в трубку). Деніс! Ти де? А ну марш додому! Негайно!.. Я кому сказала! (Кладе трубку, 

оглядається: навколо бардак). Капєц. (Бере щітку з ручкою, змочує у відрі, мете підлогу). Ви мене 

запитаєте, навіщо він мені? Ну, люблю я його. Я його дуже люблю. Ми у філармонії познайомились: 

там какофонія якась була, а я прийшла, бо мені знайома своє запрошення віддала. На тобі, небоже, 

шо мені негоже. Завдяки їй я з Сергієм і познайомилася. 

Ми поруч сиділи, а він, коли антракт оголосили, каже: «Ну як, вам сподобалося?» А я дивлюся на 

нього, нічого сказати не можу, тільки блимаю очима. А він: «Так, маєте рацію, тут не вистачить 

ніяких слів: Щетинський – цар». І ми пішли у буфет каву пити, він мені бутерброд купив... 

Валерія миє підлогу, переставляючи стільці, аби не заважали. 

Валерія. Ось чим я гірша за неї?!! (Штовхає стілець, той падає на підлогу). Я ж не село якесь, 

вдягаюся, виглядаю… (Валерія опускається поруч зі стільцем, плаче). 

Валерія. Ну кому він ще потрібний? Безробітний, егоїст, цинік... зациклений на своїх барабанах! 

До кімнати заходить Олександра, піднімає стілець, сідає. 

Олександра. Він музикант. Він геній. 

Валерія. Я з ним уже дев'ять років живу і щось ніяких талантів не помічала. Гуркіт і виск суцільний з 

ранку до вечора. 

Олександра. Це музика. 

Валерія. …Щоби це виносити, потрібно любити його, як я. 

Олександра. Це потрібно не «виносити», а розуміти. 

Валерія. Та що ти про нього знаєш?! 

Олександра. А що про нього знаєте ви? 

Валерія. Він любить печене з грибами, холодний компот вишневий і ходити по дому в трусах! 

Олександра. Він чуттєвий, проникливий, тонкий. Кожна людина для нього – музика. 

Валерія. Він не любить домашню роботу. Висіти в інтернеті та стукати на барабані – ось і все, що 

його цікавить! 

Олександра. Музика – ось все, що його цікавить. І, знаєте, тут наші з ним інтереси збігаються. 

Валерія. Він втрачає голову, коли я надягаю мереживну білизну! 

Олександрі стає весело: вона сміється, потім регоче. Намагається щось сказати, але сміх їй 

заважає. 

Затемнення. Чути сміх Олександри. 

 

Сцена 13 
Олександра сидить перед тазом з водою, кидає у нього камінці та слухає звуки, що виходять. 

Камінці закінчуються. 

Олександра (звертаючись до глядачів). Вам не здалося, що мене якось замало? Як персонажа. Що не 

достатньо себе проявила, не розкрито характер?.. 

Мене звати Олександра Морозова. Гарне прізвище, чи не так? Коли поступала до консерваторії, 

приходжу – списки ще не висять, хвилююся. А секретар у приймальній комісії каже: «Як? Морозова? 

Не переживайте: у нас з таким прізвищем завжди поступають»... Але композиторів з такою фамілією 

я так і не зустріла. (Сміється). Може, у вас є до мене якісь питання? 

Якщо у глядачів є питання, Олександра у відповідь питає «А що?». А після пояснення простягає «А-

а-а ...» Або просто сміється, не відповідаючи. 



Олександра смыэться. 

Олександра. Знаєте, я взагалі мало говорю. Мені не подобається, коли люди з чистої води тиші 

роблять звукові помиї. 

Граю на альті та фоно. А пишу… ну для всього... Музика, звуки – це найсправжнє у моєму житті. 

Вам це цікаво? Мабуть, не дуже... Я досить нудна людина... Втім, мені у цьому стані абсолютно 

комфортно. 

Знаєте, я помітила, найнудніші люди пожвавлюються, коли спілкуються із однодумцями – з тими, 

хто їх розуміє. Ось я оживаю із Сержем. І мені не хочеться замислюватися про майбутнє, будувати 

плани... Мені добре з ним. 

Ну а так мені сказати більш нема чого. (Розводить руками. Пожвавлюється). Можу зіграти, хочете? 

Олександра виконує уривок з 3-ої частини Концерту для альта з оркестром до мінор Йоганна 

Крістіана Баха. 

 

Сцена 14 
Олександра та Сергій вдома у Олександри. Виконують дуетом твір Олександри, що нагадує 

недосвідченому глядачеві какофонію. 

Олександра. Та ні, тут три чверті, акцент на слабку долю. 

Сергій (лягає на підлогу). Мабуть, треба відпочити. 

Олександра. Нічого, що ти другий день у мене? Дружина не буде хвилюватися? 

Сергій. Плювати ... Я від усього втомився. 

Олександра лягає поруч із Сергієм. Повертається до нього. 

Олександра (проводячи пальцями спочатку по своїй руці, а потім по руці Сергія). Тобі так 

подобається? 

Сергій. Мг. 

Олександра (проводячи пальцями по своїй руці). І мені. (Змінюючи характер та місце дотиків). А 

так? 

Сергій. Дуже. 

Олександра. Серж, я вагітна. 

Сергій (завмирає). Що? (Пауза. Розгублено). Н-не зрозумів. 

Олександра. Ну що тут незрозумілого. 

Сергій. Це – від мене? 

Олександра пирскає зі сміху. 

Сергій. Послухай, але ми якось не планували… 

Олександра. Це випадково вийшло. 

Сергій. Але… Все ще можна виправити, так?.. 

За вікном проїжджає машина, яка рекламує цирк. Дзвенять шибки. Замість Олександри біля Сергія 

лежить Валерія. 

Валерія. Виправити? (Твердо). Я буду родити, Сірьожа. 

Сергій. Тоді в мене питання. 

Валерія. Так? 

Сергій. Нащо це тобі? 

Валерія. Що – нащо? 

Сергій. Нащо тобі дитина? 

Валерія. Не зовсім розумію. 

Сергій. Я не розумію, нащо тобі ще одна дитина. 

Валерія. У нас сім'я. А у сім'ї народжуються діти. По-моєму, це ясно. (Пауза). Може, в тебе 

прокинеться почуття відповідальності?! Може, ти, нарешті, візьмешся за голову?! Згадаєш, що в тебе 

є дружина, син?! Може, годі тягатися по бабах, га?! Я не дозволю, щоби наші діти росли у блядстві!!! 

Затемнення. 

 

Сцена 15 
Звучить Сольфеджіо Карла Філіпа Еммануїла Баха у скаженому аранжуванні. Сергій у камуфляжі, 

вдягнений по сезону. Гарячково застібає рюкзак, швидко іде. 

Сергій. Я іду на війну: це мій громадський обов’язок! (Не дивлячись на глядачів, махає рукою, іде). 

Бувайте здорові, мої чорноброві! 

Пауза. Музика стихає, світло змінюється. Сергій заходить на сцену з іншого боку, кладе рюкзак на 

підлогу, сідає на стілець. Далі весь час чутно віддалену канонаду. 



Сергій (дивиться навколо). Піпєц. Але така вже ми, українці, нація волелюбна. Як тільки зазіхають 

на нашу незалежність, починаємо протестувати. Адже правда: в Україні царя ніколи не було, а 

гетьмана на Січі обирали голосуванням: демократія, розумієте? (Використовує рюкзак у якості 

барабана. Думає. Нервує). Блін, при чому тут гетьман?.. Коли у мене дві баби залетіли. (Музика і 

канонада відновлюються з новою силою). І варто було йти на цю війну, якщо я тут думаю про те, що 

там? (Пауза). Доведеться щось вирішувати, але в мене замість рішення – якесь... (Показує навколо 

себе, маючи на увазі музику). 

Я одружений на Лєрі. У нас є Деніс... І взагалі, з дев'яти років спільного проживання я шість не 

працюю. Інша б вигнала. Напевно... 

А тут Олександра: жінка. Прекрасна жінка. (Пауза). Але я не впевнений, що вона мене завтра не 

кине. І я відчуваю провину перед дружиною. 

Лєра – це стабільність. Олександра – це повна невідомість, у чорторий з головою. 

До Лєри я прив'язаний, до Олександрі мене тягне, як магнітом. Але чи буде мене тягнути до неї і 

через п'ять, десять років?.. 

(Беззвучно сміючись). Я на одному сайті прочитав: один розумний психолог, щоби визначитися, 

радить відповісти на питання. Значить, (відгинає пальці) 

1. Ким я бачу себе через 5 років? 

2. Яку жінку я хотів би побачити поруч через 5 років? 

3. Хто мені потрібен у моїх справах, цілях? 

Так от. Я себе не бачу: ні кимось, ні з кимось – і вважаю, що багато чого визначить як раз мій вибір. 

(Пауза). 

Знаєте, я не просто так все це вам розповідаю. Я дуже довго думав і ось що вирішив. По суті, я зараз 

у дуже вигідному стані: поруч є хтось, хто може подивитися на ситуацію зі сторони. Це ви. Ви все 

бачите об'єктивно. Більш-менш. І ось я прошу у вас поради. Допоможіть мені вибрати з двох жінок 

одну. Я прийму будь-яке ваше рішення. Будь ласка. Я прошу вас вирішити – спонтанно, без 

пояснень, – як мені поступити. Що би ви зробили на моєму місці. Одразу скажу, що я дуже боюся... 

Але в мене немає іншого виходу. Ви ж згодні? Так? 

Тоді вирішуємо методом голосування. Валерія. (Глядачі піднімають руки). Олександра. (Глядачі 

піднімають руки). 

В самому крайньому випадку, якщо глядачі категорично відмовляються голосувати, Сергій, аби 

визначитися, підкидає монетку. Але сенс якраз у тому, щоби виявити позицію глядачів і дати їм 

відчути відповідальність за прийняте рішення. Тому прохання Сергія про допомогу має бути якомога 

більш переконливим. 

Сергій. Дякую. Дякую вам за вашу пораду. 

Вибух. Затемнення. Завіса. 

Радіо стиха передає актуальний випуск новин. 

 

Другий акт актори грають згідно вибору глядачів. 

Акт 2. Валерія 

Сцена 1 
Квартира Векличів. Сергій із слідами поранення на обличчі гарячково носиться з чайником по 

квартирі, намагаючись одночасно приготувати собі чай та випрасувати сорочку. Валерія на кухні 

снідає, одягена у досить довгу сукню. 

Телевізор. Пенсіонер Бла-бла-бла шокував представників суду, принісши на засідання опудало сови. 

67-річний житель американського міста Бла-бла-бла пояснив, що птаха звуть Соломон, і він буде 

представляти його інтереси у якості адвоката. 

Голос Деніса. Па, а чому міль не живе на Барсику? 

Сергій. Що? 

З кухні виходить Деніс в трусах і майці. 

Деніс. Чому міль не живе на котах? Вони ж хутряні. 

Сергій (зупиняється, думає). Ну... Тому, що... коти не живуть у шафі! (Проливає воду з чайника на 

сорочку). Фак!.. 

Деніс. Але Барсик любить спати у шафі, а міль на ньому все одно не заводиться. 

Сергій (промокає сорочку рушником Деніса). Слухай, мені б твої проблеми! (Одягає сорочку). 

Спитай у мами. 

Деніс (засмучено бурмоче). А мама казала, щоби я спитав у тебе… 

Сергій (швидко взувається). Все, я на роботу, пока. (Вискакує за поріг, зачиняє за собою двері). 



З кухні виходить Валерія з повним сміттєвим пакетом, одягнена у сукню. 

Валерія (навздогін Сергію). Сірьож, винеси сміття! 

Чути гудіння ліфта. 

Валерія (до Деніса). Ти чому ще не одягнений?! (Починає допомагати йому одягатися). А ну, давай 

швидко! Пів на дев'яту! 

Деніс, підстрибуючи, прямує до виходу. 

Деніс (вигукує на мотив футбольної кричалки). Па-па – па-ба-ба! Буратіна – вперед! А Шева ще буде 

грати за нашу збірну? 

Валерія (виштовхує Деніса за двері). Так, все! Вперед за ордєнамі! (Навздогін). Шнурок зав'яжи: 

розв'язався. (Зачиняє двері, видихає, дивиться на годинник). У мене є ще година: можна позайматися. 

(Глядачам, інтригуюче). Зараз я вам таке покажу!.. Я знаю, як привернути до себе будь-якого 

чоловіка! Так, де це у мене. Ось! (Дістає із сумочки рекламний буклет, читає). 

Імбілдінг! Методика про головне: як бути коханою і бажаною, жіночною та привабливою, чуттєвою 

та сексуальною, впевненою та здоровою, успішною і щасливою. (Відривається від буклету). Класно, 

да? (Читає далі). Секрети великих коханок! Можливість значно розширити сексуальні можливості. 

Зменшити вагінальний об'єм. Навчитися управляти власним та його оргазмом. Стати єдиною і 

неповторною для коханого. (Тріумфально). Лише за три місяці ви гарантовано наближаєтесь до свого 

щастя! 

(Відривається від буклету). Коротше кажучи, я вирішила спробувати. 

Валерія дістає із сумочки смоктальну цукерку, розгортає, кладе за щоку. Дістає із сумочки лазерний 

тренажер, демонструє глядачам. 

Валерія. Ви розвиваєте свої інтимні м'язи за допомогою спеціального тренажера. (Крутить 

тренажер туди-сюди). Цей ось лазерний. (Перекладає цукерку у роті за іншу щоку). Тут стєржень 

такий, тут лазер, з іншого боку – яйце. Ви це вставляєте та мигаєте вагінкою. 

Валерія вставляє тренажер у вагіну, демонструє: крізь спідницю видно, як лазер рухається вниз-

вгору. Лазер зупиняється. 

Валерія. Це не те шо лікування, а ось як спорт. Типу фітнесу. Тіки качаєте не біцепси, а там. Можна і 

без тренажера, до речі. Сидите телевізор дивитесь – та мигаєте. Або у метро. І чоловікам теж 

корисно, між іншим. Правда прикольно? 

А головне – результат: Сергій став, як шовковий. Працювати пішов. Ні слова поперек. Я йому: «Шо 

таке?!» А він: «Так, люба, я був неправий». Навіть страшно іноді... 

(Дивиться на годинник). Ладно, все: я побігла. У мене ще вагінальні кульки є: наступного разу 

покажу!.. 

Валерія вибігає, закриває за собою двері на ключ. Чути гудіння ліфта. 

У тиші лунають звуки: сусіди зверху пилососять, за вікном гуде сирена авто, на кухні капає вода. 

В замку повертається ключ, відчиняються двері, з'являється Деніс, жбурляє портфель з коридору у 

кімнату, дістає з холодильника сосиску, кладе на шматок хліба, починає їсти. Сідає на диван, 

включає телевізор. 

Телевізор (дуже тихо). Українські журналісти провели серію акцій протесту проти введення 

кримінальної відповідальності за наклеп... 

Деніс переключає телевізор на мультики. 

Затемнення. 

 

Сцена 2 
Квартира Векличів. Посред кімнати стоїть стілець, на якому сидить Деніс. Валерія стриже його 

канцелярськими ножицями та їсть яблуко. 

Сергій тільки що прийшов з роботи: знімає куртку, під нею – піджак, сорочка та строга-краватка. 

Сергій. Може, його у перукарню краще відвести? 

Валерія. От візьми та відведи, якщо такий багатий. 

У Валерії в кишені халата дзвонить телефон, вона смикається, мало не відрізає Денісу вухо. 

Деніс. А! (Хапається за вухо). 

Валерія (у слухавку). Так, мам. 

Деніс, користуючись нагодою, тікає на кухню. 

Валерія (приголомшена). Що?.. 

Валерія сідає, телефон падає на підлогу. 

Валерія (голосить). Ой, Вася, Ва-сєнь-ка!.. 

Сергій. Що трапилося? 



Валерія. Вася помер. 

Сергій, мнучи в руках строгу-краватку, йде в туалет, сідає на унітаз, опускає голову в руки. 

Сергій. Господи, щаслива людина!.. (Дістає з-за унітазу заначку, робить з неї пару ковтків, ховає 

назад). Хоча, що мені: син, вагітна дружина. На роботу ось влаштувався... 

Сергій встає, кидає в унітаз строгу-краватку, натискає кнопку зливу, виходить з туалету. 

Валерія сидить на дивані, притискаючи до губ хустинку. Деніс на кухні мучить радіоприймач, 

роблячи звук то голосніше, то тихіше. 

Радіо. Фестиваль медіа-арту «Балаклавська Одісея» скасовано: організатори стверджують, що для 

проведення заходу не вистачило художників. 

Деніс. Па, давай вечеряти. 

Сергій. Помий картоплин штук десять. 

Деніс. Великих чи маленьких? 

Сергій. Середніх. 

Деніс миє картоплю. Сергій знімає штани, залишається в трусах і майці. 

Сергій (до Валерії). Так а чого ти так переживаєш, ви ж не спілкувалися вже років десять. 

Валерія. Ну і що?! Ну і що, що не спілкувались!! Яка різниця, який він був?!! Ми з ним у дитинстві – 

ось такими ще – весь час разом!! Братику рідний!!! 

Валерія схлипує. Сергій йде на кухню, разом з Денісом чистять картоплю. 

Сергій. Тре картоплечистку купити… 

Деніс. А для чого? 

Сергій. Це прилад спеціальний. Картоплю туда кидаеш, а він чистить. 

Деніс. А в твоєму магазині вони продаються? 

Сергій. Продаються. 

Деніс. А що ти ще продаєш? 

Сергій. Пилососи, фени. 

Деніс. А що в пилососа всередині? 

Сергій (ставить на плиту каструлю). Що за нездоровий інтерес? 

Деніс. Ну па. 

Сергій сідає на стілець, дістає з-за холодильника барабан, починає набивати ритм пісні Beautiful 

Girl групи «Удар». Деніс «підігрує» на столі. 

Валерія (кинувшись на кухню). Кому, блять, сказала заховати цей чортовий барабан і не діставати 

мене більше! Мені сусіди через вас весь мозок висмоктали! 

Пауза. 

Сергій (спокійно, дивлячись Валерії у вічі). Добре. Вибач. Не буду. 

Валерія (підтираючи під очима поплившу туш). Я їду на похорон, в середу повернуся. Ну або як 

вийде. (Іде до санвузла). 

Чути, як в унітаз ллється тонка цівка. Звук змиву. 

Голос Валерії. Чому у нас третій раз за місяць забився унітаз?! (Відкриває двері, кидає Сергію в 

обличчя строгу-краватку). 

 

Сцена 3 
Квартира Векличів. Сергій поспіхом пов'язує строгу-краватку і водночас намагається приготувати 

собі бутерброд. Деніс застібає сорочку. 

Сергій. Підручники зібрав? 

Деніс. Ага. 

Сергій (заглядаючи у портфель Деніса). Що ти мені розказуєш? У вас сьогодні тільки географія? 

Деніс неохоче кладе у портфель ще пару книг, одягає куртку. Взуваються, виходять. У замку 

повертається ключ. 

Радіо (тихо). Скандал у Київраді: згідно результатів звіту мер міста Бла-бла-бла відвідав 25 засідань 

із 19. 

У замку повертається ключ, відчиняються двері, з'являється Деніс. Кидає портфель, сідає на диван, 

включає телевізор, дивиться мультики, їсть чіпси. 

На вулиці пищить сигналізація авто. До квартиризаходить Сергій. Деніс машинально вимикає 

телевізор. Пауза. 

Деніс (обережно). А ти що, вже прийшов з роботи?.. 

Сергій. А ти, я бачу, вже прийшов зі школи. 

Пауза. 



Деніс. Ти мамі не скажеш?.. 

Сергій дістає із внутрішньої кишені флягу, робить з неї пару ковтків, ховає назад. Дістає з-за 

холодильника барабан. 

Сергій. Ввечері прийду – перевірю уроки. (З барабаном іде). 

 

Сцена 4 
Квартира Олександри. Сергій та Олександра лежать, обнявшись. Перед ними – барабан, на якому 

стоїть відкрита пляшка шампанського, два келихи, фрукти. На стіні висить картина: портрет 

Олександри. 

Олександра. Господи, як же добре. Ну що, як твоя композиція? Або ти остаточно переключився на 

торгівлю пилососами? (Сміється). 

Сергій. Та блін: все ніяк не можу дописати міхєєвське замовлення. Вдень на роботі, а ввечері... Ну 

сама розумієш: барабан поза законом… 

Олександра. Тоді працюй тут. Мене зараз практично цілий день немає вдома... 

Сергій (зраділо). Що, можна? Ти це серйозно? 

Олександра (усміхається). Ну, навіть не знаю. 

Цілуються. Сергій наливає у келихи шампанське. 

Сергій. За це треба випити. 

Олександра. Мені зовсім небагато. (Зупиняє Сергія). Ать! Досить. 

Дзвін бокалів. 

Олександра. А в мене є манго. Я зараз. 

Виходить. 

Сергій (до глядачів). Ви вибачте, що я... Не витримав. Я не можу без неї. Намагався... І ось… 

Як то кажуть, «Можна дати пораду, але не можна дати розуму нею скористатися». 

Сергій звертає увагу на картину, підходить, розглядає. 

Сергій. А що це за картина? 

Голос Олександри. Один художник подарував. Із Франкфурта. 

 

Сцена 5 
Деніс грає в комп'ютерну гру. У двері клацає ключ, Деніс згортає гру, повертається обличчям до 

дверей. З'являється Валерія в жалобі, кидає сумку на підлогу, роззувається. 

Валерія. Ти вже удома? 

Деніс. Мгу. 

Валерія. Давно прийшов? 

Деніс. О пів на третю. 

Валерія. Це ж треба, вчасно з’явився. Чим займався? А ну марш на кухню вчити уроки! 

Деніс іде. Валерія знімає верхній одяг, залишається у сукні. 

Валерія. Математику зробив? 

Деніс. Зробив. 

Валерія. Читай літературу! 

Деніс. Угу. (Закриває двері на кухню). 

Чутно дике виття кота і страшенний гуркіт. 

Валерія (вбігаючи на кухню). Що тут відбувається?! Я кому сказала?!. Знаєш же, що матері важко!! 

Хоч би ти пожалів мої нерви! 

Деніс схиляється над столом. 

Валерія. Де щоденник?! 

Валерія бере зі столу щоденник, гортає, іде з кухні до кімнати, біля вхідних дверей зіштовхується з 

Сергієм: він тільки що увійшов. 

Сергій. Всім привіт. 

Валерія. Я бачу, нічого не змінилося: синок твій улюблений знову двійки носить! 

Валерія кидає щоденник в обличчя Сергію. 

Сергій мовчки іде до кімнати, знімає піджак та сорочку, кидає на диван, прикладається до фляги. 

Валерія вириває флягу з рук Сергія, нюхає. 

Валерія (до Сергія). Ти, я бачу, став полюбляти це діло? 

Сергій її ігнорує. 

Валерія. Глухий чи що?! (Бачить кинуті на диван речі Сергія, хапає, трясе у нього перед носом). Я, 

блять, скільки разів казала, щоб ти все вішав на тремпель!! 



Деніс. На плечики. 

Валерія. Що?!! Пушкін!!! Ти, замість того, щоб огризатися, уроки б краще вчив!!! 

Деніс. А я вчу. 

Валерія хапає Деніса за волосся. 

Валерія (пригинає Деніса за волосся до стола, примовляючи). Ось і вчи, вчи, вчи!..  

Телевізор. «Учиться, учиться, учиться». Как оказалось, настоящим автором этих слов был не Ленин, 

а Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Сергій б’є Валерію, вона падає. 

Сергій. С-сука. Зовсім охуїла: бити дитину. 

Валерія (тихо виє). Синочка, пробач!.. 

Валерія повзе у напрямку до Деніса, Сергій відштовхує її. 

Сергій. Не підходь до дитини! 

Валерія намагається піднятися, Сергій її відштовхує. Жінка падає, вдаряється головою об батарею. 

Валерія (виє). Си-иночка, проба-а-а-ач!.. 

Сергій (штовхає Валерію ногою). Йобнута істота! 

Валерія ридає на підлозі. 

Радіо. Мільйон двісті тисяч – така кількість постраждалих від «цементної повені» у Західній Європі. 

Деякі міста майже повністю вкриті бетоном. Щоб його розчинити, вчені працюють над розробкою 

спеціальної хімічної речовини. Разом з тим, представники відомої компанії «БетонПродактс» 

висловлюють побоювання, що розчинити їхній продукт нічим не вдасться. 

 

Сцена 6 
Квартира Векличів. Бабуся біля ліжка Валерії: прикладає їй до лоба мокрий рушник. 

Телевізор. Нещодавно ми сподівались на краще. Але все виявилося іншим. Хто захистить нас 

сьогодні? Партія «Бла-бла» і її лідер Бла-бла-бла знають ваші проблеми і знають, як їх вирішити, 

поставлять ваші інтереси понад усе – через стабілізацію економіки, збільшення пенсій, ліквідацію 

безробіття, гарантію гідной зіробітної плати, забезпечення соціального захисту по всій країні. 

Професіоналізм, досвід, державний захист – кожному українцю. Партія «Бла-бла» і її лідер Бла-бла-

бла: покращення вашого життя вже сьогодні. 

Бабуся. Тобі не краще, доню?.. 

Валерія відкриває очі, намагається піднятися. 

Валерія (слабким голосом). Зроби тихіше. 

Бабуся (вкладаючи її у ліжко). Лежи-лежи-лежи… (Вимикає телевізор). Приїздив лікар, каже: 

«Негайно до лікарні!» А я що, не знаю, як у них там все?.. Потрібні ми їм там ... Тільки гроші 

деруть... Я, мабуть, санітаркою відпрацювала, сама якось справлюсь… 

Валерія. Щось живіт болить… Ти Васі пам’ятник заказала? 

Бабуся. Та заказала. Чорний не стала: червоний, вроді, покрасивіше… Фотограхфію знашла, де він 

ще в училищі: у костюмі, посміхається… (Стиха). На людину тоді ще був схожий… І вірш 

вибрала… (Риється у кишенях, дістає зім'ятий папірець, розгортає, читає, погано розбираючи 

власний почерк). 

«Життя тобі, наш любий сину й брате 

Подарувало дуже мало літ, 

А замість щастя, радості й надії, 

Дало у подарунок цей граніт». 

Валерія у нічній сорочці, стогучи, схоплюється з ліжка, біжить до санвузла, сідає на унітаз, 

закриває за собою двері. Чути, як ридає. 

Бабуся хитає головою, витирає сльозу. 

Бабуся. І ще там гарний вірш був… 

«Біль серце стискає, 

гірко плаче душа, 

більше горя немає, 

як втрата твого життя». 

Відчиняються двері санвузла, з'являється бліда Валерія у мокрій скривавленій нічній сорочці. 

Радіо. Сліпий вагітній жінці лікарі зуміли «показати» її малюка, роздрукувавши результати 

ультразвукового дослідження на 3D-принтері. 

Валерія (вбитим голосом). Мама, викликай «швидку». 

 



Сцена 7 
Сергій у квартирі Олександри. Він уже досить п'яний, виконує соло на барабані та порожній пляшці. 

На краю сцени дзвонить телефон, поставлений на віброрежим. 

Сергій (звертаючись до глядача-чоловіка). Ось ти коли-небудь бив свою дружину? А я уже бив. 

(Наливає, випиває). Гандо-о-он... (Піднімається). А я ось, що скажу: якби я з нею не залишився, до 

побоїв би не дійшло. Ну, приходив би по неділях, щоби бачитися з малим, але такого він би не 

бачив... 

А так я терпів-терпів, терпів-терпів, терпів-терпів – ... (Розводить руками. Дивиться на глядачів). 

Ні-і-і-і, це не в докір вам. Я ж у вас сам поради попросив – сам і розгрібати буду. 

Все, я вирішив: йду від Валерії. Все. (Спотикається, падає). 

З'являється Олександра. 

Олександра. Серж. 

Сергій лежить на підлозі, не рухаючись. 

Олександра. Серж. (Трясе Сергія). Прокинься. Серж. Треба поговорити… нарешті… (Спотикається 

об порожню пляшку). 

Сергій. А-а-а-о-о. 

Олександра сідає за фортепіано. Крутить в руках коробку з цигарками, відсуває від себе. Потім все-

таки запалює. 

На краю сцени дзвонить телефон Сергія, поставлений на віброрежим. 

 

Сцена 8 
Лікарняна палата. Бабуся в білому халаті сидить біля ліжка Валерії. Валерія спить. 

Бабуся (тихо співає). Навесні йшла Катя 

Лісовою стежкой 

У яскравім платті, 

З камінцем сережки. 

 

Золотії бджоли 

На квітках гойдались. 

У сільської школи 

Школярі стрічались. 

 

Спить… (По щоці Бабусі котиться сльоза, витирає її тильною стороною долоні, краєм халата). Ну, 

ничого, все добре. Все буде добре… 

От хто б з нею був, якщо б мене не було? Від того – не дочекаєшся... Хлопчисько – малий іще... А 

мати – вона і є мати. 

Помню, коли матірі не було, ми з сестрою удвох жили. Дівчата зовсім. Як брата Миночку вбили, 

мати на голову колгоспу стала кричати, мовляв, ти свого сина бережеш, а мого вбили. Ну і посадили 

її. 

Так ми з Тосєю і в колгоспі працювали, і дім з саманів будували, все на собі тягли... І ніхто нам не 

допомагав. Ніхто. Бо нікому ми не потрібні... Окрім своїх родителів. 

 

Сцена 9 

Квартира Векличів. Сергій у м'ятих штанах і піджаку на голе тіло намагається роззутися. 

Бабуся. Ти де таскався?.. 

Сергій. Ходив на збори громадських актівістів. З роздільного викидання сміття. 

Бабуся. Дружина, значить, у лікарні, а його третю добу дошукатися не можна! І на роботі, кажуть, 

вже немає тиждень! Фу! Перегаром тхне, як від кнура!.. 

(Вражена думкою). А... де Деніс? 

Сергій. Деніс? Я не знаю, де Деніс. 

Бабуся. Я ж думала, він з тобою! Як пішов вчора до школи – так його і не було! 

Сергій. Як – не було? Як – не було?!!! 

Бабуся. Я ж думала, він з тобою!!!.. 

 

Сцена 10 
Пізній вечір. Біля будинку Векличів стоять Бабуся та Сергій. Навпроти – Деніс з понуренною 

головою. 



Сергій (дуже стримуючись). Ден, я тебе люблю, але поважати не зобов'язаний! (У Сергія дзвонить 

телефон, він скидає). Якщо хочеш, щоб я тебе поважав, поводься, як нормальний мужик! Ти де був ці 

три дні?!! Ми вже заяву до міліції подали!!! 

Бабуся (голосячи). Всі лікарні, всі морги… 

Деніс. Я в Олі був. 

Сергій. В кого? 

Деніс. Я після школи сидів-сидів біля під'їзду, а ти не йшов. 

Бабуся. Так чого ж не зайшов? Ми ж із матір’ю вдома були!.. 

Деніс. Я двійку получив… 

Бабуся. Так шош, з-за цього додому не йти?! 

Деніс (до Сергія). Хотів тебе дочекатися… І до Олі пішов. 

Сергій. Так нащо телефон виключив? 

Деніс. Батарея сіла… 

У Сергія дзвонить телефон, він скидає. 

Сергій. Так а що Оліни батьки? 

Деніс. Я у сараї ховався, коли вони приходили... В них там сад, красиво… 

Бабуся (бурчить). «Красиво». Жопа сива! А вдома йому не красиво! 

Сергій. Ну а їв ти що? 

Деніс. Оля мені бутерброди приносила. 

Бабуся. Жена дєкабріста. 

Сергій (несильно б’є Деніса по потилиці). Партизани хрєнові!.. 

У Сергія дзвонить телефон. 

Сергій (у трубку, тихо, швидко). Саш, я не можу зараз говорити, передзвоню. (Пауза). 

Ну що, сину. Після всього, що між вами було, ти зобов'язаний на ній женитися. 

 

Сцена 11 
Сходовий майданчий перед квартирою Олександри. Напівтемрява. Сергій сидить навпочіпки біля 

стіни, неголосно грає на невеликому барабані. 

У Сергія дзвонить мобільний телефон 

Сергій (в трубку). А, Міхєєв! привіт!.. Да вже все нормально. Але таке коїлося... Сімейні 

неприємності. Тож ти не ображайся, що я не брав трубку: був просто мрак. Щодо композиції не 

турбуйся, я на цьому тижні допишу: там небагато залишилося... (Пауза). Як віддав іншому? Ти що, 

жартуєш?! Ми ж домовлялися! Міхєєв!!! (Кидає телефон у протилежну стіну, сідає на підлогу, 

опускає голову в руки). 

До дверей підходить Жінка, вставляє ключ у замкову шпарину. 

Сергій (не піднімаючи голови). Саш, ти нащо замок замінила? (Піднімає голову). Вибачте. А-а-а... А 

де Саша? 

Жінка (бадьоро, привітно). Олександра виїхала на ПМЖ до Франкфурта. Довго збиралася – і ось, 

нарешті... А ми з чоловіком зняли цю квартиру... Вона попереджала, що ви прийдете... Може, 

зпишитеся з нею? на фейсбуці... 

Сергій (приголомшено). Так. Так... Вибачте... (Насилу піднімається, хиткою ходою прямує до ліфта, 

падає). 

У Сергія в голові звучить попсова пісня. 

Жінка (злякано). Мущина! Мущина! Що з вами?! 

Жінка трясе Сергія, б’єє його по щоках. Біжить геть. 

Сергій приходить до тями, стогне, його нудить. 

Затемнення. Чути звук високої частоти. Сергій глохне. Він сидить навпочіпки у плямі світла, 

закривши руками вуха, незрячим поглядом дивиться перед собою. 

Голос Сергія. Одного разу я був у кімнаті з абсолютною тишею. Цілих десять хвилин. 

І ця тиша не бриніла... Тільки трохи закладало вуха – як у літаку. Звуки, з'являючись, відразу 

розсипалися по підлозі... І не хотілося говорити. 

Я хочу собі такий дім. Або хоча б кімнату. Хочу собі такий хоча б туалет – метр на дев'яносто! – Щоб 

можна було замкнутися... і нічого не чути... 

Чути звук високої частоти. 

Радіо. Двадцятирічний житель Австралії Бла-бла-бла одружився з собакою на прізвисько Honey. Як 

говорить Бла-Бла-Бла, відносини із лабрадоркою у нього платонічні, а весілля – привід добре 

провести час. 



Сергій хоче посміхнутися і не може. 

Телевізор. Відповідальність за терористичний акт у будівельних супермаркетах взяв на себе 

найбільший виробник бетону у світі. «БетонПродактс» - це бетон, який ніщо не розчиняє. 

«БетонПродактс» - фундамент вашої впевненості у майбутньому. 

 

Київ, 25 жовтня 2012 

 

Акт 2. Олександра 

Сцена 1 
Квартира Олександри. Олександра сидить коло фортепіано з ноут-буком та пише композицію. 

Поруч сидить Сергій із слідами поранення на обличчі та витягує із фрикційного барабану різні звуки. 

Олександрі це явно заважає. 

Олександра (не витримавши). Серж, я пишу. 

Сергій не припиняє свого заняття, але грає тихіше. 

Олександра. Серж. 

Сергій. Що, неможна навіть тихо? 

Олександра. Пиши про себе. 

Сергій. Я не можу про себе. 

Олександра. Мене завтра цілий день не буде – ось і постукаєш. 

Сергій. Мене поперло зараз! 

Олександра. Мені терміново потрібно дописати концерт! 

Сергій. Мені теж терміново! 

Олександра (примирливим тоном). Послухай, але ж є якесь рішення. Я плачý за цю квартиру. Давай 

ти знімеш собі майстерню. 

Сергій. Ти ж знаєш, що мені нема за що! 

Олександра. Ну-у-у… Серж. 

Сергій. Досить мені докоряти! Я не просто тут сиджу, я намагаюся заробляти! Давай я не буду їсти. 

Хочешь, я не буду їсти?! 

Олександра відвертається. 

 

Сцена 2 
Квартира Векличів. Валерія, одягнена у досить довгу сукню, розчісує волосся. Деніс одягає шкільну 

форму. 

Телевізор. Пенсіонер Бла-бла-бла шокував представників суду, принісши на засідання опудало сови. 

67-річний житель американського міста Бла-бла-бла пояснив, що птаха звуть Соломон, і він буде 

представляти його інтереси у якості адвоката. 

Деніс. Ма, а чему міль не живе на Барсику? 

Валерія. Що? 

Деніс. Чому міль не живе на котах? Вони ж хутряні. 

Валерія (відриваючись від свого заняття). Ну... Тому, що... коти не живуть у шафі! (Обпікається об 

плойку). Блять!.. 

Деніс. Але Барсик любить спати у шафі, а міль на ньому все одно не заводиться. 

Валерія (трясе обпаленою рукою). Слухай, мені б твої проблеми! Явиться батяня твій безпутний – 

спитай у нього. 

Деніс. А коли він прийде? 

Валерія. Скоро. (Виштовхує Деніса за двері). Так, все! Вперед за орденами! (Навздогін). Шнурок 

зав'яжи: розв'язався. (Зачиняє двері, видихає, дивиться на годинник). У мене є ще година: можна 

позайматися. (Глядачам, інтригуюче). Зараз я вам таке покажу!.. Я знаю, як привернути до себе будь-

якого чоловіка! Так, де це у мене. Ось! (Дістає із сумочки рекламний буклет, читає). 

Імбілдінг! Методика про головне: як бути коханою і бажаною, жіночною та привабливою, чуттєвою 

та сексуальною, впевненою та здоровою, успішною та щасливою. (Відривається від буклету). 

Класно, да? (Читає далі). Секрети великих коханок! Можливість значно розширити сексуальні 

можливості. Зменшити вагінальний об'єм. Навчитися управляти власним та його оргазмом. Стати 

єдиною і неповторною для коханого. (Тріумфально). Лише за три місяці ви гарантовано наближаєтеся 

до свого щастя! 

(Відривається від буклету). Коротше кажучи, я вирішила спробувати. 



Валерія дістає із сумочки смоктальну цукерку, розгортає, кладе за щоку. Дістає із сумочки лазерний 

тренажер, демонструє глядачам. 

Валерія. Ви розвиваєте свої інтимні м'язи за допомогою спеціального тренажера. (Крутить 

тренажер туди-сюди). Цей ось лазерний. (Перекладає цукерку у роті за іншу щоку). Тут стержень 

такий, тут лазер, з іншого боку – яйце. Ви це вставляєте та мигаєте вагінкою. 

Валерія вставляє тренажер у вагіну, демонструє: крізь спідницю видно, як лазер рухається вниз-

вгору. Лазер зупиняється. 

Валерія. Це не те шо лікування, а ось як спорт. Типу фітнесу. Тіки качаєте ви не біцепси, а там. 

Можна і без тренажера, до речі. Сидите телевізор дивитесь – та мигаєте. Або у метро. І чоловікам теж 

корисно, між іншим. Правда прикольно? 

Тепер він від мене нікуди не подінеться… 

(Усміхається, дивиться на годинник). Так, все: я побігла. У мене ще вагінальні кульки є: наступного 

разу покажу!.. 

Валерія вибігає, закриває за собою двері на ключ. Чути гудіння ліфта. 

У тиші лунають звуки: сусіди зверху пилососять, за вікном гуде сирена авто, на кухні капає вода. 

В замку повертається ключ, відчиняються двері, з'являється Деніс, жбурляє портфель з коридору у 

кімнату, дістає з холодильника сосиску, кладе на шматок хліба, починає їсти. Сідає на диван, 

включає телевізор. 

Телевізор (дуже тихо). Українські журналісти провели серію акцій протесту проти введення 

кримінальної відповідальності за наклеп... 

Деніс переключає телевізор на мультики. 

Затемнення. 

 

Сцена 3 
Квартира Олександри. Сергій та Олександра обідають. Стол естетично сервірований. 

Сергій. Слухай, як ця шняга називається? 

Олександра. Паста з тунцем у вершковому соусі. 

Сергій. Шалено смачно. М-м-м. 

Олександра. Сьогодні в Домі композиторів концерт Золтана. 

Сергій. У сенсі? Він грає, його чи він сам себе? 

Олександра. Ні, цього разу Золтан сам не грає: Nostri Temporis, його студенти… має бути круто. 

Підемо? 

Сергій. Звичайно, підемо. 

Олександра. …А то в нас на вихідних кожного разу не виходить… 

Сергій. Ти ж розумієш: я з малим. 

Олександра. Так… 

У Сергія дзвонить телефон. 

Сергій. Альо, Ден! Альо! Привіт! Так. Що за там за шум? Що? Що трапилося?! Так а… Звичайно, 

приїду! Так, давай. 

Сергій кладе трубку. 

Сергій (швидко одягаючись). Слухай, там якісь неприємності. Треба терміново їхати. 

Олександра сумно киває. 

Сергій (вибігаючи з квартири). Золтану привіт!.. 

Олександра зминає серветку. 

 

Сцена 4 
Квартира Векличів. На дивані сидить зарьована Валерія, втирає хустинкою ніс. До квартири 

заходить Сергій. Назустріч йому з кухні вибігає Деніс. 

Деніс. Па, привіт! 

Сергій. Що трапилося? 

Валерія (тихо). Вася помер. 

Сергій дивиться нерозуміючим поглядом, мовляв, «хто?» 

Деніс (Сергію, пошепки). Дядя Вася помер! 

Валерія ридає, намагаючись не розмазати туш. 

Сергій (у бік). Господи, щаслива людина!.. 

Деніс на кухні мучить радіоприймач, роблячи звук то голосніше, то тихіше. 



Радіо. Фестиваль медіа-арту «Балаклавська Одісея» скасовано: організатори стверджують, що для 

проведення заходу не вистачило художників. 

Деніс. Па, давай вечеряти. 

Сергій. Помий картоплин штук десять. 

Деніс. Великих чи маленьких? 

Сергій. Середніх. 

Сергій знімає верхній одяг. Деніс миє картоплю. 

Сергій (до Валерії). Так а чого ти так переживаєш, ви ж не спілкувалися вже років десять. 

Валерія. Ну і що?! Ну і що, що не спілкувались!! Яка різниця, який він був?!! Ми з ним у дитинстві – 

ось такими ще – весь час разом!! Братику рідний!!! (Ридає). 

Сергій йде на кухню, разом з Денісом чистять картоплю. 

Сергій. Тре картоплечистку купити… 

Деніс. А для чого? 

Сергій. Це прилад спеціальний. Картоплю туда кидаеш, а він чистить. 

Деніс. А, я таке у магазині бачив. Там ще були ці… електро-м’ясо-рибки… 

Сергій. Електром’ясорубки, балда. 

Деніс. …І пилососи теж. Па, а що в пилососа всередині? 

Сергій (ставить на плиту каструлю). Що за нездоровий інтерес? 

Деніс. Ну па. 

Сергій сідає на стілець, дістає з-за холодильника бонго, починає набивати ритм пісні Beautiful Girl 

групи «Удар». Деніс «підігрує» на столі. 

Валерія підходить до дверей кухні, Сергій та Деніс замовкають. 

Валерія (шморгаючи носом). Я їду на похорон, в середу повернуся. Ну або як вийде… Подивишся за 

Денісом? 

 

Сцена 5 
Квартира Векличів. На стіні – постер із зображенням Королевської та написом «Україна – 

вперед!». Деніс у школьній формі відкушує від бутерброда, запиває чаєм, підстрибуючи, прямує до 

виходу. 

Деніс (вигукує на мотив футбольної кричалки). Па-па – па-ба-ба! Буратіна – вперед! А Шева ще буде 

грати за нашу збірну? 

Сергій. Не знаю, навряд чи… Підручники зібрав? 

Деніс. Так. 

Сергій (заглядаючи у портфель Деніса). Що ти мені розказуєш? У вас сьогодні тільки географія? 

Деніс неохоче кладе у портфель ще пару книг, одягає куртку. Взуваються, виходять. У замку 

повертається ключ. 

Радіо (тихо). Скандал у Київраді: згідно результатів звіту мер міста Бла-бла-бла відвідав 25 засідань 

із 19. 

В замку повертається ключ, відчиняються двері, з'являється Деніс. Кидає портфель, сідає на диван, 

включає телевізор, дивиться мультики, їсть чіпси. 

На вулиці пищить сигналізація авто. До квартири заходить Сергій з фрикційним барабаном під 

пахвою. Деніс машинально вимикає телевізор. Пауза. 

Деніс (обережно). А ти… будеш тут?.. 

Сергій. Я так розумію, і ти будеш тут?.. 

Пауза. 

Деніс. Ти мамі не скажеш?.. 

Сергій кидає куртку на стілець, сідає з фрикційним барабаном на підлогу. 

Сергій. Ти робиш математику – а мені тут треба зайнятися композициєю. 

 

Сцена 6 
Квартира Векличів. Сергій сидить у кімнаті на підлозі, грає на барабані, Деніс стрибає на дивані. 

З’являється Валерія в жалобі, кидає сумку на підлогу, роззувається, заходить до кімнати. 

Валерія. Я бачу, в вас тут ідилія. 

Сергій перестає грати. Деніс зупиняється. 

Валерія (до Деніса). Марш на кухню вчити уроки! 

Деніс іде. Валерія знімає верхній одяг, залишається у сукні. 

Валерія (до Деніса). Математику зробив? 



Деніс. Зробив. 

Валерія. Читай літературу! 

Деніс. Угу. (Закриває двері на кухню). 

Чутно дике виття кота і страшенний гуркіт. 

Валерія (вбігаючи на кухню). Що тут відбувається?! Я кому сказала?!. Знаєш же, що матері важко!! 

Хоч би ти пожалів мої нерви! 

Деніс схиляється над столом. 

Валерія. Де щоденник?! 

Валерія бере зі столу щоденник, гортає, іде з кухні до кімнати, зіштовхується з Сергієм. 

Валерія. Я бачу, нічого не змінилося: синок твій улюблений знову двійки носить! 

Валерія кидає щоденник у бік Сергія. 

Сергій. Слухай, що ти з порога скандали влаштовуєш? 

Валерія. Тому що, поки на вас не заореш, ви з місця не зсунетеся!!! 

Сергій. Досить. На мене. Кричати. 

Сергій одягає куртку, грюкає дверима. 

Валерія хапає кинуті на диван речі Деніса, трясе у нього перед носом. 

Валерія. Я, блять, скільки разів казала, щоби ти все вішав на тремпель! 

Деніс. На плечики. 

Валерія. Що?!! Пушкін!!! Ти, замість того, щоб огризатися, уроки б краще вчив!!! 

Деніс. А я вчу. 

Валерія хапає Деніса за волосся. 

Валерія (пригинає Деніса за волосся до стола, примовляючи). Ось і вчи, вчи, вчи!.. 

Телевізор. «Учиться, учиться, учиться». Как оказалось, настояним автором этих слов был не Ленин, 

а Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Валерія відпускає волосся Деніса, опускається на коліна. 

Валерія (тихо виє). Синочка, пробач!.. 

Деніс біжить геть. Валерія ридає. 

На столі дзвонить забутий Сергієм телефон. 

Радіо. Мільйон двісті тисяч – така кількість постраждалих від цементної повені у Західній Європі. 

Деякі міста майже повністю вкриті бетоном. Щоб його розчинити, вчені працюють над розробкою 

спеціальної речовини. Разом з тим, представники відомої компанії «БетонПродактс» висловлюють 

побоювання, що розчинити їхній продукт нічим не вдасться. 

 

Сцена 6 
Квартира Олександри. Сергій стоїть на стільці та забиває цвях у стіну. Олександра сидить за 

фортепіано з ноут-буком та краєм ока спостерігає за Сергієм. Біля стіни стоїть картина: це 

портрет Олександри. 

Сергій. А що за картина? 

Олександра. Художник один подарував. Із Франкфурта. 

Сергій відкидає один погнутий цвях, бере наступний, починає забивати його, влучає по пальцях, 

упускає молоток в акваріум з рибками. 

Сергій. Твою мать! 

Олександра. Слухай, нехай вона на підлозі стоїть: так навіть цікавіше. 

Сергій. Подай-но молоток. Напевно, доведеться дюбель вставляти… 

Олександра дістає молоток з акваріума, подає Сергію. 

Олександра. Розкажи краще, як твоя композиція. Я сьогодні Міхєєва бачила, він питав. 

Сергій (забиваючи цвях та бризкаючи мокрим молотком). Просувається. Я там таку фішку 

придумав!.. 

У двері дзвонять. Сергій робить незграбний рух, упускає молоток, цвяхи та сам ледь не падає. 

Олександра кидается до нього, до дверей, відчиняє. У квартиру вривається Валерія. 

Валерія (важко дихаючи). Деніс зник! 

 

Сцена 7 

Олександра у себе вдома сама. Бере молоток та цвях, ставить коло стіни стілець, обережно на 

нього встає, починає забивати цвях. Робить незграбний рух, падає зі стільця, б’ється животом об 

диван та картину. 

Пауза. 



Олександра виповзає з-за дивана, намагається піднятися. Її сукня мокра та скривавлена. 

Опускається на коліна, плаче. 

 

Сцена 8 
Квартира Векличів. Сергій та Валерія у кімнаті. Валерія вбита горем. 

Радіо. Нещодавно ми сподівались на краще. Але все виявилося іншим. Хто захистить нас сьогодні? 

Партія «Бла-бла-бла» і її лідер Бла-бла-бла знають ваші проблеми і знають, як їх вирішити, 

поставлять ваші інтереси понад усе – через стабілізацію економіки, збільшення пенсій, ліквідацію 

безробіття, гарантію гідной зіробітної плати, забезпечення соціального захисту по всій країні. 

Професіоналізм, досвід, державний захист – кожному українцю. Партія «Бла-бла-бла» і її лідер Бла-

бла-бла: покращення вашого життя вже сьогодні. 

Сергій. Не переживай ти так, все будет гаразд. Знайдеться Деніс. 

Валерія. Якщо з ним щось трапиться, я цього собі не пробачу. 

Сергій сідає поруч, обіймає Валерію, та кидається йому на груди, плаче. 

Сергій цілує Валерію, вона обм'якає, займаються сексом. 

Телевізор. Сліпий вагітній жінці лікарі зуміли «показати» її малюка, роздрукувавши результати 

ультразвукового дослідження на 3D-принтері. 

 

Сцена 9 
Квартира Векличів. У коридорі – Бабуся, Сергій, Валерія. Навпроти – Деніс з понуренною головою. 

Сергій (дуже стримуючись). Ден, я тебе люблю, але поважати не зобов'язаний! (У Сергія дзвонить 

телефон, він скидає). Якщо хочеш, щоб я тебе поважав, поводься, як нормальний мужик! Ти де був ці 

три дні?!! Ми вже заяву до міліції подали!!! 

Бабуся (голосячи). Всі лікарні, всі морги… 

Деніс. Я в Олі був. 

Сергій. В кого? 

Деніс. Я тебе не наздогнав, і трубу ти не брав... 

Сергій. А потім чого не передзвонив?! 

Деніс. Батарея сіла… 

Бабуся. Так чого ж додому було не повернутися?! 

Деніс (до Сергія). Я спочатку тебе почекав… А потім пішов до Олі… 

У Сергія дзвонить телефон, він скидає. 

Сергій. Так а що Оліни батьки? 

Деніс. Я у сараї ховався, коли вони приходили... В них там сад, красиво… 

Бабуся (бурчить). «Красиво». Жопа сива! А вдома йому не красиво! 

Сергій. Ну а їв ти що? 

Деніс. Оля мені бутерброди приносила. 

Бабуся. Жена декабриста. 

Сергій (несильно б’є Деніса по потилиці). Партизани хрєнові!.. 

У Сергія дзвонить телефон. 

Сергій (у трубку, тихо, швидко). Саш, я не можу зараз говорити, передзвоню. (Пауза). 

Ну що, сину. Після всього, що між вами було, ти зобов'язаний на ній женитися. 

Валерія обіймає Деніса, схлипує. 

 

Сцена 10 
Квартира Векличів. Бабуся сидить біля ліжка Деніса, гладить внука по спині. 

Бабуся (тихо співає). Навесні йшла Катя 

Лісовою стежкой 

У яскравім платті, 

З камінцем сережки. 

 

Золотії бджоли 

На квітках гойдались. 

У сільської школи 

Школярі стрічались. 

 



Спить… (По щоці Бабусі котиться сльоза, витирає її тильною стороною долоні, краєм халата). Ну, 

ничого, все добре. Все буде добре… 

Хлопчисько, дурний ще… Не розуміє, що мати – вона і є мати. 

Помню, коли матірі не було, ми з сестрою удвох жили. Дівчата зовсім. Як брата Миночку вбили, 

мати на голову колгоспу стала кричати, мовляв, ти свого сина бережеш, а мого вбили. Ну і посадили 

її. 

Так ми з Тосею і в колгоспі працювали, і дім з саманів будували, все на собі тягали... І ніхто нам не 

допомагав. Ніхто. Бо нікому ми не потрібні... Крім своїх родителів. 

 

Сцена 11 
Квартира Векличів. Сергій, понуривши голову, сидить на унітазі. 

Голос Бабусі. Треба було сходити на зустріч з депутатом: він тут на районі… 

Голос Валерії. Мама, ти про що?! Ми ж по усім знайомим бігали… 

Голос Бабусі. Шо ж ви мені одразу не сказали? 

Голос Валерії. Хвилювати тебе не хотіли… 

Голос Бабусі. Та шо там «хвилювати»? 

Голос Валерії. Ти Васі пам’ятник заказала? 

Голос Бабусі. Та заказала. Чорний не стала: червоний, вроді, покрасивіше… Фотограхфію знашла, де 

він ще в училищі: у костюмі, посміхається… (Стиха). На людину тоді ще був схожий… І вірш 

вибрала… (Риється у кишенях, дістає зім'ятий папірець, розгортає, читає, погано розбираючи 

власний почерк). 

«Життя тобі, наш любий сину й брате 

Подарувало дуже мало літ, 

А замість щастя, радості й надії, 

Дало у подарунок цей граніт». 

Голос Валерії (здавлено). Не треба. 

Сергій (до глядачів). Виходить, я Сашу зрадив... Соромно навіть до неї іти. Трубку не брав... 

Зрозуміти не можу, у який момент все пішло не так. Що я не так зробив?.. Зрадив кохану жінку з 

власною дружиною. 

Отак... Наперекосяк... 

Знаєте, хтось колись сказав: «Можна дати пораду, але не можна дати розуму нею скористатися». 

Чути нявкання кота та звук розбитого посуду. Сергій закриває вуха. 

Голос Валерії. Деніс, блять, забери кота негайно!!! 

 

Сцена 12 
Сходовий майданчий перед квартирою Олександри. Напівтемрява. Сергій сидить навпочіпки біля 

стіни, неголосно грає на невеликому барабані. 

У Сергія дзвонить мобільний телефон 

Сергій (в трубку). А, Міхєєв! привіт!.. Да вже все нормально. Але таке коїлося... Сімейні 

неприємності. Тож ти не ображайся, що я не брав трубку: був просто морок. Щодо композиції не 

турбуйся, я на цьому тижні допишу: там небагато залишилося... (Пауза). Як віддав іншому? Ти що, 

жартуєш?! Ми ж домовлялися! Міхєєв!!! (Кидає телефон у протилежну стіну, сідає на підлогу, 

опускає голову в руки). 

До дверей підходить Жінка, вставляє ключ у замкову шпарину. 

Сергій (не піднімаючи голови). Саш, ти нащо замок замінила? (Піднімає голову). Вибачте. А-а-а... А 

де Саша? 

Жінка (бадьоро, привітно). Олександра виїхала на ПМЖ до Франкфурта. Довго збиралася – і ось, 

нарешті... А ми з чоловіком зняли цю квартиру... Вона попереджала, що ви прийдете... Може, 

зпишитеся з нею? на фейсбуці... 

Сергій (приголомшено). Так. Так... Вибачте... (Насилу піднімається, хиткою ходою прямує до ліфта, 

падає). 

У Сергія в голові звучить попсова пісня. 

Жінка (злякано). Мущина! Мущина! Що з вами?! 

Жінка трясе Сергія, б’єє його по щоках. Біжить геть. 

Сергій приходить до тями, стогне, його нудить. 

Затемнення. Чути звук високої частоти. Сергій глохне. Він сидить навпочіпки у плямі світла, 

закривши руками вуха, незрячим поглядом дивиться перед собою. 



Голос Сергія. Одного разу я був в кімнаті з абсолютною тишею. Цілих десять хвилин. 

І ця тиша не бриніла... Тільки трохи закладало вуха – як у літаку. Звуки, з'являючись, відразу 

розсипалися по підлозі... І не хотілося говорити. 

Я хочу собі такий дім. Або хоча б кімнату. Хочу собі такий хоча б туалет – метр на дев'яносто! – Щоб 

можна було замкнутися... і нічого не чути... 

Чути звук високої частоти. 

Радіо. Двадцятирічний житель Австралії Бла-бла-бла одружився з собакою на прізвисько Honey. Як 

говорить Бла-бла-бла, відносини із лабрадоркою у нього платонічні, а весілля – привід добре 

провести час. 

Він хоче посміхнутися – і не може. 

Телевізор. Відповідальність за терористичний акт у будівельних супермаркетах взяв на себе 

найбільший виробник бетону у світі. «БетонПродактс» - це бетон, який ніщо не розчиняє. 

«БетонПродактс» - фундамент вашої впевненості у майбутньому. 

 

Київ, 25 жовтня 2012 

 

© Тетяна Киценко 

 

Авторські права захищені 

Авторка дає згоду на публікацію тексту на ukrdramahub.blogspot.com та погоджується на вільний 

доступ усіх бажаючих. 

 З питань постановки звертатися: 

Всеукраїнська ліга авторів, 

Марина Котеленець ateh@i.ua, +38067 40 32 656 

 


