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Дійові особи: 

Ольга - 41 рік, жінка вразлива. 

Діма - 17 років, син Ольги, хлопець добрий, гей. 

Маша - 11 років, дочка Ольги, на людях затиснута дівчинка. 

Андрій - 18 років, близький друг Діми, гей. 

Ігор - 48 років, співмешканець Ольги. 

Баба Іра - 

Фельдшер -        мають одне обличчя 

Інспектор - 

 

Сцена 1 

Діма і Андрій в сараї, напівголі. 

Діма: а скільки на твоїй голові волосся? 

Андрій: багато, а шо, мало? 

Д: нє, багато, а давай я їх порахую? (Сміється) 

А: так це ти довго будеш рахувати. 

Д: а часу у нас зовсім немає? 

А: а часу немає. Мамка твоя скоро прийде, застукає ще нас. 

Д: а нехай стукає. 

А: у тебе сьодня ... гарний настрій? 

Д: ще б пак. Я сказати тобі хотів ... (зам'явся) 

А: що? 

Д: а, ладно, ти все одно не зрозумієш мене, або поржешь як завжди. 

А: та не поржу, говори, шо? 

Д: я ... знаєш ... я ... знаєш ... Я тебе, знаєш… 



Двері сараю різко відкривається, в нього заходить Ольга. В руці у неї мішок. Так цей пакетище і 

ляснув об дерево-підлогу. 

Ольга: Діма? Ти це шо тут? Андрій? Ви шо, ви шо голі тут? 

Діма і Андрій схопилися, між ними змія проповзла точно. 

Д: мам, ми не голі. 

О: тю, в сенсі не голі, Діма, ви шо тут, а? Ви шо робите? Ви шо робите? 

А: тьотя Оль, ми від спеки просто сорочки поскидали, ми тринделі просто, тьотя Оль, ви 

шо? (Нервово ги-ги). 

О: я тє дам «ви шо», це ти шо? Дім, ви хєра обнімаєтеся тут лежите голі, це шо таке? 

Д: мам, ми не обіймалися, шо ти мелеш? Ми лежали просто, ти шо несеш? 

О: я дура, чи шо? Ти скажи мені? Я бачила, блін, все! Шо ти верзеш, Діма, ви шо тут робили? 

А: тьотя Оля, мені пора, мене батьки чекають, мені .. корова там .. пора .. ви не так все зрозуміли, 

жарко просто, я ... 

О: а-ну стояти! Який пора, в сенсі? Ви шо, гонітє, це шо було взагалі? Я щас сама твоїм батькам 

допоможу! На той світ відправитися! 

Д: мам, ну не кричи! 

О: рот закрий, «не кричи», гля на нього ..! 

А: я пішов, коротше, ви херню мелете, тут жарко просто! 

Андрій проривається через хитку Ольгу-очерет, вибігає з сараю. 

О: Дім ... Ви шо ... Ти скажи мені, це навіщо? Це як? Це на кой ... взагалі таке? 

Д: мам, ну ти і ... дура! Реально дура, ми лежали просто, ти шо мелеш взагалі! Ти шо гониш, взагалі! 

Діма вибігає теж з сараю, від того що очі подіти вже нікуди, або випадуть, або робити ноги 

треба. Ольга одна, як калина за вікном, сіла на сіно і зрозуміла, що нічого не зрозуміла, але що 

точно не дура. 

Сцена 2 

Вечір того ж дня. Ігор, Діма, Ольга. Утрьох сидять за столом. Ольга - камінь. 

О: розмова є. 

І: сракозмова. (сміється) А шо таке? 

О: ситуація одна сталася сьогодні, обговорити треба. 

І: де? Яка? 

О: слухай, не перебивай. 

Д: мам .. 



О: помовч. Я буду говорити. Значить, що я хочу сказати. Сьогодні я була свідком однієї сцени ... У 

нашого Діми великі проблеми зі здоров'ям. Він хворий. 

І: яка сцена? Чим він хворий? 

О: у нього психічна хвороба ... 

Д: мам, ну не гони ти ... 

О: мовчати! (Раптом кидається до сина) Дімочка, рідненький, пробач, ну хворий ти, чого мовчати 

про це, я мати, я давно відчувала. Я знала, я боялася тільки дуже, що ... (плаче). 

І: ви мені може це ... поясніть ... нє? 

О: у Діми .. розлад .. психічний, на сексуальному грунті .. 

І: на якому грунті ?? 

О: ну, по хлопчиках він! 

Д: мам, ну я ж тобі казав, ти не так все зрозуміла, мам, ну перестань .. 

О: не можна тягнути більше, синку, тебе ж треба лікувати! (Лізе до нього) Боже, недолуга я мать! 

Боже, тягнула, адже знала, відчувала, і тягнула! А Господь Бог наш все бачить. Боже, який гріх на 

душу, Боже прости! 

І: ніхера собі .. Діма, ти шо, того .. чи шо? .. Пєдік?? Охереть ... А яка сцена, в смислі (до Ольги), ти 

взагалі звідки дізналася ...? 

О: (заспокоюється) в коромислі ... Заходжу в сарай, а вони там з Андрієм цим, педрілой, ну а того за 

версту чуть, шо він того ... 

І: і шо вони там .. того чи що? (Зображує) 

Д: перестаньте, мама не правильно все зрозуміла, це не правда. Ми просто розмовляли! 

О: ага, голі, просто розмовляли?! 

Д: ми не голі були, без верхнього тільки, жарко було .. перестань, мам, ти не так все 

зрозуміла. (Починає плакати) 

О: ой, синочка, боже, спаси твою душу. (Повисла на ньому, до себе пригорнула, Ольга-птиця) 

І: охереть, і  шо тепер ...? Лікувати зібралася? Лєкарь? Як лікувати? 

О: а ти не мудруй, не викабєлюйся! 

І: та реально, слава Богу, не мій син, у мене таких .. не могло бути .. 

О: закрий писок! Дімочка, ми до баби Іри підемо, вона все зробить, вона все зробить, вона нам 

допоможе, це точно! Вона стара, добра баба, вона все знає як треба ... 

Д: мам, благаю, не треба, все село дізнається ... 

О: ти шо, не приведи Господь, ніхто не дізнається, ти шо! Я їй мішок насіння принесу, а якщо мало 

буде, то і два, вона нікому, ти шо! 



І: обалдєнно! Розорити нас вирішила?! 

Д: мам, це маячня, яка баба Іра (плаче від безсилля і шоку), мам, будь ласка, мам .. 

О: так, синочка, вирішено ... Перестань, ну все ... Головне, щоб Андрій, цей твій, будь він не ладен, 

язика за зубами тримав. Іди вже спати. Вилікуємо тебе, будеш нормальним, справжнім чоловіком у 

мене. 

І: породила ти одначе … 

Сцена 3 

Діма і його сестра Маша лежать на різних ліжках в одній маленькій кімнаті. Перед сном. Діма - кіт 

побитий, Маші цікаво. 

Маша: Дім, а ви чого кричали там? 

Мовчить. 

М: Дім, а ти чого плакав там? 

Мовчить. 

М: Дим, а ти що захворів? 

Мовчить. 

М: Дим, а ти мене любиш? 

Д: люблю, спи. 

Сцена 4 

Ранок наступного дня. Діма і Андрій біля школи. 

А: ну шо там, шо мамка твоя? 

Д: та нічо, фігню меле ... каже - хворий я, до баби Іри мене поведе тепер ... дура кінчена ... 

А: і шо, реально поведе, думаєш? 

Д: я тепер думаю, краще до баби, ніж в дурку яку-небудь ... 

А: та ні, ти шо, не гони ... яка дурка, вона щас переказиться і відстане ... Ну зводить до бабки, ну і 

зводить. Тобі шо, скажеш потім: «Все, мамка! Здоров я у тебе! Вилікувала сина! » (Сміється) 

Д: не смішно взагалі, блін, а якщо дізнається хто ... 

А: а ось це погано, треба шоб ніхто не дізнався. 

Д: (підходить ближче) Адрій, ну ми ж все одно ... 

А: (сахається) тихо, тихіше, ти шо, Дімон, так і з ніг зіб'єш. Ну, я пішов, не дарма ж на перший урок 

приперся. 

Підходить Ольга. 

О: Діма, від уроків я тебе відпросила, зараз до баби Іри підемо 



Д: мам, давай не сьодня, не гони, в мене самостійна важлива, я готувався. 

О: бери насіння і пішли. Нічого, потім окремо напишеш, я домовилася вже. 

Діма бере мішок. Не йдуть - пруться. Вона як поїзд, він - як драндулєт з причіпом. 

Сцена 5 

Хата Баби Іри, заходять Діма та Ольга. 

Д: (Ользі) мам, тут тухлими яйцями воняє. 

О: а-ну циц. Бабуню Іра, як добре, що ви погодились. Ми до вас не з  пустими руками, все своє 

принесли, з власного поля. Ось там покладу вам, а ви починайте. 

Ольга тягне мішок в іншу кімнату. 

Б.І.: та сідай, не соромся. (розпалює віник духмяний, водить довкола Діми) 

Д: я не соромлюсь, все нормально. 

Б.І.: все то, але не все, якщо прийшли до мене. 

Д: особисто в мене все, а от у мами не знаю що там. 

Б.І.: хіба їй не видніше? (паралельно пришіптує) 

Д: не цього разу. 

Б.І.: не цього кажеш? А що цього разу такого особливого сталось? (видирає з голови Діми волосину, 

кидає у тліючого віника) 

Д: ау! Не хочу я розповідати. 

Б.І.: та мамка твоя уже і так все розповіла. (тушить віника у відрі, окропляє водою обличчя Діми) 

Д: та що ви!.. Якщо розповідала, чого ж питаєте?! 

Б.І.: Ну, добре, синку.. Забирай того мішка треклятого і йдіть з Богом. 

Заходить Ольга. 

О: що тут у вас? Як сеанс, почали? 

Б.І.: вже закінчили, ось тримай інструкції, (дає м’ятого папірця) які вдома тре зробити, і йдіть уже з 

Богом. 

Д: так, а… мішок? 

Б.І.: забери, я ж кажу! 

О: тю, та нє, Баба Іра, то ж ми від душі вам, спасибі, хай Бог вас береже. 

Сцена 6 

Ольга, Ігор та Маша в хаті. 

І: до ранку він буде спати, чи як? Шо там в баби Іри? 



О: до ранку. Я заварила обліпиху, він в неї плюнув чотири рази відразу, потім через дванадцять 

хвилин, так, правильно ж ... потім прочитав Отче Наш, потім туди сире яйце, потім в кутку з півночі .. з 

півночі? З півночі! Спиною на північний захід, випив в три ковтки, потім відразу спати. 

І: а шо так? 

О: баба Іра так сказала, після процедур відразу спати. Ой, господи, хоч би все налагодилося, хоч би 

він завтра прокинувся і був нормальним хлопчиком, яким я його виховувала ... 

І: нормально б виховувала, нормальним б і виріс. 

М: мам ... 

О: тю, а в сенсі нормально б виховувала? А твоя рожа бачила, як я його виховувала? Ми з тобою 

скільки разом живемо? І року ще нема! 

М: мам ... 

О: що донечка? 

М: мам, у мене живіт болить дуже. 

О: шо тобі, Мезим дати? 

М: дай. 

О: а як болить, де? 

М: всюди ... 

О: а температури немає? (Торкається лоба) немає, ну тоді іди поспи краще, воно і полегшає. Тільки 

Діму не розбуди! 

Сцена 7 

Діма і Маша в своїй кімнаті. Не сплять. 

М: Дім, а правда, що .. 

Д: що? 

М: а правда, що бог все бачить? 

Д: ні, не правда. 

М: Дім .. 

Д: що? 

М: а ти мене любиш? 

Д: люблю, спи. 

Сцена 8 

Діма і Андрій біля школи. 



А: коротше, прийшла матуся твоя, розтріпала все, і про сарай, і про бабку, і про все, що думала 

коротше. Коротше, капець. 

Д: а твої шо? 

А: а шо мої. Давай до мене з розпитуваннями, я мовчу, відмовляюся, потім виправдовуюсь, соплі 

розпустив, сказав, шо хвора твоя мамка, розумом тронулась. Вони ніби і вірять, а ніби не вірять. 

Точно щось зачудять. 

Д: так вони, напевно, вирішать, шо моя мамка реально того .. 

А: ну, не знаю, коротше, погано це, Діма. Матуся твоя, раптом нас не пасе зараз прямо? 

(оглядається) 

Д: та вона у фельдшерки з Машою. Маші сьогодні вночі погано знову стало, вона її повела туди. Нічо 

вона не пасе, вона вирішила, шо до бабки відвела - значить я тепер типу нормальним став ... 

А: (з усмішкою) нормальним… 

Д: Андрій, а скажи .. 

А що? 

Д: а ми завжди такими будемо? 

А: якими? 

Д: ненормальними. 

А: тю, та Діма, чого ми ненормальні? 

Д: Андрій ... а я думав про те, як ми поїдемо в місто, ну, після закінчення школи в універі навчатися, і 

будемо жити разом. Будемо? 

А: та в нас грошей не вистачить. 

Сцена 9 

Ольга і Фельдшер у сільському мед. пункті. 

Фельдшер: Оля, ну шо сказати .. 

О: та кажи, Лєна, шо з нею. 

Ф: ну, без аналізів і УЗД я так відразу не скажу, але тут не все так просто. 

О: шо не просто? Та не тягни, Лєна. 

Ф: так, а що не тягни. Я не знаю, її треба до гінеколога в місто везти, там і скажуть точно. 

О: а навіщо до гінеколога, шо там таке? 

Ф: ну, шо там таке, не знаю я. Шо ти пристала, я ж кажу, треба в місто везти, там УЗД, там скажуть. 

О: тю, так а ти шо думаєш? 

Ф: я нічо, Оля, не думаю. Я говорю в місто треба везти. 



О: тю, Лєна, ти нормальна, я шо сліпа, я бачу, шо ти шото думаєш, ти не можеш вже, нахєр, сказати? 

Ф: та шо ти матюкаєшся? Тіпун тобі на язик! 

О: так а шо мені робити, мене вже тіпає всю, а ти мовчиш! 

Ф: та все, заспокойся, не кричи, Оля, Господь з тобою! 

О: та я не кричу, ти можеш сказати, шо з Машею? 

Ф: я здогадуюся тільки, ну ознаки невтішні ... Я знову ж таки, тільки припускаю, треба в місто їхати, 

але вона залетіла по ходу ... 

О: (пауза) в сенсі? Тю, в сенсі? 

Ф: ну, мені здається, вона вагітна. 

О: Лєна, ти шо кончєна? 

Ф: Оля, перестань, я .. я .. це припущення, але ти розумієш, шо все на обличчя. 

О: шо на обличчя? Лєна, шо на обличчя? Щас хер на твоє обличчя вилізе! Закрий рот, хєрня стара. Їй 

одинадцять років! 

Ф: Оля, все! От не хотіла я говорити… Да! Я херня, а ти свята! У тебе дочка малолітка загуляла, а я 

кончена, та ну тебе в баню, Оля. Нє, ну а шо: зара часи такі пішли, шо те, що гріхом було – тепер вже – 

незрозуміло що для нового покоління! 

О: хто загуляла ?! Лєна, хто загуляла ?! Це ти загуляла, лікар хєров! 

Ф: їдь до міста, Оля, коротше. І з синочком своїм раджу тобі поговорити, з його цими, прости Господи, 

дєлами, сам Бог знає, що там на думці. 

О: а ти звідки…? Та тьфу на тебе! Ми поїдемо, ми поїдемо, ти потім повзати, вибачатися будеш. 

Сцена 10 

Ольга і Маша в хаті. Ольга – голочка. 

О: Машенька, ну чого ти мовчиш, животик вже не болить? 

М: вже менше болить. 

О: добре ... ну, розповідай, доця. 

М: мам, а що в лікарні сказали? 

О: Машенька, сказали, що у тебе дуже рідкісне захворювання ... Але, сонечко, це захворювання, воно 

... в ньому нічого страшного ... Але ти їм десь заразилася .. Від якогось дядька (Ольга плаче) 

М: мам, ти чого плачеш? 

О: Машенька, скажи ... Скажи мені ... Хто тебе образив? Сонечко моє ... кровиночка моя, маленька, 

квіточка моя, Машенька, скажи мамі ... я благаю тебе ... хто тебе образив ...? 

М: ніхто, мам ... Ніхто мене не ображав ... 



О: донечка, завтра до нас прийдуть люди, вони теж будуть тебе питати про все, розкажи краще мені 

... Сонечко ... Може ... може ... Діма ... Може, Діма тебе ображав? Діма тебе не ображав? 

М: ні, Діма мене любить. Діма мене не ображав. Він мені завжди каже, що мене любить. 

О: а може ... ви коли спати лягаєте, він до тебе в ліжко лягає? 

М: ні, Діма на своєму ліжку спить. 

Заходить Діма. 

О: стій. 

Д: відчепися, мам. 

О: Діма, почекай. 

Діма зупиняється. 

О: Машенька, піди поки до себе, ми з Дімою поговоримо тут. 

Д: (повертається, трохи збентежений від заплаканих маминих очей) мам, ну шо ти хочеш, а? Тобі 

мало того, що ти влаштувала? Ти коли встигла до батьків Андрія піти? Нафіга ти взагалі мене 

ганьбиш? Тобі мало того, що до бабки мене водила? 

О: сядь, Діма, сядь, проходь, сідай, розмова є. 

Д: так а що таке, мам? Ти плакала? 

О: ми в місто з Машею їздили, УЗД робити .. 

Д: навіщо ..? Болячка якась у неї? 

О: так ... болячка .. Діма, скажи мені, ти як себе почуваєш? 

Д: в сенсі? 

О: ну ... тобі допоміг сеанс? 

Д: а ... так, допоміг, а шо? 

О: ти з Андрієм цим своїм, що там у вас? 

Д: ну ... ми бачимося в школі .. 

О: Діма, синку, може тебе все-таки повезти до лікаря, в місто, а? 

Д: мам, та все в порядку. Шо з Машею? 

О: Діма, не бреши мені! Я знаю, шо в тебе розлад цей ... на основі сексу ... 

Д: мам ... ну .. 

О: (плаче)  Діма, ти навіщо Машу чіпав? 

Д: кого чіпав? В сенсі? 

О: Маша ... вона ... бєрємєна …! (ридає) 



Д: (мовчить) в сенсі? Маша вагітна? Мам, шо за нафіг, це як? У сенсі ... від кого? 

О: Дімочка, розкажи все матері, я ж мати, я все зрозумію, ми тебе полікуємо ... 

Д: мам, ти шо хвора .. ти шо .. ти шо, думаєш .. шо це я чи що? Мам, ти взагалі чи що? 

О: Дімочка, завтра знов прийдуть з органів, вони почнуть запитувати, і тебе теж .. боже ... За що мені 

все це ... боже, як це так ... шо ж я за матір така ... (розревілася) 

Д: чому?! Чому ти так вирішила?! 

О: але ж ти з цими своїми наклонностями… І Андрій цей твій… 

Д: так, знаєш, мамо. Таке буває. Я покохав людину. І цією людиною виявився хлопець! Що ж 

поробиш… (очі на мокрому місці) 

О: Господи, Дімочка… Що ж ти говориш таке! Це ж такий гріх! (плаче) 

Д: мамо! Ти мелеш таку охінєю, шо я не знаю шо сказати ... Я до Маші пальцем би не доторкнувся 

ніколи ... 

Сцена 11 

Ольга в хаті з Інспектором. 

Інспектор: нам тут сусіди говорили, що у вас син старший з розладами сексуальними. У нього довідка 

є? 

О: ні, немає у нього розладів ... немає. А хто сказав? 

І: громадянка, ми опорос проводимо, нам належить, не має значення хто сказав.  

О: я Діму.. того.. я його просто до баби Іри водила ... 

І: хто така баба Іра, прізвище? 

О: ну, бабка місцева, не знаю я прізвища, у Дімочки були певні проблеми ... 

І: які проблеми? 

О: ну, там, загалом, знаєте, він у мене не дуже такий товариський, але він хороший хлопчик. 

І: з товариськістю проблеми були? 

О: так, да .. і з нею теж .. 

І: що ваш співмешканець? 

О: а шо співмешканець? 

І: можу я з ним поговорити з приводу всієї ситуації? Або, може у вас є якісь міркування? 

О: міркування? Ні, ніяких ... А він ще зі зміни не прийшов, він ... Того, насіння в місто повіз .. 

І: коли повернеться? 

О: скоро.  



І: а бабка ця ваша порчу наводить? 

О: і таке буває. 

І: а привороти робить? 

О: третя хата з боку річки. Скажете, що від мене, вона допоможе, хороша баба. А ... що з Машенькою 

... тепер? ... 

І: а нічого. Прибудуть психологи завтра, поговорять з дівчинкою, а там далі вирішимо, що робити. 

Сцена 12 

Ольга на цвинтарі. Сідає біля могилки. 

 

О: (біла вся, ніби хвора) ну як ти тут? Нарешті прийшла. Таке робиться, що і прийти не мала змоги. Ну, 

нарешті, вже тут, вже з тобою, вже можемо поговорити. Все-все тобі розповім, любий, все-все. А все 

ж ти був би поруч, легше було б. Все ж легше. Діма, синочок наш, хворіє. Ох, як хворіє, тобі б і не 

знати про те. А Машенька... (майже плаче) та не можу. Не можу вже говорити таке. Не можу я. 

Думала, що зараз все розкажу, а не можу. Отуточки ком встав і не можу я. А Ігор що. Ну що Ігор. То ти 

сам розумієш, що з чоловіком все ж легше, ти вже не ображайся на мене за це. Все ж легше з ним.. 

Знаєш, останні дні часто згадую тебе. Так часто. І бува пригадую щось і враз розумію, що не пам'ятаю 

твого обличчя, уявляєш? Чудасія якась. Чого це я? - думаю собі. А потім відкрию альбом, роздивлюсь 

світлини і згадаю. Все-все згадаю. Довго так можу сидіти, годину чи дві. Дивитися на тебе. На те, яким 

ти був. На очі твої дитячі; на посмішку хитрющу; на волосся яєчного кольору. Пам'ятаєш, як я любила 

рахувати волосинки твої (трохи сміється). Ох, і дурна я була, боже. Рахувала волосся. Хоча, знаєш, так 

любила тебе, що кожна волосинка була дорога. Кожна волосинка. От так сиджу, роздивляюсь усе те 

наше життя. Ну добре, годі, чого це я. Так би і сиділа з тобою, любове моя, ще би довго сиділа. Та не 

можу. Бігти треба. Завжди бігу кудись. А що робити, куди подітись. Сумую. Дуже за тобою сумую. А 

ще знаєш, любий, що я зрозуміла. Що ти все ж набагато кращий від мене, ти б з усім впорався краще. 

Сцена 13 

Діма і Андрій біля школи. 

Д: а вона мені потім зарядила, шо це я з Машкою таке зробив .. прикинь .. дура .. маразматичка... 

А: охєрєть ... Так, а ти шо думаєш? 

Д: а шо я думаю? 

А: ну, хто це сеструху твою так? Вона ж зовсім мала.. 

Д: а шо тут думати ... Ігор це, собака ... 

А: і шо ти йому тепер зробиш? 

Д: а шо я йому зроблю? Загребуть його в мєнтуру і всьо ... 

А: а я б качана розбив. Дім, родоки мої зачудили. Зустрічати будуть зі школи тепер. Хотіли взагалі 

переводити в іншу школу, та я їх умовив, типу останній рік вже .. Але сказали, шо побачать з тобою, 

точно переведуть .. Коротше, треба щас тихіше бути ... краще взагалі не перетинатися ... 

Д: так ... Я розумію ... 



Сцена 14 

Вечір. Діма заходить в хату. У хаті Ольга та Ігор. Обидва серйозні, Ольга - залізо. 

О: де ти був? 

Д: гуляв. 

О: з ким? 

Д: завдяки тобі ні з ким ... 

О: Діма, завтра ми з тобою в органи поїдемо, в місто, і там ти все поясниш ... 

Д: шо поясню, мам? Ти про що взагалі? 

О: все, Дмитро, я не хочу нічого слухати навіть ... Завтра ми поїдемо до органів, а потім відразу в 

клініку, і навіть не хочу нічого слухати... 

Д: мам, не гони! Та шо з тобою таке? ... Як ти можеш думати, шо я таке міг зробити з рідною сестрою, 

ти в своєму розумі ?! 

І: а ну, не кричи, збоченець, і скажи спасибі матері, шо вона тебе органам ще вдень не здала! 

Д: а ти взагалі гнида! Це ти знущався над Машею! І вона все розповість! Ти залякав її, козел! 

І: (кидається на Діму) от щеня, закрийся, а то я зара тебе парєшаю, сука! 

О: (притримала Ігоря) все, заспокойся вже ... Діма, а ти йди спати, завтра з ранку поїдемо... 

Діма мить в ступорі, потім психує, робить ривок в бік своєї кімнати. 

О: Дмитро! 

Діма зупиняється. 

О: Діма, сьогодні ти будеш спати в гостьовому будинку, там ще тепло. 

Д: це ще якогось фіга? 

О: я не можу дозволити тобі в твоєму стані спати поруч з Машенькою ... 

І: ясна річ, цього збоченця треба було не пускати до неї, ще коли ти дізналася ...! 

Д: мам, ти не сходи з розуму, нічого я не зроблю Маші (очі на мокрому місці), це ж маячня ... Добре, 

завтра ми поїдемо, і там тобі скажуть, шо зі мною все в порядку ... І я можу спати поруч з Машею ... 

О: Діма, я сказала ні - значить ні, йди в гостьову. 

Д: (зірвався) а мені насрати, шо ти сказала, кінчена, ти кінчена дура! Розвісила вуха перед цим 

оленем! Я буду спати в своїй кімнаті, і мені насрати! 

Хоче увійти в кімнату. Ольга - рись, кидається до дверей. 

О: не пущу! 

Д: відійди, я маю право там спати! Відійди! (Істерить, плаче) 



О: (через ком в горлі  говорить) відійди зараз же ... Якщо не відійдеш, Діма ... 

Д: то що, мам? Ну що, скажеш Ігорю заламати мене, сина рідного ?! 

О: якщо зараз же не відійдеш... Знай – ТИ МЕНІ БІЛЬШЕ НЕ СИН!!! 

Діма - зі стіною одного кольору, плакати перестав. Відійшов два кроки назад. Прийшов до тями, 

зиркає мамі в очі, сам - шалений. 

Д: не син значить? ... А ти тоді мені хто така? 

Діма відштовхує Ольгу, намагається пройти в кімнату. 

Д: дай пройти! 

Ігор підскакує, заламує Діму. 

І: (Ользі) шо стоїш, шо дивишся, викликай дільничного, коротше! Бач, він ваще поплутав, ваще малий 

чокнувся, збоченець сраний! 

Д: пусти, козел, сам збоченець, пусти, гнида, пусти, сволота! Маша, скажи! Маша, скажи, шо це він 

над тобою знущався! Пусти, падло! 

Ігор виводить Діму, трохи згодом повертається. 

І: я його в другій хаті закрив. Ось, тримай, заяву пиши, дільничого викличимо і віддамо одразу. 

О: (ледь чутно) а якщо напишу, то шо буде з ним? 

І: та шо там буде, посидить нічку в участкє, подумає, а завтра повеземо його в місто, в клініку. 

Правильно? Пиши давай, Оль, а там і до післязавтра, може посидить, давай, пиши. (кричить Дімі) Ну, 

шо, малий, начудив дєлов? Мати рідна заяву катає тепер на тебе. Чи ж варто ганьбитися було так. У 

відділенні посидиш, подумаєш. Так! У відділенні! А що, справа тут не проста ... Так і треба написати: 

Дімон наш ... Того… збоченець ... гомосятіной промишляє, ну і тут його на молоденьких, на дітей, 

загалом, прости боже, потягнуло, вони ж всі збоченці срані такі дикі ... він і сеструху свою малолітню 

того, схилив ... Ну, і обрюхатіл ... Це нихєра собі поворот ... так, ну і ось, ну і шо ... Сьогодні знову до 

малої ломився в кімнату, знову ґвалтувати її хотів, падло. Он на матір напав, ну я його заламав вчасно, 

а то якщо б не я… 

О: написала. 

І: ну і добре. Зараз до дільничого подзвоню, і дєло в шляпє. 

Ігор йде. 

Заходить Маша. 

М: мам ... 

О: ти чого не спиш? ... 

М: мам, а куди Діму забирають? 

О: його нікуди не забирають, він у справах поїхав, донечка, не переживай, йди, спи ... 

М: я знаю, що його міліціонер забере, я все чула ... Він не повинен його забирати, мам ... 



О: чому не повинен? 

М: мені дядько Ігор обіцяв. 

О: що ти маєш на увазі, донечко? Що тобі обіцяв дядько Ігор? ... 

М: мам, тільки ти не розказуй нікому ... І не гнівайся на мене ... Дядя Ігор обіцяв, що якщо я буду 

мовчати, то все буде добре з Дімою, а якщо розповім комусь, то він зробить так, що Діму заберуть і в 

тюрму посадять ... Я мовчала, а Діму все одно заберуть ... 

О: (починає плакати) чому ти повинна була мовчати? 

М: мам, це дядько Ігор мене заразив (плаче). 

О: ой, господи, донечко ... Та як же так, так що ж ти мовчала, маленька моя ... 

М: я за Діму боялася, мам ... А сама я потерпіти могла ... 

О: сонечко моє, та шо ж це робиться, га? ... Та як же це так ... 

М: вибач, мама, я не хотіла ... 

О: не слід виправдовуватись, донечка ... Іди спати .. не переживай ... 

Маша йде. Ольга перестає плакати, обличчя її стає холодним та іржавим. 

Заходить Ігор. 

І: ну шо, скоро буде, давай заяву. 

О: хто буде? 

І: тю, ти шо? Давай заяву. 

О: яку заяву? Ось цю? Підійди ближче, я віддам. 

І: Оля, а все добре? 

О: ну, звісно, що добре, підходь. 

І: а нащо заяву пом’яла? 

О: підійди, Ігор, ближче. 

Ігор підходить та Ольга хапає його голову і засовує заяву йому до рота, тримає голову, доки той 

задихається. Потім дістає сокиру, Ігор виривається, дістає заяву з рота. 

І: ти ідіотка! Вона сама полізла! Розберись спочатку! Ідіотка! (тікає) 

О: (плаче і кричить, мов чайка над морем) біжи-біжи, падло! І не повертайся! Повернешся – уб’ю! 

Чув мене?! Уб’ю! 

Ольга в істериці рубає мішки з насінням. 

Эпілог 

Маленький Дмитрик, брудний весь, в синцях, переляканий, як щеня. 



Діма: (кричить) мама, мама! Мама, врятуй мене, мамо! 

Ольга: Дімочка, шо таке, шо сталося. 

Д: (пірнає в мамину спідницю, обіймає, плаче) мама, вони сказали, шо я дівчинка, а Слава мене 

штовхнув, я трохи в калюжу не впав, а потім Тоха теж штовхнув, ногою, і я впав в калюжу ... а потім я 

почав тікати, а Тоха багнюкою в мене кинув! Мама, вони наздоженуть, завтра точно наздоженуть! 

О: синочка, ти що, не бійся, не наздоженуть вони, ніхто тебе не наздожене, я зараз піду, поговорю з 

ними … 

Д: мама, ти що! Не ходи нікуди, закрий двері і нікуди не ходи, вони, якщо дізнаються, шо я 

наскаржився, весь клас дізнається! Вони мене дівчиськом обзивають, хочеш, шоби і стукачем? .. 

О: ну, все, не буду, не переживай ... Чого вони тебе дівчиськом обзивають? .. 

Д: вони говорять, шо тільки дівчатка себе так ведуть, як я веду ... (ще більше плаче) 

О: ну що ти, сонце моє, не плач ... Ти у мене справжнісінький хлопчик! Найсильніший, найкрасивіший, 

найдобріший ... А вони просто злі, вони просто погані хлопчики ... А ти у мене найкращий, 

найталановитіший (обціловувала). 

Д: а вони кажуть, шо ти соромишся мене ... 

О: я тебе соромлюся ?! Ну, я їм дам! .. 

Д: не треба, мам, не думай! 

Про: ну, все, все, не буду ... Вони нехай самі себе соромляться, а я пишаюся тобою! Я люблю тебе 

таким, який ти є, найкращим синочком на світі ... 

Д: мам ... А ти точно мене любиш? 

О: Звичайно! 

Д: мам ... 

О: що, рідний? 

Д: і я тебе. 
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