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Христина – 38 років, неодружена, живе з татом, викладає в університеті. 

Висока, худа, зовнішність цікава не в класичному розумінні. 

 

Васьок - колишній одногрупник Христини, колись був у неї закоханий. Зараз 

має нерозбірливі стосунки з багатьма жінками. Не проти вдути Христину. 

Середнього зросту, в хорошій фізичній формі. 

 

Микола – 40 років, викладач по класу труби. Світловолосий тюфяк. 

 

 

Учень – хлопчик 12 років. 

 

 

Сцена перша 

 

Кухня Христини чистенька, на стінах висять гарні і різні  картини. На столі 

стоїть чайничок, чашка, у вазі  польові квіти. Темно, бо вечір, освітлення 

настільною лампою, Христина п’є чай, і гортає книжку, що стоїть на столі у 

підставці для книжок. Грає музика з телефона - це якийсь плей-лист 

композицій з трубою. Дзвінок у двері. Христина здивовано дивиться на 

годинник - вона нікого не чекала.  Йде відкривати двері. Ми чуємо нетиповий 

гуркіт і шурхіт  просування у двері. Заходить Христина, ставить чайник, в 

дверях з’являється Васьок у велошортах, він п‘яно сопе. 

 

Христина:  Ти мені подер стіну своїм ровером. 

 

Васьок: Я тобі всьо поштукатурю. 

 

Христина: В мене вже не лишилося тої фарби. 

 

Васьок: Я тобі всю стіну наново поштукатурю і пофарбую. 

 

Христина: Ти від кого такий? Від Надьки?  

 

Васьок: Який - такий? 

 

Христина: Короче, який чай робити? Чорний, зелений, карпатський? 

 

Васьок: Я не хочу чай, я хочу водку. 



 

Христина: А нема! 

 

Васьок: А у твого тата завжди для мене водка є. 

 

Христина: Вот приїде тато, нальє. А в мене чай.  

 

Васьок: Христина, чо ти така зла? Я від Машки пішов. Я її бросив. 

 

Христина: Нарешті. Ви би вдвох за півроку до смерті би збухалися.  

 

Васьок: Вона алкоголічка і сука. Прикинь, никала від мене коньяк в буфеті за 

шампунями. Сама, типу, ходила і цідила втіхаря, а я дивлюся, ніби вдвох 

бухаєм, а вона вже мертва. Я їй кажу - в тебе реально проблеми, а вона каже шо 

то в мене з головою не так. 

 

Христина: Мені ті ваші алкоголічєскі розборки не нада. 

 

Васьок: А чого ти кажеш «не нада»? Ти ж викладач. Тре казати «не потрібні». 

 

Христина: А чому ти кажеш «чого»? Ти ж викладач. Тре казати «чому», або 

«навіщо». 

 

Васьок: А вже давно не викладач, а ти да. (Пауза) Так шо, водки не буде? 

Може я зганяю? 

 

Христина: Як підеш за водкою, то назад не вертайся. Мені того твого 

варнякання до ранку тут не треба. 

 

Васьок (зітхає): Ну можна я хоч у витяжку покурю? 

 

Христина: Не можна (починає злитися) Ти сидиш, пьєш чай, ми говоримо, 

потім ти йдеш спати у татову кімнату. Ніяких курінь і ходінь за водкою, або 

йди звідси зі своїм ровером. 

 

Васьок: Ох, ну ти і зла. (Заходить нарешті в кімнату, сідає за стіл, сумно 

дивиться навколо, ніби щось шукає. Бачить книжку, дивиться на обкладинку) 

Опа! А нашо ти «Обломова» читаєш? Ти шо, в школі не читала? 

 

Христина: Да вот не читала. Він мені тоді скучним видався, а недавно фільм 

подивилася і вирішила почитати. 

 

Васьок: Заміж тобі тре і не будеш дурного читати. 

 

Христина: На себе подивися. 



 

Васьок: А я шо? Я багато трахаюсь. В мене секс з трьома бабами одночасно. 

Ну, не одночасно, а по черзі, але можу і в один день. Раз таке було. (Думає) 

Машка тупа дуже і нечистоплотна. На роботу ходить в чулках, а вдома в 

забацаному халаті і старих в‘єтнамках.  Там на тому халаті жир чорний, ним 

можна костер на шашлик враз розпалити. Всі комарі в радіусі п‘ять метрів 

здохнуть. 

 

Христина (сміється): а як ти з нею три місяці спав? Казав що дитину з нею 

хочеш. (Наливає Ваську чай, той дивиться задумливо в чашку, але не п‘є)  

 

Васьок: І хата в неї брудна. Вона взагалі не прибирає, горнятка не миє, вони в 

неї в таких чорних заїдах. От бачиш, у тебе всі края такі чистенькі, хоч ти той 

чай весь час хлебчеш, а в неї там можна сіфак битовий дістати через ті чашки. 

 

Христина:  Їсти будеш? В мене суп є. 

 

Васьок: Татовий борщ? 

 

Христина: Мій борщ. 

 

Васьок: Тато в тебе зачотні борщі готує. Коли він вертається? 

 

Христина: Повернеться, Вася, коли бабушка помре і здається, це буде дуже 

скоро. 

 

Васьок: Довго вона вже лежить, нагадай? 

 

Христина: Другий місяць. 

 

Васьок: В мене діду півтора роки лежав з тим переломом. Мама за ним 

доглядала. Це був жах. Там і хробаки були і все... 

 

Христина: Ти думаєш, це те, що мені треба зараз почути? 

 

Васьок: Вибач, я хотів підбадьорити. Ну, але діду в мене живучий був, може у 

вас все швидше буде... блядь, я знову не те ляпнув. 

 

Випиває різко чай, чай гарячий, випльовує його назад в чашку, мичить від болю, 

Христина дає йому стакан холодної води, Васьок швидко випиває. Мовчить. 

Христина наливає собі чай, кладе цукор, мішає ложкою. З усмішкою дивиться 

на Васька. Вася дивиться на Христину, потім на квіти у вазі. 

 

Христина: Угадай хто подарував? 

 



Васьок: Хто-хто! Сама собі купила. 

 

Христина: От так значить. Ніхто мені вже і подарувати не може? 

(Посміхається) 

 

Васьок: Такі квіти кавалери не дарують. Хіба якісь малахольні романтичні 

вахлаки. А ти таких кавалєрів не любиш. Нормальні пацани троянди дарують 

або гладіолуси. 

 

Христина: Які гладіолуси??? Гладіолуси цвітуть два тижні на рік. 

 

Васьок: От тоді їх нормальні пацани купують і дарують. Ти пам‘ятаєш як я до 

тебе після першого курсу у село приїхав з гладіолусами? 

 

Христина: Ага. 

 

Васьок: А ти мене послала. Чому ти мене послала, Христина? Я женитися 

хотів. Я тату твоєму подобався. 

 

Христина (з посмішкою): Ти бабушці моїй не сподобався. 

 

Васьок: А чого це я бабушці твоїй не сподобався? 

 

Христина: А пам‘ятаєш вона дала тобі тазик назбирати смородини? 

 

Васьок: Ну? 

 

Христина: А ти збирав годину, а потім сказав, що вже не можеш на тій жарі? 

 

Васьок: Ну бо жарко було пиздець, я чуть не зомлів на тій жарі. 

 

Христина: А потім бабушка спитала скільки банок ти назбирав і ти сказав, що 

п’ять? 

 

Васьок: Ну? 

 

Христина: А вона ж міряє потім банками, як варить, щоб однаково з цукром 

вийшло, розумієш? 

 

Васьок: Ну і шо? 

 

Христина: Ну та вона наміряла три з половиною банки, а не п‘ять. І сказала, 

що мені такий женіх не треба. 

 

Васьок: Піздєц. 



 

(Мовчать. Христина закриває лице і беззвучно сміється.) 

 

Васьок: Отак взяла і поламала жизнь двом людям. 

 

Христина: Да шучу я. 

 

Васьок: Нє, ну піздєц. Я тоді сказав, що п‘ять, бо приблизно в ту банку 

назбирував не до кінця і висипав у таз. Тому не знав скільки там точно. А тут 

такий піздєц. 

 

Христина: Да вспокойся ти, господи. 

 

Васьок: Вже б дітям було по десять і одинадцять років. Жили б нормально. А 

тепер твоя бабушка не жаліє що взагалі ніякого зятя не має? Ні того що рахує 

банки, ні іншого якогось? Ні зятя, ні правнуків. 

 

Христина: Да перестань ти (починає сміятися) Ти собі уявляєш нашу сім’ю? Я 

- нє. 

 

Васьок: Ну зараз, ясно шо вже нє. Я на тебе не дивлюся вже як на особу 

протилежної статі. А тоді з гладіолусами дуже навіть уявляв. А тепер шо? В 

мене все добре, а в тебе шо? 

 

Христина: А що в тебе доброго? 

 

Васьок: В мене є секс. 

 

Христина: А коли його довго нема, то й не хочеться. 

 

Васьок: Слухай, не нада себе обманювати добре? Це ж смішно. 

 

Христина: Вась, правда. 

 

(Дзвонить телефон Христини.) 

 

Христина: О Боже, це тато. (Дивиться перелякано на годинник, бере трубку) 

пап, все добре? (Заспокоєно зітхає) А чому ти так пізно дзвониш? Ні, я не 

сплю, до мене Вася зайшов (дивитися на Васька) тобі привіт. Тато питає коли 

ти вже відкобелюєш і нарешті женишся на мені. 

 

Васьок: Дай мені трубку. (Починає виривати трубку, Христина дає) Іван 

Прокопович як ви там? (Слухає) як там Марія Сафонівна? (Слухає, Христина 

дістає з холодильника каструлю, ставить на плиту.) да вже би дітям було по 

десять і одинадцять років, але я смородину не так збирав. (Христина погрожує 



черпаком) Ви шо, Іван Прокопович, я - нє. Я Машку бросив, бо вона без мене 

коньяк пила і чашки не мила. Іван Прокопович, я скучив за вашим борщем, 

вертайтеся швидше. (Христина знов погрожує черпаком) Тобто, я хотів просто 

сказати, що скучив... ага, Христина сама кого хочеш образить, не хвилюйтеся. 

(Під час усієї розмови Васьок привстав з дивана, демонструючи повагу). Ага, я 

ще Христині дам трубку? А, ага, перекажу. До побачення. 

 

Кладе телефон на стіл, чухає рєпу 

 

Васьок: Твій тато просив переказати, щоби ти мені борщу дала. 

 

Христина: Вже грію. 

8 

Васьок: Повезло тобі з татом. От мені б такого. Мій мене взагалі не розуміє, я 

йому як нарив на сраці. Весь час з хати мене жене. 

 

Христина: Вася, не тринди будь ласка. Я вже ту історію втомилася чути. Я б 

тебе тоже з хати вигнала. Ти все, що заробляєш зі своїми тьолками стрьомними 

пробухуєш, а додому тільки поїсти приходиш і перевдягнутися. 

 

Васьок: От чого ти така зла? Я ремонта дома зробив. 

 

Христина: Ти його десять років тому зробив. 

 

Наливає Ваську борщ, насипає зелені, кладе сметану 

 

Васьок (сумно дивиться у борщ і на Христину): Зовсім нічого нема? А то як 

жеж при борщі всухомятку? 

 

Христина хитає головою 

 

Васьок: От Іван Прокопович би мені налив. 

 

Христина знову хитає головою 

 

Васьок: Ну хоч води налий у рюмку? 

 

Христина хитає головою 

 

Васьок: Ну хоч хліба дай? 

 

Христина: Нема. 

 

Васьок сумно починає сьорбати борщ. 

 



Христина: Смачний? 

 

Васьок (сумно): Смачний. 

 

Їсть далі 

 

Васьок: от ти така зла, бо в тебе нікого нема.  

 

Христина закочує догори очі 

 

Васьок: Давай, я тебе зареєструю на сайті знайомств і ти собі когось знайдеш? 

 

Христина: Увольтє, ізбавьтє. Це треба вже зовсім себе не поважати. 

 

Васьок: Чого? Це ж ні до чого не зобов‘язує. Просто переписуєшся, а потім - 

хочеш зустрічаєшся, а хочеш - ні. 

 

Христина: Доїдай свій борщ і вали спати. В мене завтра перша пара. 

 

Васьок: А можна я біля тебе полежу? Я ніколи не храплю. Просто не хочеться 

сьогодні самому лишатися. 

 

Христина: Не можна. 

 

Цілує Васька в лоб, забирає зі столу тарілку, ставить її в мийку, виходить. 

Васьок сумно дивиться на квіти у вазі, нюхає їх, дивиться на Христинині двері, 

встає, вимикає світло і виходить в протилежний бік. 

 

Сцена друга 

 

Та сама кухня, день. Христина у домашньому одязі. Гарно накладає собі в 

тарілку салат, посипає його тертим сиром, ставить вилку, ніж, наливає в 

бокал вина, надпиває, дивиться у комп‘ютер. Відкриває фейсбук, від Васька 

приходить повідомлення: «я тебе зареєстрував на сайті знайомств, фотку 

можеш поміняти. Ось ссилка» 

 

Христина(вголос): Бляха-муха! (Пише): «хто тебе просив?» 

 

Васьок (пише): Ось паролі, можеш видалити акаунт. 

 

Христина (пише): Сам видаляй. 

 

Васьок (пише): Я побіг, па. 

 

Христина (вголос): Бляха-муха! 



 

Дивиться на екран, надпиває вино, клікає на ссилку. Відкривається профіль 

Христини з її гарною фотографією в окулярах за кафедрою. Христина мовчки 

дивиться. Дзвонить телефон, Христина здригається. 

 

Христина: Пап, все добре? ... О Боже! Мені приїхати? (Закриває лице руками) Я 

за власний рахунок візьму... я теж хочу бути з вами... пап? Уявляєш як мені тут 

коли ви там? ... я буду спати на підлозі... я якось витримаю запах гівна, не 

хвилюйся... Альо? Пап?  

Дивиться на телефон, кладе його на стіл. Тихо витирає сльози. П‘є вино, 

наливає собі ще, йде до витяжки, включає її, починає курити, витирає сльози. 

Раптово в комп‘ютері звучить характерний звук надісланого повідомлення з 

сайту знайомств. Христина тушить сигарету, сідає до компа. Повідомлення 

від Миколи: «Христина, привіт!» Христина збільшує фотографію Миколи, він 

у білому оркестровому костюмі з трубою в руках. Христина уважно дивиться, 

п’є вино, звучить плей-лист з трубою. 

 

Сцена третя 

 

Кухня Христини, Христина у сорочці і спідниці, їй пасує. На столі стоять 

польові квіти, звучить плей-лист з трубою. Піднесено накриває на стіл. Гарно 

сервірує. Дзвонить телефон. Христина здригається, дивиться на нього, не 

бере. Телефон довго дзвонить і припиняє. Христина наливає собі коньяк, нюхає, 

випиває підкручує звук в телефоні, слухає трубу, закриває очі. Різний дзвінок в 

двері. Христина біжить відкривати. Заходять у кухню разом з Васьком. 

Васьок у джинсах і футболці, в руках- кофр з інструментом. 

 

Христина: А чого ти не на ровері? 

 

Васьок: А як би я на ровері оту хуйню віз? Христина, ти їбанулася? Навіщо 

тобі труба? 

 

Христина: Ой Васька, я тобі зараз таке розкажу ( кидається його обіймати, 

Васьок робить вигляд, що терпить ті обійми, але видно, що йому приємно). 

 

Васьок: Чекай я потний, руки не миті. 

 

Миє руки. Христина відкриває кофр, дістає трубу. Труба блищить. Христина і 

Васьок дивлияться на неї. Христина у захопленні, Васьок - з недоумєнієм. 

Христина кладе трубу дістає з кофра білі перчатки, надягає, знову незграбно 

бере трубу, обіймає трубу. 

 

Васьок: Я хуєю... ну заграй, блядь, щось. 

 

Христина починає дути в трубу, звуку немає. 



 

Христина: Чекай, то технологія якась особлива треба. 

 

Васьок: Дай я дуну. (бере трубу, дує, звуку немає) Бляха, якась бракована, чи 

що. 

 

Христина: Це Жан-Поль, одна з найкращих навчальних труб. Я відгуки читала. 

 

Васьок: А є якась інструкція? (Заглядає в кофр, дістає мундштук) Дивися, тут 

ще якась деталь є. 

 

Христина: Точно! (вириває у Васька трубу, забирає мундштук, вставляє, 

починає дути, звуку немає, розгублено дивиться у раструб, нажимає на 

клавіші) 

 

Васьок: Дай мені. 

 

Бере трубу, починає то так, то сяк дути, то сильно, то ще сильніше. По 

кольору обличчя видно, як він напружується, звуку немає. 

 

Васьок: Піздєц. Христина, поясни нащо тобі труба? 

 

Христина забирає трубу с загадково-усміхненим лицем. Кладе трубу у кофр до 

кінця розмови труба так і лежить там і блищить новизною. 

 

Христина: Я тобі все-все розкажу. 

 

Накладає Ваську салат, наливає коньяк у дві стопки. 

 

Васьок: Христина, відколи то в тебе коньяк в хаті? Студікі на залік пакет 

занесли? 

 

Христина: ти ж знаєш, у мене принципи. 

 

Піднімає стопку, загадково цокається з Васьком 

 

Васьок: Ну, за здоров‘я Марії Сафонівни! 

 

https://www.facebook.com/min2.ru/ 

 

Васьок: Чекай-чекай (починає з усмішкою повільно жувати. Їсть негарно, 

низько нахиляється над тарілкою) Я поки всю історію не почую, нікуди звідси 

не піду. 

 



Христина (роздратовано): слухай тоді нормально. Короче, коли я злякалася 

зустрічатися, то почала морозитися, перестала відповідати на повідомлення. 

Десь два дні морозилася. А він кожні дві години щось строчив. Таке писав, що 

в мене в голові крутилося. Їду на пари і либлюся як дурна. А потім він написав, 

що це повідомлення останнє. Що, типу, якщо не відпишу, то і він більше не 

писатиме. 

 

Васьок: Ну і шо? Написала? 

 

Христина: Ні. Я вдягнулася в довгу спідницю, замотала лице хусткою, взяла 

татові найстрашніші окуляри, наштукатурила лице тональним кремом і пішла в 

консерваторію. 

 

Васьок: Бля, я хуєю. 

 

Христина: Я тоже (починає сміятися). Але, розумієш, в мене тато в молоді 

роки на трубі грав. 

 

Васьок: Іван Прокопович на трубі грав? 

 

Христина: ну бачиш, мало хто знає. Він після восьмого класу одразу поступив 

в музучилище по класу труби і був там найкращим. А з другого курсу його 

виперли за математику. 

 

Васьок: Шо за? 

 

Христина: Ну, от так колись було. Один іспит не здаєш і гуляй. 

 

Васьок: Бідний Іван Прокопович! 

 

Христина: Папа завжди мені про це з таким жалем розповідав. Казав, як мама 

йому трубу купила, яке це було щастя. Вони якраз тата поховали і все що 

лишалося - це трофейний німецький акордеон. Їх було двоє братів, а акордеон 

один. І мама його продала і одному сину купила шкіряний футбольний м‘яч і 

спортивну форму, а татові купила трубу. І тато казав як він кожен день у сарай 

ходив грати гамми  і тягнути довгі ноти. І коли він вже поступив в училище, то 

в нього був найкращий звук і він завжди в училищному оркестрі першу трубу 

грав і всі сольні партії... а потім його раз - і копнули звідти... 

 

Васьок: І тоді він пішов в армію. 

 

Христина: І тоді він пішов у армію. 

 

Васьок: А міг би стати нашим Луї Армстронгом. 

 



Христина: Він хотів стати Тимофієм Докшицером. 

 

Мовчать 

 

Христина: так вот, я з тим Миколою тому і почала спілкуватися, бо він трубач. 

А потім ці листи. А потім, коли він написав, що більше не писатиме, я вирішила 

піти в консерваторію і тайно на нього подивитися. 

 

Васьок: А звідки ти знала коли і куда треба було йти? 

 

Христина: А він мені сказав що в нього по вівторках заняття з учнем у 

консерваторії. А в мене сесії почалися. І був вільний час. То я затримувалася і 

сіла в кафе навпроти консерваторії. 

 

Васьок: От слухаю і не вірю.  

 

Христина: А я робила і не вірила, а зараз розказую і не вірю, що робила таке. 

 

Васьок: Наливай! 

 

Христина наливає, Васьок випиває, а Христина ставить повну стопку на місце 

і збуджено продовжує оповідь 

 

Христина: Сиджу я, значить, у кафе, пью каву, серце вилітає. Здається, що всі 

на мене дивляться і все розуміють. В одинадцятій бачу - йде. На тій фотці, яку 

він на сайті виклав, він там такий статусний чоловік, доглянутий. У костюмі, 

побритий-підстрижений. А тут іде якась дворняжка у джинсах базарних і 

сорочці більшій на три розміри. Теліпається як на вішаку. Заправна така 

сорочка, але напрасована. На голові якесь чорті шо. Короче, я ростроїлася. Ще 

подумала, раз в нього сорочка така напрасована, значить він з мамою живе. Хоч 

ми про це не говорили, але ця деталь мене ще більше засмутила... але в руках у 

нього був кофр. І я вирішила таки піти і подивитися. 

 

Васьок: І як ти йшла? За ним отак прокрадалася? А якби він озирнувся?  

 

Христина: Я дочекалася поки він зайде в парадне і вирішила, що за десять 

хвилин піду туда і буду слухати. Тато завжди казав, що труба - це 

найголосніший інструмент оркестру. Що коли трубачі перед концертом 

роздуваються, то інші музиканти не можуть нічого робити. А в музучилищі, 

коли йшли заняття в трубачів, то найближчі аудиторії ніхто не займав. Ось я і 

подумала, що піду по коридору і все почую. 

 

Васьок: І шо, почула? 

 

Христина: Нє. Я побачила хлопчика з кофром. І пішла за ним. 



 

Проміжна сцена 

 

Інтер’єр з Христининою кухнею розвертається і ми бачимо просто сцену 

театру. Стілець, пюпітр з нотами. На стільці сидить Микола, навпроти 

нього стоїть учень з трубою в руці. Ми бачимо як Христина, вдягнута у довгу 

спідницю і окуляри виглядає з-за завіси, а потім крадькома пробирається у 

глядацький зал і сідає в крісло поміж глядачами. 

 

Микола: Чому ти кожен раз запізнюєшся? 

 

Учень: Маршрутка довго їхала. 

 

Микола: Так виходь на двадцять хвилин раніше. Ти кожен раз запізнюєшся на 

двадцять хвилин. Не поважаєш мій час. Я розумію, що ти просто ці двадцять 

хвилин не хочеш займатися. Твої батьки мені платять за годину, я терпіти не 

можу халтури...  (учень під час цієї розмови навіть не намагається зробити 

вигляд, що йому соромно) 

 

Микола: Що ти сьогодні робив? Над диханням працював? 

 

Учень: Працював. 

 

Микола: В трубочку дув? 

 

Учень: Дув. 

 

Микола: З мундштуком базінг робив? 

 

Учень: Робив. 

 

Микола: Довгі ноти тягнув? 

 

Учень: Тягнув. 

 

Микола: Візьми соль. 

 

Учень дує в трубу 

 

Микола: Я ж бачу, що ти навіть не дихав сьогодні. Ти думаєш мене можна 

обманути? Я ж з третього балкона почую, що ти без повітря працюєш. Діставай 

трубочку. 

 

Учень зі скучаючим видом дістає звичайну коктейльну трубочку з кофра 

 



Микола: Починай. 

 

Учень дує в трубочку 

 

Микола: Ти навіщо спустив половину повітря одразу?  

 

Кладе учню руку на живіт 

 

Микола: Набирай повітря. 

 

Учень надуває живіт 

 

Микола: Для чого ти живіт вип’ячуєш, а повітря туди не заганяєш? Не 

стидайся, воно безкоштовне. Давай, ще раз. Молодець. Затримав, а тепер 

випускай в центр трубочки. Дуй доти, доки в животі ні грама повітря не 

залишиться. 

 

Учень довго дує в трубочку. 

 

Микола: Чому ми маємо кожне заняття починати з одного і того саме? Чому 

витрачаємо дорогоцінний час на розминку? Чому я мушу весь час повторювати, 

що труба це духовий інструмент і без повітря він не працює?  

 

Учень мовчки дивиться як баран 

 

Микола: О, Господи. Візьми ще раз соль. 

 

Учень дує 

 

Микола: Ти ж щойно в трубочку дув. Вже забув як повітря треба брати? Чому 

знову граєш кишками і губами. Від такого дуття в тебе губи за десять хвилин 

віддаляться. Покажи мені свій апарат. 

 

Учень складає губи у специфічний спосіб 

 

Микола: Тепер дуй на мене. 

 

Учень дує 

 

Микола: Це ти яку ноту зараз взяв? 

 

Учень: Соль. 

 

Микола: Через таку велику щєль ти лише фа нижньої октави  зможеш видути. 

Дивися яка щєль має бути. 



 

Складає губи і дує учню в лице. Учень відвертається і вибирається як після 

плювка. Христина тихенько встає і крадькома виходить за куліси. 

 

Продовження сцени третьої 

 

Ми повертаємося на кухню Христини, де вони з Васьком сидять за столом. 

 

Васьок: Щось я все одно ніхуя не зрозумів. 

 

Христина йде до витяжки, закурює сигарету 

 

Христина: Розумієш, коли я сиділа і дивилася на цього Миколу, на його 

запрану пластикову сорочку, нєлєпєйшу зачіску, слухала його гундіння, мені аж 

заболіло від жалості.  

 

Васьок: Чого це? 

 

Христина: Ну якийсь він такий нещасний і одинокий, якийсь такий 

жалюгідний і дрібний...  

 

Васьок: І тому ти прийшла додому і замовила собі на амазоні трубу. 

 

Христина: Майже. Я подумала, що якщо його навіть учень не поважає то і сам 

він себе поважати не може. Але при цьому він пише такі листи, в яких є щось, 

що мене дуже торкає розумієш? 

 

Васьок: Нєа. 

 

Христина: Мені здалося, що я йому дуже потрібна. Йому потрібно, щоб його 

хтось розрухав, роздрочив на якісь звершення. Хтось, хто розуміє його 

жалюгідність. Отаким невдахою, яким він є, а не таким яким він є на цій фотці. 

 

Христина розвертає ноутбук до Васька, показує йому фотку на профілі 

 

Васьок: А ти бачила що в нього прізвище Когут? 

 

Христина (сміється): бачила. 

 

Васьок: Микола Когут. По-моєму вже смішно. 

 

Христина: Смішно. 

 

Васьок: А коли ви полюбите один одного і він тебе пошлюбить, ти станеш 

Христиною Когут. 



 

Христина: Ой, Вася, я це якось переживу. 

 

Васьок мовчить 

 

Христина: І мені теж треба чимось зайнятися, бо я з розуму зійду. 

 

Васьок: Мені, якщо чесно, нічого не зрозуміло з того, що ти сказала, але то 

таке. В тебе дах зриває по одній причині, яку я вже озвучував. Ти вперше в хаті 

сама лишилася. Шукаєш собі пригод. 

 

Христина: Не пригод, а щастя. 

 

Васьок: Можеш мені відповісти на одне-єдине питання? 

 

Христина: Питай. 

 

Васьок: Нахуя тобі труба? 

 

Христина:  Щоб грати на ній. 

 

Васьок мовчить 

 

Христина: Я дізналася в консерваторії на кафедрі його телефон і вже 

домовилась про місяць персональних занять.  

 

Христина бичкує сигарету і сідає за стіл. 

 

Васьок: Піздєц. Я не розумію чому не можна просто запросити його на смачну 

вечерю з шампанським і свічками, а потім потрахатися на цьому кухонному 

дивані? Для чого всі ці складності? 

 

Христина: А я не хочу щоб просто було. Я хочу щоб він мені руку на живіт 

поклав і дув в лице гарячим подихом. Казав як губи треба складати і що треба 

язиком робити. 

 

Васьок: Слухай, а давай я тебе трахну? 

 

Христина сміється 

 

Васьок: Ну правда, Христина, по дружбі просто хорошу послугу тобі зроблю. 

 

Христина сміється 

 



Васьок: Ну я ж не кажу, що зроблю це без задоволення, але, повір, без жодного 

полового наміру. 

 

Христина сміється голосніше 

 

Васьок: От побачиш, злі чари розвіються. То тобі на кафедрі поробили. Тобі 

так часто там казали, що пора заміж... 

 

Христина: Ладно, Васька, насмішив. Навіть якщо в нас нічого не вийде, я 

принаймні, на радість татові навчуся видавати звук з цього інструмента. Тато 

завжди казав, що коли ти знаєш ноти і вмієш ним слідувати, в тебе 

відкривається ще одна чакра. 

 

Васьок: Я тобі таку чакру зараз відкрию  

 

Підсувається ближче до Христини, Христина сміється 

 

Христина: Ну і я завжди зможу трубу татові віддарувати. В нього з того самого 

часу, як з музучилища копнули труби й не було. Продав одразу і купив книжки 

для навчання. 

 

Васьок: Боже-боже... ладно, Христина, я зробив усе, що міг. Це абсурдняк 

повний. Шкода, що немає тут Івана Прокоповича він би тобі мозг 

підкорректував. 

 

Христина(тьмяніє): він мені усе життя мозги коректує. Може, я сама хоч раз? 

Хоч щось глупе? А? 

 

Васьок вздихає, встає, бере трубу і з усієї сили дує. Чути голосний протяжний 

красивий звук 

 

Сцена четверта 

 

Кімната без ремонту,  стіні обідрані, на підлозі лежить різний хлам.  Посеред 

безладу стоїть табуретка, на ній сидить Христина в чистенькій білій 

блузочці, входить в дисонанс з оточуючим. Васьок в спортівних штанах, 

заляпаніх фарбою, красивий торс притрушений штукатуркою. Протягом усієї 

розмови Васьок професійно штукатурить стіну шпателем. 

 

Христина (продовжуючи): Короче, Микола сказав, що в мене успіхі. 

 

Васьок: Два заняття і вже політ джмеля? 

 

Христина: Ну основний успіх в тому, що в мене ідеальний слух і правильна 

будова губів і зубів. 



 

Васьок: Цікаво, як він досліджував будову твоїх зубів і губів? 

 

Христина: Я складала губи як він просив, притуляла до них мундштук, дула в 

трубочку. 

 

Васьок: Сплошна еротика. Вот мені цікаво, він одразу впізнав що ти та сама 

Христина з сайту знайомств? 

 

Христина: Короче, було так. 

 

Проміжна сцена 1 

 

Кімната Васька розвертається, ми бачимо сцену театру. Христина 

переходить на неї, на ходу одягаючи на себе червоне плаття на запах. Микола 

сидить на стільці, дивиться на годинник. Поправляє пюпітр.   

 

Микола: Ви вчасно. Мене звати Микола Миколайович. 

 

Христина: Я – Христина. 

 

Микола мовчить, уважно дивиться. 

 

Микола: Дуже приємно нарешті з тобою познайомитися. (одразу приймає облік 

того Миколи, що на знімку, дивиться гордо, усмішка впевнена, спина пряма) Ти 

така ж як і на фото, красива. 

 

Христина: И мені приємно. 

 

Микола: Відверто признатися, не чекав, не чекав.  

 

Видно, що хвилюється, бо не знає де подіти руки, обидва стоять мовчки, 

дивляться один на одного. Микола помічає в руках Христини кофр 

 

Микола: Ти придбала трубу? 

 

Христина: Замовила на амазоні. 

 

Микола: Дозволь подивитися. О, я знаю цю трубу. (дивиться на мундштук, 

потім на Христинині губи) І мундштук майже чудово підібраний. (після паузи) 

А можна питання? 

 

Христина: Звісно. 

 

Микола: Я його задаю кожному учню на першому уроці. 



 

Христина: Прошу. 

 

Микола: Навіщо ти хочеш грати на трубі? 

 

Христина: Для того, щоби бути з тобою ці дві години на тиждень. 

 

Микола (йому приємно): Не розумію навіщо тоді труба? Ми можемо просто на 

каву ходити. 

 

Христина (посміхається): Просто я так хочу. 

 

Микола (серйозно): Тоді переходимо до навчання. 

 

Продовження четвертої сцени  

 

Христина скидає на ходу плаття і переходить у кімнату Васька, Сідає на 

табуретку. 

  

Васьок: Про навчання не треба. 

 

Відкладає шпатель, підсуває до Христини ящик з інструментами, сідає на 

нього. Витирає рушником руки 

 

Христина: А там далі найцікавіше починається. 

 

Васьок: Мені цікаве одне. Ти описуєш того Миколу як якесь суцільне чмо і при 

цьому намагаєшся впевнити мене в якихось чувствах до нього. 

 

Христина: Ну ти ж недослухав... 

 

Васьок: Навіть не знаю чи хочу це почути. Він мені не цікавий. Не справжній, 

як лялька з тряпки. От в мене все завжди просто. Є Надька, є ліжко, є всьо на 

тому ліжку. Задовбує, правда її мама за стіною, нормально пошуміти не можна. 

Але нічого, дороблю ремонт, перевезу Надєжду сюда, хоч нарешті нормально 

харчуватися почну. А то блядь, та сухомятка задовбала. А в тебе шо? 

Романтічєскій мудак з тараканами в голові. 

 

Христина: Він дивний, але мені дуже добре біля нього. Навіть не знаю як це 

пояснити... 

 

Васьок сидить, посміхається 

 



Христина: А після тих занять, я одразу починаю строчити йому в чат... У нас 

там такі розмови, що я заснути не можу до ранку... Добре, що зараз канікули, а 

то працювати б нормально не змогла. 

 

Васьок: І що ви там одне одному строчите? 

 

Христина: Граємо в цікаву гру. Він придумав. Спочатку він висилає мені назву 

фільма і хвилини з якої по яку треба дивитися. Це, типу, що він хоче зі мною 

зробити, а я маю відповісти іншою сценою з якогось іншого фільму. 

 

Васьок: Боже, яка цікава гра. 

 

Христина: Першу сцену він мені прислав з “Останнього танго в Парижі”. 

 

Васьок: Сподіваюся, ту, де Брандо заправляє Ромі Шнайдер маслом? 

 

Христина: Фу, придурок. Ту, першу, де він “положив” її в пальто і сапогах на 

підлогу. 

 

Васьок: Какой нахал! І чому це він вирішив знайомство почати на підлозі 

необжитої квартири? Христина! Дивися, в мене тут краще, ніж у Брандо. Ти 

тільки скажи, і я тоже тебе тут поміж інструментів і штукатурки без пальто і 

сапог “уложу”. 

 

Христина: Тобі завжди дурне в голові. 

 

Васьок: Нє, воно у мене одразу в дії. Не накопичується ні разу. Набираю 

Надьку, їду в Червоноград, вона мене вже з крабовим салатом і “викруткою” 

чекає. 

 

Христина: Романтіка, бляха-муха. 

 

Васьок: А мені нормально. Одна проблема, що всі ті “доїжжєючі” не самі 

живуть і по хаті завжди або мама в хустці і з вусами ходіть, або вуйко з 

перегаром. 

 

Христина сміється 

 

Васьок: І що ти відписала? Сценою з девяти з половиною тижнів? Де лід, 

пупок і повязка на очі? 

Христина: Надто банально. Мені з того фільму набагато більше подобається 

сцена де вони трахаються на даху будинку біля годинникового механізму, або 

на сходах під дощем. 

 



Васьок: Там де дощ і де вони разів п’ять позу міняли. То я коли так роблю, це 

означає,  що стояк неякісний через те, що баба мені вже надоїла і я сам не знаю 

що від неї вже хочу. 

 

Христина: Я відповіла сценою зі “Спокути”. Там, де Кіру Найтлі у довгій 

зеленій сукні  розплющили об книжкові полиці. 

 

Васьок: О боже, як ніжно... “Я тебе люблю” – “я тебе люблю”, чпок-чпок-чпок. 

(показує рухи) 

 

Христина (з посмішкою): Припини. 

 

Васьок: І до чого у вас ця вся писанина? Ви збираєтесь щось робити, тка 

сказать, матеріальне? Чи у вас далі гри в кіно-чпок не піде? 

 

Христина: Ну ми дізнаємося один про одного більше і більше. 

 

Васьок: Христина, ти дурна? 

 

Христина:  Угу. А потім він прислав мені сцену з “Листоноші, який завжди 

дзвонить двічі”. 

 

Васьок: Ту,  де на столі і в муці? 

 

Христина: Ага.  

 

Васьок (іронічно): Ну, скажу я тобі, він має досить серйозні наміри. Я вже чую 

церковні дзвони. 

 

Христина(сміється): припини. 

 

Васьок: Ну і чім ти відповіла на таку дєрзку заяву з його боку? 

 

Христина: Памятаєш фільм “Піаніно”? 

 

Васьок: Нагадай. 

 

Христина: Ми ж навіть його з тобою колись разом дивилися. Там де муж жінку 

привіз на острів. Про німу піаністку. 

 

Васьок: Ага, вона привезла з собою піаніно, яке ніхто не міг підняти на гору і 

воно залишилося на березі моря. 

 

Христина: Але потім його один чувак підняв до себе і вона мусила його вчити.  

 



Васьок: Я розумію до чого ти хилиш. Він тебе вчитиме, а ти стоятимеш перед 

ним гола. 

 

Христина: Ну, щитай майже було... 

 

Васьок (недовірливо): Да ладно? 

 

Проміжна сцена 2 

 

Христина знову переходить на сцену до Миколи, вдягаючи сукню. Бере трубу. 

Хоче поставити її на стілець. 

 

Микола: Послухай уважно, ніколи не став трубу на раструб. 

 

Христина: Чому? 

 

Микола: Це неповага до інструмента. Ти береш трубу правою рукою, ось так 

(показує), вказівний середній і безіменний кладеш на клавіші, великим 

обіймаєш ось тут, а мізинцем зачіпаєш ось тут. І завжди кладеш ніжно на бік, 

ось так. 

 

Христина: Ти так говориш про інструмент, наче про щось дуже таке... Щось 

дуже пікантне..  

 

Микола: Так і є.. Музиканти завжди ставляться до своїх інструментів як до 

чогось дуже інтимного. Я ніколи в чужі руки не даю свою трубу, тим більше 

мундштук. Навіть не уявляю аби його торкнулися чиїсь губи. 

 

Христина: Навіть губи якоїсь близької людини? 

 

Микола: Ну близька людина навряд чи захоче видувати повітря в мій 

інструмент. Це учні завжди хапають. Доводять мене до сказу. 

 

Христина: Якісь забобони? Що хтось подує і тоді все? Не грати 

“венеціанський карнавал” нікогда? 

 

Микола: Тут тонша грань.  Це як ти малюєш картину, думаєш над нею, 

плекаєш, а тут хтось – бабах і своїми мазками тобі все перебиває. Або вірш. 

Складаєш хайку, а якась хабалка доримувала як схотіла. І запам’ятай – в трубу 

не дують, на ній грають. 

  

Христина (зі сміхом): дійсно тонка грань, Але ж ті, хто не вміють грати поки 

що дують? От як я?  

 



Микола: Тож доки ти дуєш, а не граєш, доти мій інструмент для тебе табу. Ось 

так, Христина (надмінно посміхається). 

 

Продовження сцени 3. 

 

У Васька в ремонтній кімнаті. 

 

Васьок: Христина, ти серйозно? 

 

Христина: Шо таке? 

 

Васьок: Ти розумієш хоч про що він?  

 

Христина: Ну ж не буквально сприймаю це все про мундштук і все інше... 

 

Васьок: Ти ж розумієш що все це не про мундштук?  

 

Христина: Ну да.  

 

Васьок: І тримаєш лице при цій всій грі як ніби ти з якоїсь інтілігєнтной 

родини? 

 

Христина: Ну так і є, Вася (посміхається)  

 

Васьок: Про хєр його говорити, не червоніти і мати заточку як на захисті 

кандидатської? Ти нормальна? Я від тебе такого не чекав.  

 

Христина: Ну та доки це слово не прозвучить, доти ми про мундштук 

говоримо, нє?  

 

Васьок: Бляха, Христина, ніколи не думав що ти така порочна. (Мовчить) і шо? 

Бачила той «мундштук»? (Христина виразно мовчить) - о май гад! Я тобі не 

вірю... (Христина мовчить) - бляха-муха, я по очам твоїм бачу, що ти мені 

брешеш.  

 

Христина: не брешу.  

 

Проміжна сцена 3 

 

Сцена театру.  

 

Микола: Ти знаєш що з трубачами деколи трапляється? Яка найстрашніша біда 

може статися з трубачем?  

 

Христина: Я щось читала про зірваний амбушюр.  



 

Микола: Зірваний амбушюр то не біда. Подивися на мої губи. Вони зірвані 

двічі. Один раз я на трьох похоронах підряд грав, а потім в той же день на 

весілля пішов і там вже губа трісла. Півроку не міг “соль” взяти. А другий раз 

тренувався перед важливим конкурсом. Губу розірвало навпіл. Тоді я багато 

втратив, бо конкурс важливий був... Але це ніщо в порівнянні з іншою 

катастрофою.  

 

Христина: перелом щелепи?  

 

Микола: Ну коли щелепу ламаєш то да... вже ніколи не зіграєш “амаполу”... 

але тоді ти вже і думати не будеш про грання. Будеш щось інше шукати. 

Розумієш? Тут ти будеш усвідомлювати, що все. Кінець.  Іди або викладай 

сольфеджіо, або стіни штукатурь в консерваторії. Ну і щелепа то якийсь 

зовнішній фактор завжди. Музикант в цьому не винен як професіонал. 

 

Христина: Заінтригував.  

 

Микола: Один мій знайомий почав зустрічатися зі скрипалькою з оркестру. Він 

був перша труба, а вона третя скрипка. Він був одружений, а вона його звабила. 

Він як пес за нею на репетиціях і між репетиціями трусив. Трахалися де могли і 

де бачили, про то всі знали в оркестрі. Короче, дружина дізналася і ультиматум 

поставила. І він вирішив лишитися в сім’ї, бо був сцикун. А скрипалька не 

звикла втрачати нічого і ніколи. І почала його професійно каструвати. 

 

Христина: Як це? 

 

Микола: А дуже просто. Підходила до нього перед концертом і казала на вухо 

якусь інтимну нєлєпость, типу що вона без трусів і вся мокра, або що в неї в 

роті досі присмак його цього, ну ти розумієш чого... І в нього як в собаки 

Павлова починала слина виділятися і заливати крони, ну а ти розумієш під час 

виконання якогось соло це неприпустимо. Він хвилювався, видавав жахливий 

звук, особливо в верхньому регістрі. Труба дзижчала як тульскій самовар. Він 

почав приходити просто перед концертом, щоб не чути її и не бачити, грав 

нероздутими губами,  намагався не дивитися в її сторону. Але таки дивився як 

на вія, а вона, сука в таких нарядах ходила, з грудьми навивал, з розрізом до 

інтимних ділянок... І дивилася порочним взглядом в його бік. І смичком водила 

так специфічно. Ну, і в один прекрасний день на верхньому “ля” він кіксанув. 

 

Христина: Що зробив? 

 

Микола: Сфальшивив. Це було на важливому концерті, і всі тоді говорили про 

це, що то є перший дзвіночок. Ну бо коли соліст кіксує, це психологічно дуже 

важко потім позбавитися. Коли людина панікує, ну, наприклад, перед тим як 

перестрибнути якусь перешкоду, в житті не перестрибне... Коли музикант 



панікує перед нотою, це гарантований кікс. Доходиш до “ля” і не відчуваєш 

впевненості, а коли не відчуваєш, сто відсотків сфальшивиш. Короче, він 

відмовився від усіх партитур де є ця нота, став четвертою трубою, а потім 

взагалі пішов з оркестра. 

 

Христина: Краще б пішов від дружини. 

 

Микола: Це да. Тому що дружина від нього таки пішла. 

 

Христина: А скрипалька? 

 

Микола: А кому потрібна четверта труба? Тим більше, вона пару разів 

диригенту нашому відсосала і стала першою скрипкою. 

 

Христина: Ти сказав “нашому” диригенту, бо ти так само в тому оркестрі грав? 

 

Микола: Ага, спочатку першу, потім четверту трубу... 

 

 

Продовження сцени 3 

 

Ремонтна квартира Васька. 

 

Васьок по пояс голий, потний і в пилюці, але дуже ефектно красивий, як Рембо, 

сидить мовчки на ящику посеред кімнати і уважно дивиться на Христину. 

Христина ніяково дивиться в щойно обштукатурену сцену. 

 

Васьок: Ой-йой-йой. 

 

Христина: Та да. 

 

Васьок: Ну ти дуже добре так розказуєш... і смаком. Я от уявив собі того твого 

Миколу цілого... З його трубою і мундштуком... Кинутий жінкою. Кастрований 

порочною скрипалькою...  

 

Христина: Ой, Вася...  

 

Васьок: Який ще при цьому береже свій мундштук від чужого подиху, від 

чужих неловких губ... 

 

Христина (сміється): Припини. Тим більше не дуже то і береже, насправді. І 

не від таких вже і неловких... 

 

Васьок (привстає з коробки, Христина встає з табуретки): Ей? Ти шо? 

 



Христина (налякано): Та заспокійся ти. 

 

Васьок нервово починає штукатурити стіну, хляпає розчин і різкими рухами 

розтирає. Христина дивиться на його спину, сідає на табуретку. 

 

Христина: А що, “сбитий льотчик” вже не має право на щастя? 

 

Васьок (собі під ніс): Має, якщо він Мєрєсьєв. А тут чмо яке-то. 

 

Христина: Бабушка завжди казала, що щасливіший той, хто дає, а не той, хто 

отримує. 

 

Васьок: Ага, у мене баба була добрєйшей души людина. Вона усім водку 

наливала. Зайде алкаш до неї, весь синій, аж чорний, труситься, зараз здохне. А 

вона йому пісят грам. Мама моя каже, зачем ти це робиш? А баба каже – ну 

йому ж так хочеться. А потім її брат-алкаш напився, впав, ногу зламав і в 

лікарню попав. Лежить там і не жере нічого, бо всухомятку не лізе, а налити – 

ніхто не наливає. От баба про це прочула і вислала йому посилкою пляшку 

водяри, уявляєш? А він ту пляшку в туалеті лікарні вижрав, послизнувся, впав і 

другу ногу поламав. Кажеш, моя баба, була щасливіша тоді від свого брата. Нє, 

не була. Вона довго плакала що таке наробила. По добротє душевной.  

 

Христина:  Навіщо ти все так перекручуєш. 

 

Васьок: То ти в нас мастєріца по перекручуванню. Познайомилася з якимось 

вахлаком на сайті знайомств. Слухай, я ніколи б не подумав, що ти так низько 

впадеш.  

 

Христина: Да ти сам мене зареєстрував! 

 

Васьок: Я і повірити не міг, що ти скористаєшся.  

 

Христина: Да ти просто ревнуєш! 

 

Васьок: Ну ти собі щойно дуже польстіла, мала. Дуже сильно. Я тобі вже 

багато разів казав, що в мене на тебе нічого не піднімається вже давно. Колись 

було, не отріцаю, а зараз вже нема. Хоча задля доброї справи, я би, звісно, 

постарався. Тільки попроси, піду на зустріч, по старой дружбє. 

 

Христина: А чого ти тоді так бісишся через того Миколу? 

 

Васьок: Бо ти дурна стала і неадекватна. Я не впізнаю свою Христину. Іван 

Прокопович казав, що ти раз на два дні дзвониш, і то, аби номер відбути. 

Трубку не береш.  Ти розумієш як йому зараз тяжко? Як йому треба твоя 

підтримка? А ти мені про якісь мундштуки лапшу на вуха вішаєш. 



 

Христина: Не смій мені казати про тата! Ти нічого не знаєш. 

 

Васьок: Твоя бабця тебе виховала і виростила, а ти тут другий тиждень сидиш, 

хоча могла б там вже бути. Христина, що с тобою? 

 

Христина: Боже мій, від кого я це чую? Це каже той, що на пікнік поїхав, коли 

мама в лікарню попала? Чи той, хто до Ростика жодного разу після аварії не 

прийшов, поки той не помер? 

 

Васьок: Я не вірю, що це ти мені говориш як аргумент у своє виправдання. 

 

Христина: Я тобі взагалі нічого не маю казати у своє виправдання! Ти хто 

такий? 

 

Васьок: Ах раз ніхто, пішла звідси бігом. 

 

Васьок кидає шпатель, раптово хапає Христину за лікоть, піднімає з 

табуретки і волочить до дверей, виставляє за двері і голосно захлопує їх. 

Стоїть задумливо, чеше ріпу. Підходить до табуретки, стає перед нею на 

коліна, нюхає,  кладе голову на табуретку, як на плаху, руками обіймає ножки, 

на обличчі з’являється посмішка. 

 

Сцена четверта. 

 

Кухня Христини. Навколо помітна запущена неприбраність. Купа брудного 

посуду, баняків. Стіл заставлений чимось незрозумілим (кавовими банками, 

кавовими чашками). На столі у вазі стоїть давно засохлий букет літніх квітів 

у брудній воді. Христина в ростягнутій футболці і трусах сидить на дивані, 

п’є каву, курить, дивиться в нікуда. На підлозі стоїть відкритий кофр з 

трубою. Труба вже не блищить, бо вкрита пилюкою. Дзвінок у двері. Христина 

дивиться на годинник – вона нікого не чекала. Повільно встає, намотує собі 

навколо бедер якусь шмату, не поспішаючи йде відкривати, дзвінок повторно 

дзвенить нетерпляче. Заходить Христина з байдужим обличчям, за нею 

Васьок у костюмі, білій сорочці з букетом гладіолусів. 

 

Васьок: Фу, що це так смердить? Христина, що за срач? Виглядаєш як 

галицька копарна жінка. 

 

Розглядається навколо, нюхає в пошуках смердючого об’єкта, бере зі столу 

вазу нюхає, мало не блює. 

 

Васьок: Боже, яке смердоття. Воно тут місяць стоїть? 

 



Христина не реагує на критику, закурює цигарку. Васьок викидає засохлий  

букет у смітник.  Наливає воду у вазу, ставить туди гладіолуси, ставить на 

стіл шампанське. 

 

Васьок: Я ремонта доробив. Прийшов відмітити з тобою цю визначну подію. 

 

Христина: А чому з Надькою не відмічаєш? Вона вже переїхала до тебе? 

 

Васьок: Поговоримо про це пізніше. Ти чого така сумна і засрана, мала? 

 

Христина: Ти чого приперся? Ми місяць не спілкувалися, а тут без 

попередження, на ніч. Я не готова до святкувань, якщо чесно. 

 

Васьок: Від тата погані новини? 

 

Христина: Чекаю з дня на день ту новину. 

 

Васьок сумно і з виразом мовчить. Христина курить. 

 

Христина: Ладно, відкривай своє шампанське, чи шо? 

 

Васьок починає звільняти місце на столі, забирає брудну скатертину. 

Христина поглядом показує де взяти чисту. Васьок бере в шухляді чисту, 

стелить, ставить вазу з букетом, шампанське, бере бокали в шафі, відкриває 

шампанське, наливає, протягує Христині. 

 

Васьок: Христина, ти мене вибач за все. Я негідно тоді повівся. Я про це 

шкодую.  

 

Христина: Щось багато часу пройшло для вибачення.  

 

Васьок: А Іван Прокопович мені завжди казав, що не буває так, щоб пізно. 

Завжди є час на те, аби все виправити. Я ремонта доробляв, хотів до першого 

вересня встигнути. Думав весь цей час. Про різне. 

 

Христина: Вася, мені, якщо чесно, плювати. Я на тебе не злюся, бо мені 

насправді пофіг. Так що не напружуй горло, проїхали. 

 

Починає пити шампанське. Потім схоплюється, ніби щось згадала, піднімає 

бокал в бік Васька. 

 

Христина: За твій ремонт! 

 

Васьок мовчки дивиться на те, як вона п’є. Христина допиває, знов закурює. 

 



Васьок: Щось ти куриш багато... Я от до тебе з символічними квітами 

прийшов. 

 

Христина: Знову свататися? 

 

Васьок: Да ні, просто кінець літа, як і тоді, п’ятнадцять років тому. Згадав як 

тоді все було прекрасно. Йшов до тебе з впевненістю, що ти приймеш мене 

разом з тим стрьомним срібним кольцом. 

 

Христина: А що, навіть кольцо було? 

 

Васьок: Ага, таке дешеве і негарне. Я його потім з Ростиком пробухав. 

 

Христина: Вася, я, чесно кажучи, не знала, що ти тоді серйозно. 

 

Васьок: А щось би змінилося? 

 

Христина: Навряд. 

 

Васьок: Бо я смородину не так збирав? 

 

Христина сміється. 

 

Васьок: Ну не ржи, я серйозно. 

 

Христина: Ні, звісно. 

 

Васьок: А чому? 

 

Христина: Бо я не була в тобі впевнена... І ще тоді я була зла на тебе за борщ... 

 

Васьок: За який борщ? 

 

Христина сміється. 

 

Васьок: Бляха, Христина, який нафіг борщ? 

 

Христина: А пам’ятаєш, як ти мене повів знайомитися зі своїми друзями якраз 

перед моїм від’їздом? Після останнього іспиту? З Мішою і його жінкою-

хабалкою? Вони тоді щойно одружилися і на квартиру переїхали? 

 

Васьок: Ну? 

 

Христина: Ми накурилися тоді на голодний шлунок, в мене всі кишки звело. А 

заходимо в їхню хату, а там борщем так пахне! Нас садять за стіл, ти нас 



знайомиш. Мішина Марина на мене одразу з такою ненавистю почала 

дивитися, як ніби я по мішину душу прийшла. 

 

Васьок: Я щось не пам’ятаю такого. 

 

Христина: А потім вона питає: Вася, будеш мій борщ? А ти кажеш: “звісно 

буду”! І до мене кажеш:  “Таких борщів як Марина ніхто в гуртожитку не 

варив”!  Я ще тоді подумала, що хай у мого Васі такі друзі неприємні, але хоч 

борщу наїмся. А тут Марина приходить, така вся рум’яна з кухні. З тарілкою. 

Ставить перед тобою. Кладе ложку. І ти починаєш їсти. І нахвалювати.  

 

Васьок: І шо? 

 

Христина: От так і зжер вcе до останньої краплі у мене на очах, прицмакуючи. 

 

Васьок: І шо? 

 

Христина: А мені борщу ніхто не дав... 

 

Васьок: Боже, Христина, я цього не пам’ятаю взагалі. 

 

Христина: Оце мене тоді дуже вразило. Що ти зжер борщ і навіть не подумав 

про те, що я теж голодна, так як і ти хочу їсти, що я не їла зранку, а потім в 

мене був іспит, як і в тебе, що я накурилася в подворотнях, і була до піздєцов 

голодна, як і ти. А ти навіть не звернув уваги, що я сиділа навпроти тебе і не 

їла. А ти жрав той борщ, і нахвалював. І навіть не звернув уваги, що мені не 

дали поїсти. Я тоді доїжжяла до дому, думала про різне, коли ти мене посадив 

на автобус, а потім, вранці, коли ти мене садив на поїзд, я вирішила, що за тебе 

заміж ніколи не піду. Бо такий женіх мені не треба. І зовсім не тому, що ти не 

вмієш збирати смородину. 

 

Васьок: Христина, мені було сімнадцять років.  

 

Христина: І мені було сімнадцять. 

 

Васьок: Я був голодний і нічого не соображав. 

 

Христина: І я тоді була голодна. 

 

Васьок: Бляха, скільки років минуло, а ти жрачкою мені попрікаєш... 

 

Христина: Васєнька, то історія не про жрачку, а про любов. Всі історії про 

любов. Щасливу, або ні очінь. 

 

Васьок: Ну в нас з тобою ні очінь... 



Христина: Ой, ні очінь... 

 

Васьок: А з Миколою в тебе шо? Очінь? 

 

Христина: З Миколою в мене вже ніяк. Я з Ним розсталася. 

 

Васьок: Чого так? 

 

Христина: Він злякався стосунків, хоч і любив мене, кажись. 

 

Васьок: І як ви розсталися? 

 

 

Проміжна сцена 

 

Сцена розвертається наполовину, ми бачимо сцену театру. Христина бере 

трубу, переходить з кухні до Миколи, вдягає на ростягнуту футболку чорне 

коротке плаття на запах і каблуки. Васьок залишається на кухні і спостерігає 

за тим, що відбувається. Микола тримає трубу.  

 

Микола: Христина, давай попрацюємо над диханням? 

 

Христина: Давай. 

 

Микола кладе Христині руку на живіт. 

 

Микола: Набирай повітря в живіт. 

 

Христина вдихає повітря. 

 

Микола: Не так, Христина, Ти в груди набираєш. 

 

Мацає Христину за груди. 

 

Микола: Я чую повітря в твоїх грудях, а маю чути в животі. Набирай, 

затримуй і випускай повільно через вузьку щєль. 

 

Христина слідує вказівкам. 

 

Микола: Покажи мені свій апарат. (Христина дує йому в обличчя) Зменшуй 

щільність, Христина, це не апарат трубачки, ти маєш губами і щоками втримати 

такий потік повітря, що затримає листок паперу на стіні. А в тебе він одразу 

впаде. Щєль треба звузити, Христина.  

 



Бере вказівний палець, встромляє Христині в рота, хапає її за волосся, ставить 

на коліна. Христина слухняно стає. 

 

Микола: Тримай, Христина, тримай. Має бути такий апарат, що через нього 

подача повітря на мі верхньої октави повинна бути безперервна.  

 

Починає водити пальцем в Христини в роті. 

 

Микола: Молодець Христина, молодець... 

 

Починає розстібати ширінку на штанах... 

 

 

Васьок з христинчиної кухні дивиться на це все, заходить на бік сцени зі 

сценою театру, б’є Миколу в обличчя, той в недоумєніі падає, Васьок хапає 

Христину за волосся і волочить її на кухню. По дорозі в неї падає плаття і вона 

лишається в футболці і в трусах. 

 

Васьок: Христина, Що ти робиш? 

 

Христина сміється, поправляє волосся 

 

Христина: Та вже нічого. 

 

Васьок: Що ти мені таке розказуєш? 

 

Христина: Бо ти спитав. 

 

Васьок: Я не пам’ятаю, що питав такі делікатні подробиці. 

 

Христина: А мені здалося, що питав. 

 

Васьок нервово закурює христинині слімси.  

 

Васьок: Бляха, вже місяць не курив і не пив. 

 

Христина: І як жеж ти підтримуєш связі зі своїми бабами натверезо? 

 

Васьок: Ніяк, Христина. Я ремонт робив, аби до першого вересня встигнути. І 

встиг. В мене йно лише штори не висять. Але купив. Танька допомогла 

вибрати. Завтра в кравчині заберу. Там тре було підрубати і петлі настрочити. І 

весь цей час я з жодними бабами не спілкувався. 

 

Христина: І чого так? 

  



Васьок: Бо весь цей час думав про тебе. 

 

Христина: І що ти думав? 

 

Васьок дивиться на трубу, Бере її, дує на неї, протирає вид пилюки рукавом, 

вставляє мундштук, протягує Христині. 

 

Васьок: Ану-но видуй будь ласка щось. 

 

Христина професійним рухом бере трубу. Затискає в правій долоні. 

 

Христина: І що тобі заграти? 

 

Васьок: Хоч гамму до мажор, блядь. 

 

Христина дивиться на нього мовчки. 

 

Христина: Ти ж розумієш, що я не роздута. Що то треба час на вправи? 

 

Васьок: Христина, кохана, до-мажор, будь ласка. Або просто “до”. 

 

Христина мовчить. 

 

Васьок: Або просто “ре” 

 

Христина мовчить. 

 

Васьок: Ну “мі”, хоч “мі”, зможеш? Береться першим і другим пальцем? 

Вказівним і середнім? Оцим і оцим? (показує). Не можеш? А ну дай-но мені? 

 

Бере трубу і грає “до-ре-мі” 

 

Васьок: Христина, так заграєш? Я дивився на відеоуроці як то треба робити. 

 

Христина мовчить. 

 

Васьок: А хочеш я тобі скажу, чому ти так не заграєш? Тому, що немає ніякого 

Миколи. Ти його вигадала зачем-то. 

 

Христина: Вася, не сміши мене будь ласка. Ти сам знаєш що він є. Припини 

контролювати моє життя, займися своїми надьками. Я якось розберуся. 

 

Васьок: Не існує людини на ім’я Микола Когут. Це я його створив. На сайті  

знайомств. І писав тобі від його імені. І фотку взяв з сайту чернівецького 

оркестру. Я взагалі не розумію як він тобі сподобався... А коли ти трубу купила 



і мені почала лапшу на вуха вішати, що ти з ним зустрічаєшся, я спочатку 

злякався, бо це пездець як страшно, коли твоя адекватна знайома сохне за 

уявним другом, а по-друге, ти так захопилася, що в мене вже не було виходу.  

 

Христина дивиться на Васька як причинна. Тяжко дихає, сказати нічого не 

може. 

 

Васьок: Вибач, мала, я і не міг повірити, що ти зі мною в ту кіношну переписку 

вступиш... Аж коли ти почала про неї в такому збудженні розказувати, 

зрозумів, що зовсім тебе не знаю, і що зовсім не так до тебе ставився... Ти так 

про того Миколу розказувала, що я ревнувати реально почав. Спочатку він в 

тебе плаский був, як паперова лялька, а потім це почало виглядати так 

реалістично, що я вид ревнощів чуть не зарубав справжньго рагуля з Чернівців. 

А сьогодні ти перевершила сама себе. Я собі так уявив цей мистецькй відсос... я 

думав, що голову тобі зріжу шпательним совком... Христина, я тебе кажись 

люблю... Виходь за мене заміж? 

 

Васьок бере з вази гладіолуси і протягує Христині, з них стікає вода. Христина 

бере гладіолуси і стоїть в ступорі перед Васьком. Васьок неловко стає на 

обидва коліна, дістає зі штанів коробочку, відкриває, там кольцо.  

 

Васьок: Христина Іванівна, я вас люблю, виходьте за мене заміж. Я ремонта 

для вас зробив. Я люблю вас з першого курсу і ніякі надьки мені непотрібні. Я 

ніколи більше не з'їм борщ чи щі чи солянку чи ще щось до того часу, як не 

запропоную його вам. Я вас люблю кажись дуже сильно. 

 

Христина починає лупити гладіолусами Васька по обличчю і усьому решта. 

Квітам хана за хвилину. Васьок терпить це все з насолодою, хоч і закриває 

обличчя. Коли залишаються самі патички, Васьок встає і терпляче заламує 

Христину до поцілунку. Христина пручається, намагається бити Васька вєздє. 

Але за хвилину обнімає його обома руками і цілує у відповідь. 

 

Дзвонить мобільний Христини. Христина закриває лице руками. 

 

Васьок (бере зі столу телефон): Це Іван Прокопович, мала. 

 

Христина (бере трубку): Пап? 

 

Слухає, починає беззвучно плакати, Васьок все розуміє, міцно її обіймає. 

Звучить Amapola Enio Moricone у виконанні Andrea Giufreddi 

https://www.youtube.com/watch?v=AkiZtohqBro  

 

 

Кінець 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AkiZtohqBro


Спліт-Тбілісі 2018 

 

Даю дозвіл на розташування на сайті Сучасна українська драматургія 


