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На Марсі криків не чутно

ТА – 38 років
ТОЙ – 41 рік
Голуб Білий – вважає, що вміє
Голуби – голуби
Продавець фарби
Жінка (Лікарка)
Продавчиня цукерок – Люсія
Він
Вона
Лавочка
Провізор
Марлін – риба
Марсіянин 1
Марсіянин 2

1.
Тримаючись одне за одного, трохи похитуючись іде пара: чоловік і жінка.

Виглядають дивно. Чоловік у темних окулярах, одна половина штанини пом’ята, а друга
випрасувана ідеально, у жінки трохи розхристана зачіска і синець під лівим оком. Дивність у
дрібницях. Перехожі оминають пару, мамусі підтягують дітей до себе. Парочка інколи
хихоче, інколи спотикаються, але у своїх похитуваннях тримається впевнено. Вони йдуть до
аптеки.

Аптека. У відчинені двері, тримаючись за руки, заходять двоє: жінка попереду,
чоловік позаду. В аптеці відвідувачів немає, напевне, весь район, який обслуговує ця аптека,
має відмінне здоров’я.

ТОЙ і ТА тупцюють біля каси.
Провізор (оглядаючи їх із осудом, проте привітно): Доброго дня.
ТА і ТОЙ: Доброго дня.
Вагаються.
ТОЙ: Ну то шо, питай.
ТА: А чого я?
ТОЙ: Твоя ідея.
ТА: Міг би й сам запитати. Тобі треба.
ТОЙ: Нічого мені не треба.
Провізор (вимогливіше): Доброго дня, я вас слухаю.
ТОЙ: ТА, давай, вона вже нас слухає.
Провізор незадоволено бурчить, але стримано.
ТА (рішуче): Дайте, будь ласка, 2 пакетики.
Провізор: Пакетики чого?
ТОЙ хихоче
ТА: Нічого, пустих два пакети.
Пауза
Провізор: Я вас правильно розумію, два пусті пакети?
ТОЙ ледь стримує сміх
ТА: Ну, у вашій мережі аптек дуже зручні пакети, дайте 2, будь ласка.
Провізор (розгублено): А… два пакети, добре, будь ласка, 2,50.
ТА (до ТОГО): Тихо будь.



ТОЙ задоволено всміхається. Провізор віддає ТІЙ два пустих пакети. Жінка дякує
кивком голови, кладе в сумочку, переможно бере ТОГО за руку. Виходить першою. Виводить
ТОГО.

ТОЙ: Оце ти смалиш. Два пакета! Я ж тобі казав, може, траву якусь треба було.
ТА: Нам не треба нічого, крім пакетів.
ТОЙ: Та хоч би презервативи попросила б.
ТА: Ой.
ТОЙ: Чого «Ой», класна річ, можна було би покласти в один пустий пакет.
Сміється, спотикається, не втримує баланс, падає. Окуляри злітають і падають на

асфальт. ТА встигає відпустити руку і встояти.
ТА: Дореготався.
ТОЙ (сміється, зойкає. ТА допомагає йому піднятися. Обтрушує його. Частина одягу

ТОГО залишається брудною):ТА, окуляри!
Жінка навпомацки шукає окуляри. Знаходить, задоволено підходить до ТОГО,

простягає йому. Окуляри на місці.
ТОЙ: ТА, а шо це у вас у місті такі ями, як пастки?
ТА: На тебе поставили, все чекали, коли приїдеш.
ТАЙ: Сама, либонь, накопала.
ТА: І вдень, і вночі працювала. Забився?
ТОЙ: Та нормально. Мене ще чорта з два зламаєш.
ТА: Пішли, нам ще треба сосисок купити.
ТОЙ: ТА, я помітив, у вас у місті дороги й тротуари ну просто вбиті, це ж як не

люблять у вас людей.
ТА: А де їх люблять?
ТОЙ: Ну, не знаю… десь люблять. У нас у місті дороги хороші… були… а у цих, як

його, буржуїв, кажуть, у метро навіть напувалки для котів є.
ТА: Так то ж коти… Голубів сьогодні годуємо?
ТОЙ (супиться): Ми їх щодня годуємо, я думаю, вони вже схожі не на голубів.
ТА: А на кого? (ТОЙ знову спотикається, ТА утримує). Тримайся, нам ще сосиски і

булочку треба.
ТОЙ: Я, звісно, можу припустити, що… ТА, а ти голубів колись їла?
ТА: Фу.
ТОЙ: От чого одразу фу? Мені здається, це смачно. Особливо зі смаженою

картопелькою.
ТА: Забудь.
ТОЙ: 2 картоплини.
ТА: Ні.
Пара йде нерівною ходою, тримаючись одне за одного, перехожі їх оминають.

Підходять до ринка.
ТА: Слухай, я посаджу тебе на лавочку, а в магазин сама зайду. В цьому м’ясному

завжди купа людей.
ТОЙ: Хижаки.
ТА: Раптом штовхнуть.
ТОЙ: Аби тільки не зжерли.
ТА: Тебе зжереш!
Саджає його на лавочку.
ТА: Я недовго, сиди поки, голубів приманюй.
ТОЙ: Чим? Ти мені булочку не дала.
ТА: Ніжними звуками! Я сказала «приманюй» не для того, щоб ти їх оприходував, а

щоб вони дочекалися мене з булочкою.
ТОЙ: ТА, я ж ні чорта не бачу, візьму і приманю яку панянку звуками, ніжними.
ТА: Приманюй всіх, прийду – розберемося.



2.

Лавочка, ТОЙ. ГолубБілий. Голуби. Поруч ринок. Неподалік стоїть ятка з
незчисленними купами коробок із цукерками, печивом й іншими солодощами. За прилавком
завжди рум’яна Продавчиня.

Поруч із ТИМ на лавочку сідає ГолубБілий.
ТОЙ: ТА класна.
ГолубБілий:Так, пощастило тобі.
Лавочка: Дякую, що ви на мені сидите.
ГолубБілий: Скільки ти вже назбирав?
ТОЙ: Дві з половиною, але все одно 500 завтра треба буде віддати на ліки.
ГолубБілий: Але 2 ж є, це чудово!
ТОЙ: Нє, там ще трохи є. Але загалом, так… Чудово, звісно.
Голуби: Це ж 2 штуки, скільки булок купити можна.
ТОЙ: І ці претендують. Усі претендують на мої заощаджені.
Лавочка: Я взагалі-то мовчу.
ТОЙ: Молодець, Дякую.
Лавочка: Прошу. Звертайтеся. До слова, ти мені вперше «будь ласка» не сказав.
ТОЙ: Вибач
ГолубБілий: На закордонний паспорт вистачить.
ТОЙ: Так.
Лавочка: Знаєш, ТОЙ, а на мені люди люблять сидіти, я їм потрібна. Саме до мене

приходить найбільша кількість коней, тьху, голубів. Але були б коні – товклися б тут.
ТОЙ: Впевнений, що ти класна лавочка.
Лавочка: Закордонний паспорт скільки коштує? Гривень 600?
ТОЙ: Ну, десь так, може, трохи більше, може, менше.
Лавочка: Чудово… Знаєш, що я тобі скажу… Я потрібна. Коли ти втомлений і

знесилений, ідеш похмурим містом, а тут – я… Сідай, подумай, поговори зі мною, і все
налагодиться.

ТОЙ: Правда. Інколи я ледь доповзаю до тебе.
Лавочка: От бачиш, я гостинна.
ТОЙ: Не бачу, але відчуваю.
Голуби: Булку даєш?
Лавочка: Зараз прийдуть і нагодують. Коло мене завжди є місце голодному, холодному.

Тільки…
ТОЙ: Що тільки?
ГолубБілий: Ой, я знаю, до чого це.
ТОЙ: Що тільки?
Лавочка: Фарба у мене трохи полущилася, і ще якби вона була жовтенькою. От, не

такою, як всі, а жовтенькою, щоб вселяла надію.
ТОЙ: І що?
Лавочка: Що, що, ти б на моєму тлі здавався би принцем.
ТОЙ замислився.
ГолубБілий: Ти що, замислився?
Голуби: Не заважай, він думає, де роздобути булку.
ГолубБілий: Не ведись, вона тебе розводить. Тобі ж не тільки закордонний паспорт

треба.
Лавочка: Зробиш добро, повернеться стократ. І здоров’я додасться і сили чоловічої,

неабиякої.
Голуби дивляться на ТОГО, очікуючи на відповідь чи якусь реакцію.
Лавочка: Але головне – стільки добра принесеш людям.
ГолубБілий: Це капець.



Голуби: А все-таки, де наш хліб?

3.

Підходить ТА з сосисками і булочкою. Голуб відсідає на край лавочки.
ТА: Це я.
ТОЙ: Я знаю.
ТА: Прикинь, твої улюблені сосиски подорожчали на 5 грн. Вчора були 60,70, а

сьогодні…
ТОЙ: То купила б інші.
ТА: Ти ж ці любиш.
ТОЙ: Дякую. ТА, слухай, а якого кольору лавочка?
ТА: (підсліпувато придивляється): Здається, сіра.
ТОЙ: Сіра… як так, сіра лавочка. А давай її в жовтенький пофарбуємо.
ГобубБілий несхвально хитає головою і летить геть.
ТА (розгублено): Ми?
ТОЙ: Ну, може, попросимо когось.
ТА: Кого?
ТОЙ: Не знаю.
ТА: Прикольно. (сідає поруч, дістає булочку). Гулі-гулі-гулі. Мої гарненькі пташечки.
ТОЙ: Їх там багато?
ТА: Зараз буде багато.
Кришить хліб. Багато голубів злітається до сірої лавочки. ТА і ТОЙ годують їх

булкою.
ТОЙ: Все? Ходімо?
ТА: Ще трохи.
ТОЙ: Пішли, голуби скоро вибухатимуть.
ТА: Жадюга.
ТОЙ: ТА, ходімо.
ТА кидає шматок булки, стає, обтрушує спідницю. Змахує рукою крихти зі штанів

ТОГО, бере його під руку; бредуть, хитаються. ТОЙ постійно спотикається, хоча
намагається йти рівно. Кругом поспішають люди, хтось обходить, хтось зачіпляє пару, але
ТА і ТОЙ звиклі до таких маршрутів. ТОЙ знову втрапляє в яму на доріжці.

ТОЙ: Вашого б мера, та прив’язати до ровера, та покатати цими доріжками.
ТА: Ніхто цього не зробить.
ТОЙ: Та ясно.
Іде задумано.
ТОЙ (Раптово): ТА, візьми телефон, дзвонить.
ТА: Я не чую, хто дзвонить.
ТОЙ: Бери, кажу, розривається.
ТА зупиняється в потоці людей. Копирсається в сумці, не може знайти.
ТОЙ: ТА, швидше, що ти там риєшся?
ТА: Не можу знайти, зараз.
ТОЙ: Раптом там щось термінове.
ТА виймає телефон із сумочки, підсліпувато роздивляється екран.
ТА: Ніхто не дзвонить.
ТОЙ: До вуха приклади, швидше.
ТА прикладає до вуха.
ТОЙ (грайливим голосом): Це ТА?
ТА (всміхається): Так, це я. А ви хто?
ТОЙ: Ми дві картоплини, дуже хочемо, щоб ти нас засмажила.
ТА: НІ. Придурок.
Удвох сміються.



Люди здивовано й незадоволено проходять повз.
ТА: Ходімо, бешкетник.
Ідуть далі. Поступово виходять із потоку людей.
ТОЙ: Класно я вигадав?
ТА: Класно?
ТОЙ: Про лавочку.
ТА: Не класно.
ТОЙ: Чого? Прикинь, скільки людей зрадіє. Жовтенька лавочка.
ТА: Ти ж її навіть не побачиш.
ТОЙ: Мені все розкажуть у барвах, у мене будуть свої відтінки.
ТА: Відтінки. Гроші треба на фарбу, а ще може ніхто й не захоче безкоштовно

фарбувати, і взагалі маячня.
ТОЙ: От ти завжди так. Я ж для людей.
ТА: А я для тебе. Не вистачить завтра на ліки і все…
Мовчать.
ТА: Вона нормального сірого кольору.
ТОЙ іде, потім хмикає.
ТОЙ: Скільки в сірому відтінків?
ТА: Ти на що натякаєш?
ТОЙ: А ти не розумієш?
ТА: Звісно, ні, і ще довго буду морозитися. Ходімо.
ТОЙ: Нудна ти, ТА.
ТА: Зате ти все компенсуєш.
Заходять у під’їзд багатоповерхівки.

4.
Тераса розкішного ресторану. Грає запальна кубинська румба. Багато пар

танцюють, серед них самотні дівчата, жінки. Він – молодий високий брюнет. Вона –
симпатична, але трохи старша за нього. Пара танцює, він – добре, вона вчиться. Під кінець
танцю вона щось шепоче йому на вушко.

Він: Мадам, це мене дуже тішить, але я одружений.
Вона знову щось йому шепоче.
Він: Вибачте.
Закінчує танець Цілує руку жінці, швидко підходить до іншої самотньої дівчини.
Він: Попрацюємо над от таким рухом.
Бере дівчину за талію, показує рух. Пара відпрацьовує рух. Так він підходить ще до

кількох жінок. Помітно, що він їм дуже подобається.
Вечоріє, чоловік отримує розрахунок від адміністратора ресторану. Це хороша сума.
Вечір, море. Чоловік сидить на покривалі, біля нього пляшка рому. Він жадібно

відпиває. Останній ковток, він відкидається на покривало, дивиться на зоряне небо, воно
вабить і кружляє, під звуки хвилі, що набігає. Він засинає.

5.
Однокімнатна квартира. Маленька кухня. ТА варить каву. ТОЙ сидить поруч,

дослухаючись до ароматів.
ТОЙ: Так, ніхто не варить каву смачніше за тебе.
ТА: Підлизуєшся? Щось хочеш?
ТОЙ: Я завжди хочу. Але твоя мама часто вдома.
ТА і ТОЙ посміхаються.
ТОЙ: Налякала ти мене сьогодні.
ТА: І себе трохи.
ТОЙ: Треба було цукерку з’їсти.
ТА: Не хочу я цукерками напихатися.



ТОЙ: Хочеш білі капці?
Мовчать.
ТА: Слухай, ти сьогодні дзвонив своїм?
ТОЙ: Ну, ясно, давай звертати розмову… Дзвонив…
ТА: Як вони?
ТОЙ: Як… Чутно іноді… Але ми ж із тобою теж чули і нічого. Живі… ТА, а давай

теж туди з’їздимо, хоч на годинку. Я ляжу в своє ліжко, ти поруч і полежимо, а потім назад
сюди.

ТА наливає каву, ставить перед ТИМ. Він втягує аромат, щасливо всміхається.
ТОЙ: Ще б сигару.
ТА (хихоче): Сигару. Ти їх взагалі курив коли-небудь?
ТОЙ: Звісно, курив. Прикинь.. я раніше… такий дурнячий був, бриластий.. ну і,

коротше… я не знаю, де ми напилися… йшов я додому і де я знайшов ту сигару… я теж не
пам’ятаю… Я пам’ятаю, я прийшов додому, батьки офігіли, коли з ванної пішов дим, блін.. Я
лежав, коротше, у ванній… приймав ванну і курив сигару. Блін… тато мене ледь не втопив у
тій ванній. Це, мені, може, 30 було.

Сміються.
ТА: Потім нудило, мабуть.
ТОЙ: Мабуть. Не пам’ятаю. Але краще вже так.
ТА: Ніж як?
ТОЙ: А то ти не знаєш.
ТА: Пий каву.
ТОЙ: Ну, дурнячий, то я був до тебе.
ТА: Та ладно… до мене (але їй це дуже подобається)
П’ють.
ТОЙ: Кайф, я, мабуть, і одружився на тобі частково через каву.
ТА дає йому легкого потиличника.
ТОЙ: О, дзвоню в міліцію, мене жінка дубасить. Ти взагалі… блін, може, це єдине, що

здорове залишилося, і те відіб’єш (бурчить)
ТА: Слухай. Але там стріляють і взагалі… жах.
ТОЙ: А на зйомній квартирі. В чужому місті, і тобі 70… не жах?
ТА: Зате безпечно.
ТОЙ: Усе ж життя там, друзі, родичі, Галка… могилки.
ТА: Син тут.
ТОЙ: Якби не ти, я б теж уже вдома був.
ТА: Так чого чекаємо?
ТОЙ замовкає, п’є каву
ТОЙ: Здох би вже, мабуть. Там гемодіаліз гівняний. І тебе не було. І Боні немає…
ТА: (сумно) Боня…
ТОЙ: Я думаю, краще б його застрелили, ніж… Правда?
ТА: Та може, ще знайдеться, він розумний.
ТОЙ: Ні… мої там, уже тиждень… не прийшов. Слухай, а подзвони їм сама запитай.
ТА: Краще ти.
ТОЙ: Краще я.

6.
Картинка Марса. На одному боці планети повзе гуде Марсохід. На іншому три

пристойних марсіянина слухають спеціальним пристроєм космічну тишу. Видно, що
марсіяни отримують величезне задоволення. Вселенська гармонія. Єдине, що завдає їм
незручностей, це те, що пристроїв усього два, а їх троє. Доводиться поступатися.

7.



Яхта, що завмерла посеред моря. Красуня-дружина у смарагдовій сукні. ВІН вудить
рибу. На гачок йому потрапляє акула. Він хвацько витягає її на палубу. Приборкує її
конвульсії. Переможно ставить ногу на тіло рибини.

ВІН: Бачиш, кохана, чому ми не купаємося, у воді я міг би не справитися і не
захистити тебе.

ВОНА: Ти – мій герой. Відпусти акулу, жива ж.
ВІН: Як скажеш, люба.
Піднімає акулу, викидає її у море, забувши зняти з гачка. Рятуючи вудку сам падає у

море. ВОНА без хвилювання дивиться на боротьбу чоловіка з акулою, у якої він намагається
відібрати вудку. Перемогу над акулою здобуто. ВІН гордо розправивши плечі стає на палубу,
в одній руці в нього вудка, в іншій руці – риба марлін.

ВІН: І в воді впорався. А це (показує рибину) нам на вечерю.
ВОНА: Ми сьогодні вечеряємо разом?
ВІН: Звісно, кохана, як інакше.
ВОНА (змінює тон на суворий): Буває й інакше, тебе бачили в компанії жінок. Ти

танцював із ними румбу. Танець кохання.
ВІН сміється, підходить, обіймає ЇЇ.
ВІН: Це робота. Просто робота.
ВОНА: Робота? Дивно.
ВІН: Це військова таємниця.
ВОНА: Не переконливо.
ВІН: Просто повір. Потім розповім, коли закінчиться операція. Краще за тебе немає

нікого.
ВОНА: Хочеться вірити.

8.

Кухня. ТОЙ сидить, їсть печиво. До нього підходить ТА. Помітно, що їй недобре.
ТОЙ: ТА, тобі краще?
ТА (Вдає бадьорість): Так, звісно.
ТОЙ: Брешеш.
ТА: Ну, хіба трохи.
ТОЙ: Як мені хочеться бути… шаманом.
ТА: Шаманом?
ТОЙ: Ага. Або чарівником, правда, неможна, це якось дуже погано, ці бабки,

неправильно.
ТА: Визначся.
ТОЙ: Ну, знаєш, хочеться чогось…надзвичайного, подвиг якийсь або, от, тебе

вилікувати чи планету врятувати.
ТА: Да…
ТОЙ: А що?! Прикинь, останні дні життя планети. І тут я, такий. Фух. Врятував. А

якщо не врятував… прикинь, все накрилось мідним тазом і… згадати нічого.
ТА: А я?
ТОЙ: А ти… тільки ти і… Слухай, а давай я начарую, і ми з тобою…
ТА (перебиває його): Благополучно доберемося до твого діалізу. Бо різко похолодало і

приморозило. Будемо як дві корови на льоду.
ТОЙ: Не романтична ти, ТА. А я, от, запланую подвиг.
ТА: Ну добре. Я – ще й яка!!! романтична. Плануй на четвер.
ТОЙ: На вечір?
ТА: На вечір, після лікарні.
ТОЙ: Та ні, давай да…
ТА: Ну добре, давай до.
Уходить.



ТОЙ підходить до кухонної шухляди, дістає з кишені купюру, акуратно підсовує її в
лише йому відому щілину.

ТОЙ: Ну от… ще на 500.
Дзвінок у двері.
ТА відчиняє. На порозі жінка в білому халаті.
Жінка: Добрий день, я з обласної з плановим оглядом.
ТА: Добрий день, це щось новеньке, огляд?
Жінка: Це нова послуга для внутрішньо-переміщених осіб.
ТОЙ: О, це до мене.
Жінка: Так, лягайте, зараз поміряємо очний тиск, артеріальний. Подивимося на ваші

останні аналізи.
ТА: Ви від Евеліни Петрівни? Чи з очного відділення?
Жінка: Ну, ми попередньо з нею перемовилися щодо Вашого чоловіка.
Всі заходять до кімнати. Жінка вимірює тиск, ретельно все записує. Все робить не

поспішаючи.
Жінка (до ТОГО): В якому році робили операцію?
ТОЙ: Та вже 5 років.
Жінка: Після операції покращення було?
ТОЙ: Ні, після операції одразу осліп.
Жінка: Прикро. Співчуваю.
ТОЙ: Нічого. Звик.
Жінка: Шкода, що нічим Вам допомогти не можу, якби у вас хоч трохи зору

збереглося. Знаєте, у нас новий пристрій з’явився. Звісно, це ще експеримент. Але мої
пацієнти хвалять. Кажуть, допомагає.

ТОЙ: Що за пристрій?
Жінка: Це окуляри зі спеціальними ліками. Вони коригують зір і водночас лікують.

Поки акція, можна було б Вам запропонувати. Але, на жаль.
ТОЙ: Так у мене ж є ваш клієнт. ТА, ти чула?
ТА: Так, я лівим трохи бачу.
Жінка: Ну, ви, звісно, поміряйте, але я навіть не знаю. Окуляри призначалися лише

для Внутрішньо Переміщених Осіб.
Жінка дістає окуляри, подає ТІЙ. Вона надіває, розглядає все довкола.
Жінка: То як, правда набагато краще?
ТА (невпевнено): Здається, так.
Жінка: А буде краще й краще. Ну, так кажуть наші пацієнти. Ліки діятимуть. Тільки в

день треба ходити по 5 годин. Не більше і не менше. А потім знімати.
ТА: 5 годин…
ТОЙ: Ну як, ТА, як тобі?
ТА: Не знаю, наче трохи краще.
ТОЙ: Тоді берем, в нашому випадку, трохи – це ого-го скільки.
ТА: А скільки коштує?
Жінка: 9350 гривень.
Запала тиша.
ТА: Ого, ні, ми не потягнемо стільки.
ТОЙ розчаровано зітхає
Жінка: Нам сьогодні їх по акції дали. 2250 грн. Це сьогодні-завтра така ціна. В

рекламних цілях.
ТОЙ (збадьорився): ТА, як тобі в них?
ТА: Не знаю, чесно кажучи.
ТОЙ: Ну, виписуйте чек. Візьмемо. Раптом що, ми ж зможемо їх повернути?
ТА: Але в нас немає таких грошей.
ТОЙ: Є.
ТА: Звідки?



ТОЙ: Ну, я потім розповім. (До жінки). Повернути зможемо, раптом що?
Жінка: Звісно, впродовж 14 днів.
ТОЙ задоволено киває, йде на кухню, дістає зі свого сховку гроші. Приносить, віддає

Жінці.
Жінка (перераховує гроші): Раптом що, принесете в обласну, в очне відділення.

Завідувачу.
ТА: Віктору Миколайовичу.
Жінка: Так, у нього буде вся документація.
Жінка виписує чек, віддає ТІЙ.
ТОЙ: Дякую.
Жінка: Будьте здорові, до зустрічі за місяць.
ТА: А ви що, через місяць знову прийдете?
Жінка: Ну, повинні, якщо тільки нічого нового не введуть. А то їм там, нагорі, жити

нудно.
ТОЙ: Це точно, до зустрічі.
Жінка йде геть.
ТА і ТОЙ сидять якийсь час мовчки.
ТА: А де ти гроші взяв?
ТОЙ: Збирав.
ТА: На що?
ТОЙ: Хотів тебе на Кубу звозити.
ТА: На Кубу?
ТОЙ: Так.
ТА: Круто. Але як же конспірація? (замислилася. Різко) Слухай! Ой!
Щось шукає по квартирі.
ТОЙ: Що ти шукаєш?
ТА знаходить телефон. Шукає в телефоні Евеліну Петрівну. Телефон із функцією

голосу знаходить потрібний голос. Набирає номер.
ТА: Евеліно Петрівно, добрий день, я хотіла запитати.
Густа тиша, тільки видно, як ТА збуджено розповідає. Отримує відповіді. ТОЙ

підхоплюється з місця, ТА знімає окуляри.
ТА (розгублено): Може… в міліцію…

9.
Четвер. Планета Марс. Два пристойних марсіянина урочисто слухають космічну

тишу спеціальним пристроєм. Це дає їм надзвичайне задоволення аж до марсіянського
оргазму.

По червоному піску повзе марсохід. Два пристойних марсіянина відволікаються від
свого заняття, роздратовано спостерігають за рухом апарату.

Марсіянин1: Чесно кажучи, я навіть частіше, ніж потрібно, почав думати про це.
Марсіянин2: Не відволікайся.
Марсіянин1: Ні, ну правда, вони ж повинні виконувати тут якусь функцію.
Марсіянин2: Ми ж, наче, з тобою вже домовилися.
Марсіянин1: Це нудно.
Марсіянин2: Ну, не знаю, на колір і смак… як то кажуть.
Марсіянин1: Перевіримо?
Марсіянин2: Та наче перевіряли, придатні вони.
Марсіянин1: Ні, не треба вірити нелегальним дослідженням. Довіряти непрофесійним

джерелам.
Марсіянин2: Не віриш мені, да?
Марсіянин1: Мені звісно, дуже незручно, адже окрім нас на планеті… Ну, був би ще

один, було б нас троє.
Марсіянин2: Третій зайвий.



Марсіянин1: Факт.
Марсіянин2: Цікаво, коли він помирав, він кричав?
Марсіянин1: Невідомо, ти відніс його на 50 метрів від нас.
Марсіянин2: Так, я теж думаю, що ми з тобою геніальні, так прикрутити звук на

планеті!
Марсіянин1: Бо нєфіг нарушать космічну тишу.
Марсіянин2: Так, тепер її чути значно краще. Якби ще не ці дзижчали (показує на

марсохід). Слухай, перевір сам, підходить нам ця їжа чи ні.
Марсіянин1: А якщо мені не сподобається?
Марсіянин2: Ну, не сподобається – не їж.
Марсіанин1: Добре.

10.

ТА і ТОЙ на ринку біля лакофарбової продукції. Деякі продавці закликають їх до своїх
яток, деякі дивляться «типу байдуже».

ТА: Жовту?
ТОЙ: Так, ближче до золотої.
ТА: Треба було когось взяти з собою, зараз надурять.
ТОЙ: Людям треба вірити. Так неможна жити.
ТА: Ок.
Підходить до найближчої ятки, тягне ТОГО за руку.
ТА: Доброго дня.
ТОЙ: У вас є жовта фарба, близько до золотої?
Продавець (із тих, що дивився байдуже): Добрий день. Яка саме фарба вам потрібна?
ТОЙ: (Пристрасно): Золота.
ТА: Лавочку пофарбувати.
Продавець: А…. емаль. (Вказує в куток ятки), он, дивіться, там різний літраж і

відтінки.
ТА: Розумієте… справа в тому, що ми…
ТОЙ: Ні чорта не бачимо. Потрібна фарба, щоб золота і щоб вистачило на лавочку.
Продавець: Зрозуміло. Якого хоч розміру лавочку?
ТА: Ну, отут біля ринка.
Продавець: Вони різні.
ТОЙ: Та стандартна лавочка, з таких дощечок.
Продавець: Беріть літрову, не вистачить, прийдете ще. (Простягає їм банку

жовтогарячої  фарби). Думаю, те, що потрібно.
ТОЙ: Золота?
Продавець: Ну, ближче до жовтогарячої, під старе золото.
ТА: І два пензлики.
Продавець дає 2 пензлики, ТА і ТОЙ оплачують, ідуть геть.

11.

ТА і ТОЙ фарбують лавочку. Ніхто їм не допомагає. З боку це виглядає смішно і
неохайно. Голуби бояться наблизитися до них, кілька з них у жовтих плямах.

Голуби: Смердить, булкою не годують.
ТОЙ: ТА, глянь, нормально я пофарбував?
ТА: Ну, не знаю. Орієнтуйся по дощечкам. Ти згори яку вже?
ТОЙ: Третю.
ТА: Добре. Я закінчую першу.
ТОЙ: Слава богу, потеплішало.
Лавочка: Слава.



ТОЙ: Тобі подобається?
ТА: Що ти там бурмочеш?
Лавочка: Це добре, що ти її привів. Бачиш, не всім дано.
ТОЙ: ТА, подивись, акуратно?
ТА: Не бачу, але думаю, що так.
ТОЙ: Слухай, а ти ж тоді сказала, що краще бачила в окулярах… отих…
ТА: Вона професіоналка, знаєш, скількох людей вона так надурила.
ТОЙ: Мені здавалося, що ми з тобою стріляні.
ТА: Мені теж.
ТОЙ: От же ж с…
Лавочка: Неможна.
ТОЙ: Знаю.
Лавочка: От і помовч. Фарбуй мовчки.
ТОЙ: Мовчу.
ТА: Я ще одного не зрозумію. Якого ми фарбуємо цю лавочку?
ТОЙ: Так треба.
ТА: Це не відповідь.
Лавочка: Тримайся… Тримайся… завжди на правильному шляху обсідають… сам

знаєш хто.
ТА: Не буду я фарбувати.
ТОЙ: Ніхто тебе і не примушував.
ТА демонстративно кидає пензлик, відходить, миє руки розчинником.
Лавочка: Нічого, вона ще пошкодує.
ТОЙ (ТІЙ): От, пошкодуєш потім.
ТА: Добре… потім… це хороший строк.
Прилітає ГолубБілий
ГолубБілий: Блін, ви замазались.
Голуби: На нас глянь, фіг відмиєшся тепер.
Лавочка: Лаятися неможна, ти ж розумієш, блін, фіг – це сублімація слів…
ТОЙ: Вони не хотіли, вибач їм.
Лавочка: Добре, вибачаю. Але нехай теж фарбує.
ГолубБілий: Ти батькам дзвонив?
ТОЙ: Сьогодні ні.
ГолубБілий: Подзвони.
Лавочка: Ей, взагалі то це я повинна була сказати.
ГолубБілий: Так чого не сказала?
Лавочка: Ти просто випередив. Ну і хотіла, щоб дофарбували. Добре. ТОЙ, ти батькам

дзвонив? Треба шанувати батьків.
ТОЙ: ТА, давай моїм подзвонимо.
ТА: Давай, але у мене руки у фарбі, відмиюся, тоді наберу.
Дзвенить телефон. Голосовий сигнал: Батько.
ТОЙ бере слухавку. Мовчить.
ГолубБілий: Блін… (у залу) І от як ви думаєте? Ви хочете сказати, що так не буває?

Фігушки. Все за документальними матеріалами, таке не вигадаєш.
Летить геть.
Лавочка: Всі там будемо. Головне, щоб відспівали.
ТА: Що? Чого ти мовчиш?
ТОЙ сідає на лавочку, відкидається на спинку.
ТОЙ: Мами немає.
ТА: Що?
ТОЙ: Померла.
ТА: Вбили?
ТОЙ: Ні. Померла.



Та сідає поруч.
ТА: Вони так і казали, коли від’їжджали, ми хочемо там померти.
ТОЙ: Я пам’ятаю.
Голуби перезираються. Про щось домовляються. Потім кожен підлітає до банки з

фарбою, вмочує туди лапки і ходить по лавочці, залишаючи маленькі сліди. Так само вони
ходять і по ТОМУ і по ТІЙ. Поступово лавочка, ТА і ТОЙ стають жовтогарячими, ближче до
старого золота. Повз проходять люди, не помічаючи ні лавочки, ні ТА і ТОЙ, що на ній
сидять, ні прилиплих лапами до лавочки голубів.

12.
Море. ВІН сидить під пальмою, п’є ром маленькими ковточками. Коло нього лежить

щойно впіймана риба Марлін.
Марлін: І нафіга ти погодився співпрацювати?
ВІН: Це був єдиний шанс виїхати.
Марлін: Чорта з два вони тебе відпустять.
ВІН: Відпустять.
Марлін: Та хрін тобі, кажу. Можна ще й васабі.
ВІН: Замаскуюсь.
Марлін: Ти себе бачив, 2 метри зросту, красень, здоров’ям аж пашиш, це ж як треба

замаскуватися?
ВІН: Ну, Шерлок Голмс теж був не маленький.
Марлін: Порівнюєш… і взагалі, ти читав, у Дойля є ще про гномиків, привидів і всяке

таке.
ВІН: На що ти натякаєш?
Марлін: А що тут натякати, фантазія хороша в людини була… кажу.
ВІН: Це дуже суб’єктивні речі. У мене теж фантазія…
Марлін: Може… Але я не уявляю, як ти свої два метри краси замаскуєш, щоб тебе не

знайшли.
ВІН: А я знаю, я придумав.
Починає шльопанцем копати пісок. Викопує шахтарську каску і коногонку.
ВІН: Замаскуюсь, мама рідна не впізнає. Але поїду з цієї чортової Куби.
Надіває каску, стає зростом метр 60, закопується у пісок.
Марлін: Ти куди?
ВІН: Іду я від вас. Хочу в Америку.
Марлін: Америка не в той бік… А хоча… Міг би й у море мене назад вкинути…
ВІН з’являється з піску, кидає Марліна в море. Закопується знову.

13.

Лавочка, холодно, ТОЙ тупцює на одному місці.
ГолубБілий: Ну, ще назбираєш.
ТОЙ: Фігня все це. Навіть якщо я туди приїду. Мені раз на три дні діаліз потрібен. От,

стою, чекаю ТУ. Вона хліба купить і – в лікарню. І головне – треба ж, бо паскудно мені…, от
зараз трохи почистять, і живу… Я що думаю… На Кубу потраплю здоровим і зрячим. Одразу
ж нахерячусь ромом і засну на березі моря. А прокинуся і на рибалку. Разом із ТОЮ. Вона
теж здорова і бачить краще за кішку. І просто не було цього всього: лікарні, черги, лікарні,
доброго дня, я інвалід 1-ої групи з дитинства. А тобі у відповідь: Привіт інвалід! І ми рибу
цю… впіймаємо. Здорову здоровими. Тільки так хочу.

ГолубБілий: А так буває?
ТОЙ: Буде.
Лавочка: Позолоти б мені. Як ти гроші прос… ой, неможна так говорити, як лошара,

ой, неможна… чесне слово. Прикро. Міг би мене всю позолотити.
ТОЙ: Вибач мені. Ну і, я ж тебе пофарбував. Ну, не вистачить мені на позолоту…



Лавочка: Звісно, вибачаю, сподіваюся, ти виправишся, мама все бачить Там…
ГолубБілий: Ей, полегше.
Лавочка: Не подобається – не слухай, кожен вільний у своєму виборі.
ТОЙ: Не правий ти.
ГолубБілий: Нехай. Полетів я. Ще побачимось, сподіваюся.
ТОЙ: Щасти.
ГолубБілий летить геть.
ТОЙ, засмучений, хитає головою.

З’являються Марсіяни.
Марсіянин1 (дивиться на лавочку, ТОГО): Хто з цього набору?
Марсіянин2: Скануй, сам дізнаєшся.
Тоненький промінь сканера пройшовся лавочкою.
Потів ковзнув по ТОЮ, потім знову по лавочці.
Марсіянин1: Одне з цього їсти точно шкідливо. Хто хоче до нас прилетіти?
Марсіянин2: Ти що, вони ж були придатні, співвідношення жирів, білків і вуглеводів!
Сканує ТОГО.
Марсіянин2: Мда, я таке не буду. Навіть із приправами.
Марсіянин1: Ти не про целюлозу чи лігнін?
Марсіянин2: Ні, я про цю перемогу дисбалансу.
Вказує на ТОГО.
Марсіянин1: Чекай, завжди є виключення з правил, он іде ще одна істота.
До ТОГО підходить ТА. Марсіяни сканують її.
Марсіянин2: Ні, все-таки у них це правило, а не виключення.
Марсіянин1: Вибірка з двох – не вибірка.
Марсіянин2: Не буду й час витрачати, кінець-кінцем, не голодуємо. Час…
Телепортуються на Марс. Штурхають ногами марсохід, виштовхують його за межі

орбіт. Заодно з орбіт скидають і всі дослідницькі станції.
Марсіянин1: Якось полегшало.
Марсіянин2: Факт.
Марсіянин1: На всяку фігню відволіклися.
Марсіянин2: І не кажи.
Мірсіяни натхненно слухають космічну тишу спеціальним пристроєм.

ГолубБілий сідає поруч із ними.
ГолубБілий: Нічого. Ми ще набудуємо, набудуємо і відправимо. Штурхати вам, не

перештурхати. Ми народ упертий.

12.

В цей час… Біля ринку.

ТОЙ: ТА, чого ти так довго?
ТА: Слизько дуже.
ТОЙ: Тримайся за мене, буду тебе рятувати. Все-таки четвер. Подвиг за планом.
ТА: Тримаюся.
Лавочка: Позолота. А з часом можна і зі щирого золота.
Пара, похитуючись і послизаючись, бреде нерівним асфальтом. Від неї в різні боки

відходять люди. Мами підтягують дітей поближче до себе і подалі він сумнівного виду
парочки.

ТОЙ: Знаєш, що добре?
ТА: Що?



ТОЙ: Сніг і лід маскують ями в асфальті.
ТА: Але слизько.
ТОЙ: Нічого, доповземо. Сьогодні під очі уколи робитимеш?
ТА: Не хочеться. Тільки синці від минулих пройшли.
ТОЙ: А ти кажи, що чоловік б’є.
ТА: А я так і кажу.
ТОЙ: Що, правда?
ТА починає хихотіти.
ТА відпускає руку ТОГО, починає кружляти, послизатися, сміятися.
ТОЙ спочатку сміється разом із нею, потім починає щось підозрювати.

Наближається до неї, але ТА заливається сміхом і ухиляється від нього. ТОЙ уже серйозний.
ТОЙ: З’їж цукерку, ТА, швидко.
ТА: Ненавиджу напихатися цукерками.
ТА кружляє у бік ятки з солодощами, ТОЙ обережно пробирається до неї.
ТОЙ: ГолубБілий, було б офігенно, якби ти зараз допоміг.
ТА: Ненавиджу цукерки, ненавиджу зиму, ненавиджу лікарні, ненавиджу тебе.

Ненавиджу слизько, ненавиджу жовто, ненавиджу біло, ні чорта не видно.
Лавочка (кричить): От-от, я давно підозрювала, що з нею не все чисто. Біснувата.
ТОЙ: От закрий пельку, а!
ТОЙ: Голуби, блін, голуби, ну, хоч хтось.
Розгублено водить руками, повільну рухається в бік дружини. ТА підходить до ятки з

солодощами, бере жменю цукерок, підкидає угору.
ТА: Феєрверк! Ба-бах!
Продавчиня: Ей, ей, жіночко… ти шо робиш?
ТОЙ поспішає на звук.
ТОЙ (кричить): Не хвилюйтеся, зараз все вирішимо.
ТА (бере ще жменю цукерок, підкидає угору): Скоро Новий рік! Різдво! Будуть

феєрверки! Буде голосно! І як їм, сукам, пояснити, що я страшенно боюся цих звуків.
Продавчиня: Зара мене боятися будеш, відійшла швидко!
ТОЙ: Все нормально, зараз все буде добре!
ТА: Чому вони суки? Вони не суки, вони просто не бачили, як голови й руки

відлітають… А сам не бачив, значить, і не було…
Продавчиня, що майже вилізла з-за прилавку і майже дотяглася до ТОЇ, завмирає.

Голуби злетілися на цукерки і почали їх клювати-розбирати.
ТОЙ: З’їж одну, ТА. Просто поклади в рот.
Продавчиня: Швидчу, чи шо?
ТА розкидає цукерки.
ТА: Ненавиджу цукерки. Заборонили ж феєрверки, а в них все одно свято! Пів країни

лякається, пів – святкує. Пів країни ховає в могили, пів країни жере й бухає. Ненавиджу
однокімнатну квартиру… Немає місця… Мені…

Продавчиня: Ей, ти це…
ТОЙ: Цукерку їй треба. Глюкозу.
Голуби феєрично літають над яткою. ТОЙ дістає зі своєї кишені цукерку.
Голуби: Ще, ще! «Гусячих лапок» давай, вони найсмачніші!
Продавчиня: Киш, киш.
Намагається відігнати їх. ТА похитується, сповзає, сідає біля прилавка на стіг. ТОЙ

підходить, розгортає цукерку, намагається покласти їй до рота. У нього не виходить.
Підлітає ГолубБілий і співає мелодію Jingle bells. Голуби танцюють.
Продавчиня: Ні, не цукерку, слухай, давай Пепсі заллєм. Я читала, в ній глюкози…

дофіга. Я просто намагаюся схуднути і знаю, які речі мені жерти не можна.
Дістає з-під прилавку пластикову 2-літрову пляшку Пепсі і одноразовий стаканчик,

наливає і намагається напоїти ТУ. ТА слабо опирається, але у продавчині все виходить.
Продавчиня: Зі спиртом воно, звісно, смачніше, але й так згодиться.



ТА опам’ятовується.
Продавчиня повертається за прилавок, дістає звідкись знизу флакон, наливає рідину

в стаканчик, розбавляє Пепсі.
Продавчиня: А це лікарці… (випиває одним замахом).
Іде до жовтої лавочки, вириває її з землі, приносить до ятки, вимощує її картоном,

пересаджує ТУ і ТОГО, сідає поруч. Голуби мирно, мов домашні тварини, всідаються
рядочками біля лавочки. ГолубБілий сідає зверху на лавочку.

Продавчиня: Очухалась?
ТА (киває. Притискається до ТОГО): Розповідай.
ТОЙ заперечно хитає головою.
ТОЙ: Давай вдома. Доїдемо, сядемо, як завжди.
ТА: Будь ласка.
ТОЙ (зітхає, гладить її по руці): Так, я взагалі-то народився на Кубі.
Продавчиня (здивовано): Да?
ТОЦ: Звісно, але поїхати звідти мріяв із самого дитинства.
ТА (виправляє його): З п’ятого класу.
ТОЙ: Ну так, з 5-го. Розумієте (продавчині), портрет Фіделя висів косо. Я вирішив

його поправити і випадково, абсолютно випадково, Він!!! упав, скло розбилося, і ще вийшло
так, що я лівою ногою наступив на обличчя вождя. А в цей час до класу увійшов зам
директора. І після того випадку… я став невиїзним із Куби.

Продавчиня: Стоп!
Підводиться, підходить до прилавка, поновлює навій, випиває. При цьому

залишається абсолютно тверезою.
Продавчиня: Голуби, швидко позбирали цукерки, буде оплата за те, що зжерли.
Голуби починають збирати розкидані цукерки. Продавчиня задоволено киває. Сідає

знову на лавочку.
Продавчиня (ТОМУ): Продовжуй.
ТА: Він став секретним агентом. А взагалі, він найкращий танцюрист румби. Він хотів

до Америки потрапити, але випадково зробив підкоп не туди. Сюди потрапив.
Продавчиня вірить, киває, угукає.
ТОЙ: А те, що в мене такий вид, це вдале маскування. Не так вже й просто було

полишити Кубу з її розвідкою. Але я дуже хитрий і майстерний.
ГолубБілий: Змерзнете. Вставайте і рухайтеся.
ТОЙ: Так, дівчата, підводимось, холодно. Змерзнемо. А дівчатам неможна

перемерзати. Небезпечно.
ТА: Смішно…
Продавчиня: Дітей не буде (дивиться на пару). Ну ладно, все одно встаєм

(підводиться, допомагає підвестися ТІЙ і ТОМУ). От, добре… До мене рідко іноземні агенти
заходять. Тому… заходьте.

Лавочка (боязко): А можна мене на місце?
Продавчиня: НІ!
Лавочка: Ну, добре, ні, то й ні, тут постою. Приходьте.
Продавчиня: Мене звати Людмила, (думає), ні… Люсія.
ТОЙ: Чудове ім’я.
ТА: Вибачте мені, дякую.
Продавчиня оцінює ситуацію.
Продавчиня: Давайте я вас проведу, бо тут поруч дітвора доріжку розковзала, хоч бери

ковзани й катайся. Голуби, стерегти.
Голуби беруть під козирок. Обступають кільцем лавочку і ятку.
Продавчиня: Я бачила, як ви лавочку фарбували. Це теж спецзавдання?
ТА: ТАК
ТОЙ: Ні, це був порив душі.



13.

Підходять до розкованої дітьми доріжки-катка. Це доволі довга доріжка з нахилом
униз.

ТОЙ послизається, падає, боляче забивається. ТА не втримує рівновагу, падає поруч.
Продавчиня їде поруч. Вони їдуть утрьох льодовою доріжкою. «Ой» і «Ай» розчиняються в
голосному веселому сміхові. ТОЙ і ТА спеціально підштовхують одне одного, якщо раптом
пригальмовують, щоб іще раз проїхатися на льоду. Доріжка видається безкінечною. Тепер
вони з’їжджають на спині, на колінах. Продавчиня намагається їх упіймати, але поступово
розуміє, що вони цього не хочуть. Вона просто дивиться їм услід. ТОЙ і ТА катаються як
завгодно. І от, ТОЙ в черговий раз відштовхує від себе ТУ, вона хапає його за руку і вони
удвох в’їжджають у хвилю теплого Карибського моря.

З моря виходить гарна щаслива пара.

Вона у смарагдовій сукні з оголеною спиною. Він у білому костюмі й корковому
капелюсі на голові. До них під’їжджає джип і вони їдуть у ресторан. Там Він танцює
запальну румбу з Нею. Пари, що порівнялася б із ними за красою і технікою виконання,
немає. Всі аплодують стоячи і просять виконати на біс. Але ні, у них плани. Захопивши з
собою плашку рому, вони відправляються на узбережжя кохатися, пити ром і дивитися на
зорі до ранку. А зранку на них чекають дивовижні пригоди.

ГолубБілий підлітає до пари.
ГобубБілий: А корковий капелюх навіщо?
ТОЙ: А по приколу. Бачив у якомусь фільмі.


