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НАРЕЧЕНИЙ НАРОЗХВАТ 

комедія у 2-х діях

Дійові особи:

ВІКА (20+) - студентка, юна симпатична сучасна дівчина. 

ЛАРИСА (40+) - театральна актриса, вродлива доглянута
жінка, матір Віки. 

АЛЛА АЛЬБЕРТІВНА (70+) - пенсіонерка, владна
аристократична жінка, бабуся Віки, матір Лариси. 

ЛЕОНІД (30+) - кур’єр служби доставки. Симпатичний чоловік
без особливих прикмет. 

ЛІКАР (40+) - солідний інтелігентний чоловік.

ДІЯ ПЕРША

Вітальня у звичайній квартирі: диван, обідній стіл під
скатертиною, стільці, телевізор.

На полиці стоїть пара статуеток. В стіну над диваном вбито
кілька цвяхів, на яких надалі висітимуть картини та фото.

Звучить весела музика, задаючи настрій.

Входить ВІКА - юна красуня (20+) у модній в'язаній шапці
червоного кольору та широкому балахоні-худі з капюшоном. У
руках вона тримає кілька картин та великих фотографій у
рамках. Кладе фото і картини на диван і по одній розвішує
їх на цвяхи в стіні.

На фотографіях - портрети літньої владної жінки
аристократичної зовнішності. Це АЛЛА АЛЬБЕРТІВНА (70+) -
бабуся Віки.

На одній із фотографій поруч із Аллою зображені Віка та
ЛАРИСА (40+) - донька Алли Альбертівни і мама Віки. Фото
жінок зроблено у цьому ж інтер'єрі.

Віка критично розглядає результати своєї роботи,
переставляє статуетки на полиці. Виходить.

Музика продовжує звучати.

Входить ЛАРИСА - мама Віки, вродлива, струнка жінка (40+),
тягнучи в руках згорнутий у рулон КИЛИМ.

      



Дивиться на стіну з фотографіями, зойкає, кидає килим на
підлогу і кидається все перевішувати по новій.

Музика змовкає.

ЛАРИСА (невдоволено) -Віка!

До кімнати зазирає Віка.

ВІКА -Що, мамо?

ЛАРИСА (перевішуючи картини) -Я ж сказала, повісити все,
як було! А ти знову все розвісила неправильно!

ВІКА -Та яка різниця, як вони висять? Їх як не повісь -
все одно не по фен-шую.

ЛАРИСА -Як це «яка різниця»? До приїзду бабусі все в цій
квартирі має бути так, як вона звикла. І у нас ще стільки
роботи!

ВІКА -Та ладно, встигнемо, теж мені робота.

ЛАРИСА -Але треба все-все розставити по місцях, прибрати,
вимити. І ще щось приготувати на обід.

ВІКА -Та приберемось якось. А про обід не хвилюйся, я
замовила доставку.

ЛАРИСА -Що ти там замовила? Бабуся хоч буде це їсти?

Лунає виклик зі смартфону. Лариса дивиться на екран.

ЛАРИСА -Бабуся! (у телефон) -Привіт, матусю. Ну що ти там,
їдеш?

Несподівано Лариса змінюється в обличчі.

ЛАРИСА (злякано) -Як уже на вокзалі?! Ах, сюрприз… Ну,
звісно, чекаємо. Звісно, квартира в порядку. За двадцять
хвилин уже будеш?!

Лариса шокована цією новиною, але знаходить у собі сили
відповісти бадьоро.

ЛАРИСА -Чудово! до зустрічі!

Лариса ховає телефон і у розпачі звертається до Віки.

ЛАРИСА -Вона вже викликала таксі! Давай, допомагай!

Лариса починає нервово і незграбно розгортати килим.

2.      



Віка неохоче береться за протилежний край і разом із
Ларисою розстеляє килим на підлогу.

ВІКА (гидливо) -Фу! Ну, хто зараз стелить на підлогу це
запилюжене барахло?

ЛАРИСА -Це не барахло! Це бухарський килим. Між іншим -
чиста шерсть. Сорок років, а стан - ідеальний. Міль навіть
не торкалася.

Віка чхає від пилу.

ВІКА (кривлячись) -Ну, за сорок років - не така вже й
чиста. А міль не торкалася, бо гидує такий мотлох до рота
брати.

ЛАРИСА -Не смій називати цінні бабусиному серцю речі
мотлохом. Вони всі їй дорогі, як пам'ять.

ВІКА (іронічно) -Та що ти? Може, ще й слоників на почесне
місце повернемо?

Ларису осіняє.

ЛАРИСА -Слоники!!!

Лариса вибігає з кімнати і за секунду повертається з
кількома фарфоровими слониками в руках. Починає ретельно
розставляти їх на полиці строго за зростанням.

ВІКА -І навіщо я тільки про них нагадала...

ЛАРИСА -Навпаки! Молодець, що нагадала! Бабуся їх просто
обожнює.

Лариса поправляє крайнього слоника і уважно оглядає
кімнату.

ЛАРИСА -Так… Начебто все на своїх місцях, як було при
бабусі. Ні, здається, ця фотографія висіла не там, а ось
тут. А ця тут…

Лариса міняє дві фотографії на стіні місцями і розглядає
результат.

ВІКА -Блін, мам, та хай уже висять як висять.

ЛАРИСА -Ти що? Забула яка в нашої бабусі пам'ять? Вона не
стерпить, що ми тут без неї все змінили.

Раптом Лариса змінюється від жаху і скрикує.

ЛАРИСА -Аааа!
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ВІКА (стривожено) -Мама! Що трапилося?

Лариса показує пальцем на фото, де вони втрьох на тлі
інтер'єру кімнати.

ЛАРИСА -Слоники!

ВІКА (здивовано) -Що «слоники»?

ЛАРИСА -Слоники на фото стоять не так!

Лариса кидається до полиці і починає розвертати слоників в
інший бік.

ЛАРИСА -Треба, щоб вони дивилися сюди, а не туди.

ВІКА -Мам, ну це вже параноя. Тобі не здається?

ЛАРИСА -Ні, не здається. Знаючи нашу бабусю... Це все ж
таки її квартира, я уявляю, як вона розсердиться!

Лариса зітхає і пильно дивиться на Віку.

ЛАРИСА -Але ще більше вона розсердиться, якщо
здогадається, що ми весь час її дурили…

ВІКА -Ти маєш на увазі наших наречених?

ЛАРИСА -Так, наших з тобою наречених. Яких, як ти чудово
знаєш, насправді не існує в природі.

ВІКА -Ой, я тебе благаю. Думаєш, вона, все ще, мріє видати
нас заміж? Ох вже ці її допотопні забобони про наречених і
шлюб.

ЛАРИСА -Допотопні чи не допотопні, але вона, по-своєму,
бажає нам добра. Переживає, що ми, дві молоді гарні жінки,
і обидві незаміжні.

ВІКА -Ну, ти ж їй казала, що ми маємо хлопців, з якими ми
зустрічаємося?

ЛАРИСА -Казала.

ВІКА -Казала, що у нас все серйозно?

ЛАРИСА -Ну, казала.

ВІКА -Ну ось і все. Не буде ж бабуся, зрештою, вимагати їх
паспортні дані, адреси та результати флюорографії?

ЛАРИСА -Знаючи її характер, я б не була така впевнена.
Вона може вимагати: паролі, явки, коди доступу. Все! І що
ми тоді їй скажемо?
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ВІКА (саркастично) -Ой, мама…

У передпокої лунає різкий ЗВУК ДЗВІНКА.

ЛАРИСА (злякано) -Ой! Мама!

Лариса та Віка завмирають та перезираються.

З-за дверей лунає голос Алли Альбертівни.

АЛЛА (за сценою) -Ларисо! Віко! Відчиняйте, я приїхала! Чи
ви там заснули?

ЛАРИСА -Вік, йди, відчини бабусі двері.

Віка виходить і повертається до кімнати у супроводі Алли
Альбертівни (70+).

На носі у Алли - масивні окуляри з товстим склом, у руках
- дві великі господарські сумки.

Лариса кидається до Алли з обіймами.

ЛАРИСА -Мамо, вітаю! Як дісталася?

Алла ставить сумки на підлогу і зупиняє порив Лариси,
виставленої вперед долонею.

АЛЛА -Спокійно! Дісталася, як завжди, кошмарно. Дорога -
жахлива, пасажири - придурки, провідниця - хамка, таксист
- ідіот.

Віка намагається виявити люб'язність.

ВІКА -Вау! Які в тебе, бабусю, окуляри моднячі. Це Гуччі?

АЛЛА -Це Гучко. Мій офтальмолог. Виписав, щоб я могла
краще тебе бачити, онученько. І взагалі…

Алла поправляє окуляри і крізь них господарським поглядом
пильно оглядає кімнату.

АЛЛА -Подивимося, подивимося, на що ви перетворили мою
квартиру.

Алла обходить кімнату, прискіпливо крізь окуляри оглядає
всі кути, перевіряє пальцями наявність пилу і загалом
поводить себе як генерал, який інспектує солдатську
казарму.

ЛАРИСА (збентежено) -Ні на що ми її не перетворили. Все,
як і було раніше.

Алла гладить фарфорових слоників.
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АЛЛА -Мої ви хороші. Скучили за мною, так?

Алла підходить до стіни, придивляючись до фото, що висить.

АЛЛА -Як і було раніше, кажете? Ну-ну…

Алла міняє місцями дві фотографії на стіні, які перед цим
міняла Лариса.

АЛЛА -Ось тепер - як раніше.

ЛАРИСА -Ну, вибач, мамулю…

АЛЛА -Що, вибач? Я ж вам ясно казала: живіть собі як
хочете, тільки не міняйте тут нічого! Казала чи ні?

ВІКА -Ну, казала...

АЛЛА -Без "ну", будь ласка!

ВІКА -Ну, можна й без ну.

Алла невдоволено дивиться на онуку, але нічого не каже, а
продовжує огляд квартири.

Виходить із кімнати.

Лариса виразно дивиться на Віку.

ВІКА -А що я сказала?

Алла повертається до кімнати.

АЛЛА -Так, загалом мені все ясно.

ЛАРИСА -Що тобі ясно?

АЛЛА -Те, що ви мене намагаєтесь обдурити.

ЛАРИСА -Що значить обдурити? Твоя квартира в ідеальному
порядку.

АЛЛА -Квартира в порядку. Але жодними женихами тут навіть
не пахне.

ВІКА -Як «не пахне»?

АЛЛА -Ніяк. Ні дезодорантом, ні туалетною водою, ні навіть
шкарпетками.

ЛАРИСА -А чому тут має пахнути шкарпетками? Наші чоловіки
дуже акуратні. Вік, скажи!

ВІКА -Ага. І дуже охайні.
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АЛЛА -Прекрасно. Тоді я хочу переконатися в цьому особисто
і сьогодні ж із ними познайомитися.

Лариса та Віка в розгубленості. Прохання Алли явно застало
їх зненацька.

ЛАРИСА -Не розумію, до чого така терміновість?

АЛЛА -До того, що моє здоров'я вже зовсім никуди не
годиться. За порадою лікарів я вирішила переїхати до
Трускавця, а ця квартира дістанеться вам. Але я хочу бути
спокійною, що про вас тут є кому подбати.

Алла пильно вдивляється в обличчя доньки та онуки.

АЛЛА -Тому перед від'їздом хочу переконатися, що у вас -
гідні обранці. Вони ж у вас гідні?

ЛАРИСА Так-так! Звичайно.

ВІКА -Дуже гідні…

АЛЛА -Цікаво, а з них двох є хоч один військовий?

ЛАРИСА -Боюся тебе засмутити, але ні.

АЛЛА -Дуже шкода, дуже шкода.

ВІКА -Військовий, не військовий, яка різниця? Головне, щоб
людина була хороша. Правильно?

АЛЛА -Нічого ти не розумієш. Військовий - це краса, це
сила, це захист, врешті-решт. На вашому місці я закохалася
б тільки у військових, причому, з першого погляду!

ВІКА -Але ж дідусь, наскільки я знаю, не був військовим. І
нічого.

АЛЛА -Так, твій дідусь, царство небесне, був архітектором.
Але він був справжнім чоловіком. Плечем, опорою, кам'яною
стіною. Шкода, що його не стало так рано.

Алла схлипує від спогадів, що нахлинули, але швидко бере
себе в руки.

АЛЛА -І хоча я всі ці роки зберігала йому вірність, тепер
я розумію, що жінка не має жити сама. Без чоловічої
підтримки. Тим паче, такі молоді, як ви. Ви гідні вийти
заміж за найкращих.

Алла завмирає та прислухається до свого організму.

АЛЛА Гаразд, знайомство покаже, кого ви там собі знайшли.
А тепер вашій бабусі потрібно терміново в дамську кімнату.
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Побічний ефект від моїх ліків, так би мовити.

Алла швидко покидає кімнату.

Лариса безвольно осідає на диван.

ЛАРИСА -І що ми будемо робити? Де ми знайдемо до вечора
двох наречених?

Віка знизує плечима.

ВІКА -Так ладно, викрутимося, якось.

ЛАРИСА Як викрутимося? ! Ти що не знаєш нашу бабусю? У неї
тридцять сім років педагогічного стажу. Вона брехню за
кілометр чує!

Долинає незадоволений голос Алли.

АЛЛА (за сценою) -Я не зрозуміла! Чому тут двері не
відчиняються!

ВІКА -Смикни за мотузку, вони і відчиняться!

АЛЛА (за сценою, саркастично) -Дякую, онучечко!

Лунає звук дверей, що зачинилися.

Лариса гарячково переконує Віку.

ЛАРИСА -Поки бабуся відсутня, треба терміново знайти, кого
їй представити, як наших майбутніх чоловіків. Дзвони всім
своїм знайомим, а я - своїм!

Лариса дістає смартфон. Знаходить чийсь контакт.

ЛАРИСА -Алло, Жанночко, Привіт, подруго! Дуже потрібна
твоя допомога. Тут така делікатна справа…

Лариса, розмовляючи телефоном, виходить.

Віка також дістає смартфон.

ВІКА

Але! Здоров, Бараняк. Ти мені потрібен, як чоловік. Що
значить «нарешті»? Це не те, що ти подумав. Коротше.
Треба, щоб ти сьогодні сказав моїй бабусі, що ти мій
наречений...

Слухаючи відповідь Бараняка, Віка починає злитися.

ВІКА -Ні! Навіть не думай про це... І фотку не скину! Ну,
гаразд, одну скину… Ні, одягнену! Та пішов ти!
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Сам тоді пиши свою курсову, а я Савченку зателефоную. Куди
він поїхав? Ну, значить, комусь іще зателефоную, не твоє
діло! Придурок.

Віка також виходить.

Повертається Лариса, яка розмовляє смартфоном.

ЛАРИСА (у смартфон) -Артурчику, ну, будь ласка! Це нічого
тобі не коштуватиме. Ні, обручку купувати не потрібно. І
квіти я сама куплю. (просить) -Ну, Артурчику… Ну, ми лише
скажемо моїй мамі, що скоро одружимося, і все. Ну, це
начебто, аби вона повірила. Так треба…

У голосі Ларисі з'являються нотки образи.

ЛАРИСА -Артуре, я обіцяю, що ТВОЯ матуся нічого про це не
дізнається! Ах так?! Значить тоді між нами все скінчено!
Більше жодних «по-биріку»! І взагалі, забудь дорогу до
моєї гримерки!

Лариса нервово скидає виклик.

Заходить Віка.

ВІКА -Як там Артурчик? Злякався? Якісь у тебе хахалі
боягузливі…

ЛАРИСА -Віка! Як ти розмовляєш із матір'ю?!

Віка нахабно посміхається.

ВІКА -Отак? А хто мені все життя казав: «Не називай мене
матір’ю, клич мене просто Лариса»? Особливо при дяді
Сергію. І при дяді Ігорю…

ЛАРИСА -Припини!

ВІКА -І при дяді Славі…

ЛАРИСА -Віка, замовкни!

ВІКА -І при Владлені Петровичі. І де вони всі зараз? Чому
хтось із вашого театру не зіграє роль твого нареченого? Чи
вони там усі звикали лише до ролі твоїх коханців?

Лариса ображено відмахується

ЛАРИСА -Замість тролити рідну матір, краще скажи, як твої
успіхи? Чи є хоч хтось на прикметі?

ВІКА -Та ну їх! Ніхто не погоджується. Як тільки чують про
нареченого - суцільні відмазки.
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ЛАРИСА -Стривай, а як же цей?..

ВІКА Хто? Бараняк чи що? Він за це секс вимагає. Або хоча
б фотку цицьок.

ЛАРИСА -Що ж нам робити?

Лариса несподівано постає перед Вікою навколішки.

ЛАРИСА -Вікусю!

ВІКА -Мамо, що ти робиш? Мамо, встань будь ласка!

ЛАРИСА -Не встану, поки ти не виконаєш моє єдине прохання.

ВІКА -Добре. Яке прохання?

ЛАРИСА (у відчаї) -Подзвони Бараняку!

ВІКА (у обуренні) -Мамо, він же збоченець!

ЛАРИСА -Ну, давай йому мою фотку скинемо?

Лариса випинає груди вперед.

ЛАРИСА -Запитай, чи його влаштують цицьки Заслуженої
артистки України?

ВІКА -Мамо, ти з глузду з'їхала?

ЛАРИСА (знизуючи плечима) -Ну, я хоча б пропоную варіанти…

Лариса набирається рішучості.

ЛАРИСА -Коротше, на випадок, якщо ми до вечора так нікого
і не знайдемо, давай хоч би придумаємо, що сказати бабусі,
з ким ми зустрічаємось. Щоб потім не заплутатися у
свідченнях.

ВІКА -Добре давай. (придумує) -Припустимо, я зустрічаюся
із модним фотохудожником. Він має міжнародні виставки та
круті рекламні контракти. Я скажу, бабусі, що він не зміг
прийти, бо поїхав у закордонне відрядження. У Японію,
наприклад!

ЛАРИСА -А я тоді зустрічаюся із шеф-кухарем крутого
ресторану. І якщо що скажу, що він зараз в Італії на
закупівлях.

Лариса прикладає палець до губ.

ЛАРИСА -Т-с-с! Ні слова більше. Вона йде.

До кімнати з туалету повертається Алла.
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АЛЛА (невдоволено) -Бачок заїдає, з крана капає, лампочка
блимає, шпінгалет западає. Цій квартирі терміново
потрібний чоловік. Справжній чоловік.

Алла обводить пильним поглядом Ларису та Віку.

АЛЛА -Я зараз мала час подумати. Я подумала і передумала.

ЛАРИСА (з надією) -Що ти передумала? Знайомитись з нашими
кавалерами?

АЛЛА -Ні. Секундочку…

Алла знімає окуляри і тре собі перенісся.

АЛЛА -Як же ці окуляри мені тиснуть ... Але без них я
практично сліпа, а лінзи мені протипоказані.

Алла надягає окуляри.

АЛЛА (урочисто) Отже. Я вирішила, що відпишу цю квартиру
одній з вас, чий наречений здасться мені найбільш гідним.

Віка і Лариса нетямляться від обурення.

ВІКА -Як це «одній з нас»?!

ЛАРИСА -А іншій куди подітися?!

АЛЛА -Потім якось розберетеся. Ви ж одна одній не чужі.

ВІКА (обурено) -Ти теж нам не чужа! Але навіщо ти нас
стравлюєш?

ЛАРИСА -Так! Стравлюєш рідну доньку з рідною онукою!

АЛЛА -Стоп! Не треба робити з мене монстра! Я дбаю лише
про ваше ж благо, ясно? А поки введіть мене в курс: ким є
ваші обранці, і чим вони займаються по життю. Як ваша
мати, бабуся та власниця цієї квартири, я маю право знати?
Га? Не чую!

ЛАРИСА (покірно) -Маєш…

ВІКА -Угу…

АЛЛА -Отож. А що це у вас на столі немає нічого їстівного.
В чому справа?

ВІКА -А ми всю їжу замовили у професіоналів. До речі,
мамин наречений працює кухарем. Так, мамо?

АЛЛА Хм, сподіваюся, військовим кухарем? І у вас із ним
кохання - з першого погляду?
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ЛАРИСА -Ні, він працює шеф-кухарем у мішленівському
ресторані.

АЛЛА (здивовано) -Кухар з мішленівського ресторану? І хто
він? Сподіваюся, француз чи італієць?

Ларису питання захоплює зненацька. Не встигши нічого
придумати заздалегідь, вона намагається «відмазатися».

ЛАРИСА -А це хай, поки що, буде для тебе сюрприз.

Віка, стоячи осторонь, вирішує трохи «потролити» матір.

ВІКА -Француз він, бабусю, француз. Тільки чорношкірий.

АЛЛА (вражено) -Як чорношкірий?!

ЛАРИСА -Віка припини! Він не чорношкірий, що ти таке
кажеш?

ВІКА -Гаразд. Я пожартувала.

АЛЛА -А як його хоч звуть?

ЛАРИСА -А це нехай також буде сюрприз…

ВІКА -Абдулла…

АЛЛА (шоковано) -Як Абдулла?

ЛАРИСА -Віка припини!

ВІКА -Знову пожартувала.

АЛЛА -Гаразд, годі мені голову морочити. Я зрозуміла, що
мій майбутній зять, на жаль, не військовий. Але,
принаймні, я сьогодні з ним познайомлюсь.

ВІКА -Оце навряд чи.

АЛЛА -Чому?

ВІКА (хитро дивлячись на Ларису) -А він же на закупівлях.
В Італії.

Лариса, не бажаючи програвати, викручується.

ЛАРИСА -Ні! Він уже повернувся.

АЛЛА -Прекрасно. Вікусь, а твій наречений хто?

ЛАРИСА (зневажливо) Та якийсь там фотограф. Його точно не
буде. Він же в Японії.
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Черга викручуватися за Вікою.

ВІКА -Не якийсь там фотограф, а відомий фотохудожник! І
він уже теж повернувся.

АЛЛА -Зрозуміло. Отже, я їх сьогодні зможу побачити обох.
Потрібно приготувати щось смачненьке.

Алла береться за сумку.

АЛЛА -Я тут дещо прихопила. Вік, допоможи мені віднести
сумки на кухню.

Віка та Алла виносять сумки з кімнати.

Залишившись сама, Лариса дістає смартфон.

ЛАРИСА -Алло, Жанночко! Ну що ти поговорила? Едуард
Валентинович згоден? Ну, блін… Що ж мені робити? А можна
твого Масіка попросити побути моїм нареченим?

Обличчя Лариси набуває переляканого вигляду.

ЛАРИСА -Жаннусику, ну, що ти таке кажеш? За що мені ноги
відриваєш? Між мною та твоїм Масіком ніколи нічого не
було. Ну і що, що танцювали? Ну і що, що притискався? Я
тобі присягаюся - ні-ні! Ну, все, моя хороша, слово честі,
я більше ніколи…

Лариса сідає на диван, відкидається на спину.

ЛАРИСА (у телефон) -А кого б ще попросити? Віка теж своїх
знайомих хлопців просила, і теж без толку. А мати хоче,
щоб сьогодні ми представили їй наших наречених.

Лариса із невдоволеною гримасою слухає невидиму подругу.

ЛАРИСА -Що значить приспічило?! Просто в неї пунктик, що
нам обом обов'язково треба заміж, інакше пропадемо. А на
горизонті, як на зло, жодного пристойного мущіни.
(патетично) -Ах, якби ти знала, як же це важко -
обманювати рідну матір! (обурено) -Ну і що, що не вперше?
Ой, ладно, пока!

Лариса відбиває дзвінок та гортає список контактів.

ЛАРИСА -Так, кому б іще зателефонувати?

Лунає гучний звук дзвінка в двері.

Лариса йде відкривати і впускає в кімнату КУР’ЄРА (30-35)
- високого хлопця в яскравій кепці, або куртці. В руках
він тримає квадратну торбу рюкзак з логотипом служби
доставки. При цьому примудряється говорити телефоном.
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КУР’ЄР -Ну, гаразд, гаразд, Машулю. Я постараюся сьогодні
не запізнитися. Так, не як минулого разу... Звичайно, з
подарунком! (Ларисі) -Це Садова, шістнадцять? Квартира
п'ятдесят шість?

ЛАРИСА -Так-так, все правильно.

Кур’єр ставить рюкзак на підлогу і, не відриваючись від
телефону, дістає з нього пакет з логотипом суші-ресторану.
Потім простягає Ларисі квитанцію.

КУР’ЄР -Розпишіться. (у телефон) -Та ні з ким я тут не
розписуюсь! Машо, тобі нагадати, ким я працюю? Ах, краще б
не нагадував?

Кур’єр підкочує очі, мабуть, його вже дістала ця тема.

КУР’ЄР Ну, не починай! Я ж сказав, що мене обіцяли
підвищити! Ні, три роки ще не минуло! Та дістану я гроші!

Лариса уважно розглядає Кур’єра з голови до ніг.

КУР’ЄР -Розписалися? Давайте сюди.

КУР’ЄР тягне квитанцію до себе.

Лариса посміхається, але не відпускає свій краєчок
квитанції.

КУР’ЄР -Не зрозумів…

ЛАРИСА -Молодий чоловіче, в мене для вас є одна
пропозиція. Як вас звати?

КУР’ЄР -Кур’єр Вовкун. Леонід Костянтинович. Можна
Льоня... Яка ще пропозиція?

ЛАРИСА -Я розумію, що це звучить несподівано. Скажіть,
Льоню, чи не могли б ви сьогодні бути моїм нареченим?

КУР’ЄР -В смислі?

Лариса тараторить, намагаючись бути переконливішою.

ЛАРИСА -Це не насправді, понарошку і всього на півгодини.
Я просто представлю вас моїй мамі, а ви мені підіграєте. А
потім вона поїде і все.

КУР’ЄР -На півгодини? Вашим нареченим? А як же Маша?

ЛАРИСА -Маша - це ваша дівчина? Вона нічого не впізнає.

КУР’ЄР (приречено) -Все одно вб'є.
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ЛАРИСА -Леоніде, хочете триста доларів?

КУР’ЄР -Ні.

ЛАРИСА -Не хочете триста доларів? На подарунок для вашої
Маші?

КУР’ЄР -Я хочу не триста, а п'ятсот. За ризик.

ЛАРИСА -Це грабіж!

КУР’ЄР -До побачення. Віддайте квитанцію.

Лариса не відпускає квитанцію з рук.

ЛАРИСА -Чотириста. Скажете, що ви кухар, і оце все самі
приготували.

Лариса вказує на принесений пакет із суші.

Заходить Алла і вдивляється в Кур’єра.

АЛЛА -Ларочко, а хто цей юнак?

ЛАРИСА -Мамо, дозвольте вас познайомити. Це Леонід, мій
наречений. Так, Леоніде?

Лариса дивиться на Кур’єра.

Кур’єр показує Ларисі п'ять пальців, натякаючи на 500
доларів.

Лариса кривиться, але киває.

Кур’єр після цього одразу підтверджує її слова.

КУР’ЄР -Так, я наречений.

ЛАРИСА -І оце все він сам приготував.

КУР’ЄР -Так, і оце все я сам приготував.

ЛАРИСА -А це моя мама, Алла Альбертівна.

КУР’ЄР -Дуже приємно, Алло Альбертівно…

АЛЛА -Леонід? Ти ж казала, він Абдулла. Чорношкірий і
француз.

ЛАРИСА -Це не я казала! Це Віка все вигадала!

АЛЛА -Ну-ну…
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Алла хитає головою і дістає з пакета упаковку суші-ролів.
Підносить до очей, прискіпливо розглядає через окуляри.

АЛЛА -Суші? Це ж шкідливо! Ви що годуєте оцим людей?

КУР’ЄР розгублений, не знає, що відповісти.

Входить Віка. Помічає пакет.

ВІКА -О, мої улюблені сушики!

Віка дістає з коробки ролл і кладе його собі до рота.

ЛАРИСА -Ось, бачиш, мамо, Вікусі дуже подобається, як
Льоня готує…

Віка різко перестає жувати. Завмирає.

ВІКА -Льоня???

ЛАРИСА -Ну, поки що для Вікусі він Леонід Костянтинович.
Але згодом, я думаю, вона зможе називати його татком…

Віка та Кур’єр одночасно дивуються.

ВІКА, КУР’ЄР (хором) -Татком??!

ЛАРИСА (грає свою роль) -А що? Це ж нормально. Після того,
як ми одружимося, ви станете один одному не чужими.

ВІКА

(обурено) -Ви одружитеся??? Ну, мамо, ну ти даєш! Швидко ж
ти зорієнтувалася...

Лариса розігрує для Алли вдаване здивування.

ЛАРИСА -Віка! Здається, ми давно це все обговорили. Ти ж
сама казала, що нічого не маєш проти Льоні. Що він тобі
симпатичний…

Алла, поправляє окуляри, пильно вдивляється в обличчя
Кур’єра.

АЛЛА -Отже, вас звуть Леонід. Добре. Але ви не військовий.
Це погано.

КУР’ЄР -Перепрошую. А вам що, подобаються військові?

АЛЛА Авжеж! Військовий - це сила, це краса, це захист
зрештою. В юності я мріяла вийти заміж за військового. Та
так, щоб із першого погляду! Ух! (зітхає) Шкода, не
склалося…
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Алла знову оглядає Кур’єра.

АЛЛА -Отже, підіб’ємо підсумки. Те, що ви хочете
одружитися з моєю дочкою - це добре. Але я вас зовсім не
знаю. Це - погано. Але зараз ми вип'ємо по філіжанці кави
і познайомимося. Це теж добре.

КУР’ЄР -Вибачте, але я не п'ю кави. Мені не можна. В мене
алергія на кофеїн.

АЛЛА -Ну, тоді ви, як шеф-кухар, допоможете мені з
приготуванням обіду, і ми познайомимося в процесі.

Алла стривожено принюхується.

АЛЛА -А що це? Що горить? Віка, я ж просила стежити за
духовкою! Льоня, за мною!

Алла прямує на кухню.

КУР’ЄР (розгублено) -Зараз йду! (Ларисі, пошепки) -Що мені
робити? Я взагалі не вмію готувати!

ЛАРИСА -Скажіть, що ви фахівець у сфері молекулярної
кухні. Мама в ній зовсім не розуміється.

КУР’ЄР -Молекулярної? Як це?

ВІКА -У вас що Google платний? Чи вас на ньому забанили?

КУР’ЄР -В сенсі?

ВІКА -Вбиваєте в пошук назву страви і дивіться рецепт та
спосіб приготування. Двадцять перше століття надворі, як
ніяк. Технології правлять світом!

КУР’ЄР -Гаразд. Добре. Я спробую!

Кур’єр хреститься, робить крок у бік кухні і тут же
стикається з Аллою, що вийшла звідти.

АЛЛА -Дякую, Вікусечко, все згоріло. Так! На кухню нікому
не заходити, доки там не провітриться.

Алла різко повертається до Кур’єра.

АЛЛА -Леоніде, раз уже ви - мужчина, я хочу цим
скористатися. До того ж негайно.

Кур’єр відступає, озираючись на Ларису.

КУР’ЄР (розгублено) -Як це «скористатися»? Нагадую, я
наречений вашої доньки!
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АЛЛА -Саме тому я маю бути впевнена, що Ларисі дістався
повноцінний мужчина. І хочу переконатися у цьому особисто.

КУР’ЄР (ще розгубленіше) -Як це «особисто»?!

АЛЛА -У ванні! За мною!

КУР’ЄР Як це "у ванній"?! Що вам від мене потрібно?!

ЛАРИСА (стривожено) -Так, мамо, чого ти хочеш?!

ВІКА (іронічно) -Мені теж зараз стало дуже цікаво…

АЛЛА -Там дізнаєтесь. У вас є інструмент? Показуйте.
Важливо, чи підійде його діаметр.

ЛАРИСА -Мамо, заспокойся! Відстань від Леоніда. На ньому
вже лиця немає!

Кур’єр перебуває у стані надзвичайного здивування.

АЛЛА -Я хочу, щоб твій обранець довів усім нам, що він є
справжнім мужчиною.

КУР’ЄР -Всім вам?!!!

АЛЛА -Так, унітазом користуються усі. А на ньому бачок
заїдає. У вас є якийсь ключ, викрутка, я не знаю?

КУР’ЄР (з полегшенням) -А! То ви хочете, щоб я
відремонтував бачок!

ВІКА -Ні, вона хоче, щоб ви запустили адронний колайдер і
збудували гіперлуп.

АЛЛА -Віка, я таких слів не знаю, мені важливо щоб бачок
працював. Через ці ліки мені доводиться відвідувати
вбиральню частіше, ніж зазвичай. Ой! Вибачте…

Алла швидко виходить із кімнати до туалету.

КУР’ЄР Я зараз спущусь надвір, гляну в багажнику. Там
мають бути якісь інструменти.

ЛАРИСА -Тільки недовго!

КУР’ЄР -П'ять хвилин.

ЛАРИСА -Ви точно не втечете?

КУР’ЄР показує долоню з розчепіреними п'ятьма пальцями, як
уже показував, коли йшлося про п'ятисот доларів.

КУР’ЄР -П'ять. Хвилин.
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Кур’єр підморгує Ларисі та виходить.

Віка пильно дивиться на Ларису, хитаючи головою.

ЛАРИСА -Що?

ВІКА -А ти молодець. Не розгубилася. Швидко вмовила його
на роль нареченого. Цікаво, що ти йому за це пообіцяла?

ЛАРИСА -Гроші, звісно. А ти що подумала?

ВІКА І скільки у наш час коштують послуги нареченого на
виклик?

Лариса спеціально називає завищену суму.

ЛАРИСА -Штуку доларів.

ВІКА (присвистує) -Не кисло! У тебе що, є такі гроші?

ЛАРИСА -Ні, тому з тебе - п'ятсот.

Шокована Віка витріщається на матір.

ВІКА -З мене?! За що?!

ЛАРИСА -Але ж ти хочеш і далі жити тут, коли квартира
стане моєю?

ВІКА -І тобі не соромно вимагати гроші у рідної доньки? До
того ж, у бідної студентки? Та де я дістану стільки?

ЛАРИСА (удавано байдуже) -Не знаю, шукай. Або показуй
бабусі свого Бараняка!

ВІКА -Нізащо!

ЛАРИСА -Та зрозумій ти! Якщо ми не заплатимо Льоні, він
піде! І тоді ми обидві можемо опинитися на вулиці! Ти
цього хочеш?

ВІКА -Гаразд, я розіб'ю свою дитячу скарбничку.

Входить Алла Альбертівна, яка повернулася з туалету.

АЛЛА -Ну, що ж, Льоню, можете приступати. А де Льоня?

ЛАРИСА -Спустився за інструментом. Зараз повернеться і все
нам полагодить.

АЛЛА -Дивно, що він не міг це зробити до мого приїзду.
Здається, він мав багато часу для цього. Хіба ні?

Алла уважно обводить поглядом доньку та онуку.
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Лариса не знає, що сказати.

Віка приходить на допомогу.

ВІКА -А їм просто не було до бачка. У них, бачте, палке
кохання. А мені весь час десь гуляти доводиться. А на
вулиці, між іншим, уже не літо.

АЛЛА -Але ж ти могла б піти в гості до свого нареченого.
До речі, як його звати?

Питання імені нареченого застає Віку зненацька.

ВІКА -Ну… Ну, скажімо, Макс. Тобто Максим.

АЛЛА -Максим - чудове ім'я. Як відомий козак Максим
Кривоніс! Ах, ці козаки... Ці шаровари, ці шаблюки... Ух!

ВІКА -Ні, бабусю, він не козак.

АЛЛА -Шкода. Але все одно мені теж хочеться з ним
познайомитися. Якщо, звісно, ти його не вигадала. У такому
разі, я залишу все Ларисі та Льоні, а ти вже вибач. Умова
є умовою.

Алла знімає окуляри, кладе їх на стіл і тре перенісся.

АЛЛА Гаразд, там кухня вже, напевно, провітрилася, Лариса,
ходімо продовжимо готувати вечерю. А ти, Вікусю, покажи
Леонідові бачок, як повернеться.

ВІКА -Угу. А більше нічого йому не показати?

ЛАРИСА -Віка! Що ти таке кажеш?

Віка відмахується.

ВІКА -Ой, всьо. Я покажу йому той бачок. Решту - сама йому
показуй. Ідіть уже.

Лариса та Алла БЕЗ ОКУЛЯРІВ виходять.

Віка пускається у роздуми, спілкуючись сама з собою.

ВІКА -Так, Вік, давай, думай, що робитимеш. Причому,
скоріше…

Повертається Кур’єр.

КУР’ЄР -Я перепрошую, але потрібного інструменту в мене не
знайшлося.

Віку осяює ідея.
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ВІКА -Та бог із ним, із інструментом. Леоніде, у мене є
для вас пропозиція.

КУР’ЄР -Яка ще пропозиція?

ВІКА -Якщо ви вже тут, вам все одно, ким прикидатися?

КУР’ЄР -Ну, в принципі, так… А що саме ви маєте на увазі?

ВІКА -Скільки грошей вам пообіцяла моя мати за участь у
цьому балагані? Тільки чесно.

КУР’ЄР мнеться, не бажаючи зізнаватися.

Віка свердлить його поглядом.

КУР’ЄР -Ну, п'ятсот...

ВІКА (збентежено) -П'ятсот?! Ах, мамуля… Рідну доньку
хотіла…

КУР’ЄР -Що?

ВІКА -Забийте. Пропоную вам цілий косарь, якщо ви
погодитеся зіграти роль і мого нареченого теж.

Кур’єр здивовано витріщається на Віку.

КУР’ЄР -Як - і вашого теж? Цікавий поворот. Нє, ну, з
еротичної точки зору, про подібний казус мріє кожен
чоловік. Але все-таки, як ви собі це уявляєте?

ВІКА -Я все продумала. Бабуся без окулярів практично
нічого не бачить, а окуляри - ось вони!

Віка показує окуляри, що лежать на столі, забирає і ховає
в кишеню.

КУР’ЄР -Так, а як я зіграю одразу двох різних людей? Я ж
не можу постати перед вашою бабусею у різних образах
одночасно!

ВІКА -Не проблема! У нас балкон з’єднує цю кімнату з
кухнею. Ви можете виходити на балкон, типу зателефонувати,
в одному образі, там швидко переодягатися і з'являтися з
кухні вже в іншому образі. Коротше, стійте тут!

Віка швидко йде в іншу кімнату і повертається, тримаючи в
одній руці кілька костюмів, у тому числі і ВІЙСЬКОВУ
ФОРМУ, а в іншій - кілька видів накладних вусів та борід
різних кольорів.

ВІКА -Ось. Знімай свою куртку, кепку та чіпляй ось це.
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КУР’ЄР -Що це?

ВІКА -Пастиж, як каже мама. Простіше - накладна борода. Я
все це в неї в театрі для факультетської самодіяльності
позичала. Одразу віднести забула, а тепер ось, стало в
нагоді.

КУР’ЄР -Все одно якось це дивно. Мені це не дуже
подобається.

ВІКА -А косарь баксів подобається?

КУР’ЄР -Дуже! Але гроші - наперед.

ВІКА -Будуть тобі гроші. А поки що треба приліпити це.

Віка прикладає вуса і бороду до обличчя Кур’єра. Критично
оглядає.

ВІКА -М-да… Халтура звичайно. Але, гадаю, для бабусі
прокотить.

Віка вручає Кур’єру всю купу костюмів, перук і борід.

ВІКА -Іди в мою кімнату, переодягайся. І запам'ятай, ти
фотохудожник, тебе звуть Максим. Але ти любиш, щоб тебе
називали «Макс».

КУР’ЄР -Макс? Ніколи не подобалося це поганяло. Собача
клікуха.

ВІКА -Так треба. І ще, бабуся хоч і погано бачить, але чує
чудово. Тому раджу змінити голос.

КУР’ЄР (грубіше) -Привіт, хазяйко, є що похавати? Так
нормально?

ВІКА -Фу, та й манери. У мого обранця вони мають бути
бездоганними. Давай ще раз!

КУР’ЄР (таким же грубим голосом) -Чи не дозволить
високоповажна мадам виявити ласку до втомленого
мандрівника і надати йому можливість вгамувати спрагу
прохолодною водою?

ВІКА -Ні, не так. Давай більш просунуто, по-сучасному

КУР’ЄР (утрирувано-молодіжно) -Вау! У мене інсайт! Я майню
біткойн! Камон в коворкінг? Замовимо на бранч мітболи з
картопляним смузі?

ВІКА -Шо?!

КУР’ЄР -Ну, котлети з пюрешкюо! Що не шариш, няша?
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ВІКА -Ну, це вже трохи краще. Але тільки ти не хіпстер, а
крутий фотохудожник, учасник міжнародних виставок та цих,
як їх? Бієнале.

КУР’ЄР -«Біє» шо?

ВІКА -Погугли на дозвіллі, а поки йди, чіпляй бороду. І
пам'ятай, що ти тепер - Максим! Тебе так назвали на честь
якогось козака.

КУР’ЄР -Та запросто. А тебе хоч як звати?

ВІКА -Я Віка. Кохання всього твого життя. Запам'ятав? Ну,
йди вже.

Кур’єр з купою костюмів виходить.

Заходять Лариса та Алла.

ЛАРИСА -А я тобі кажу, Льоня - ідеальна кандидатура.

АЛЛА -Ну подивимося. І де ця кандидатура? Коли я зможу
бачити підтвердження його чоловічої спроможності?

ВІКА -Ой, ви знаєте, Леонід так засмутився, що він не має
з собою відповідного інструменту, що вирушив за ним до
гіпермаркету. І заразом, за шампанським, щоб відсвяткувати
успішний ремонт бачка.

АЛЛА -Сподіваюся, він не розбиватиме шампанське об бачок
«на щастя», як об борт корабля під час спуску його на
воду?

ЛАРИСА -Звичайно ж ні!

ВІКА -Бабусь, а дозволь тепер і мені тебе де з ким
познайомити?

ЛАРИСА (стривожено) -З ким це, цікаво, хочеш познайомити
бабусю?

ВІКА -А ти, мамо, його давно й чудово знаєш. З моїм
хлопцем Максимом.

ЛАРИСА

Із Максимом? Але звідки він тут узявся?

ВІКА (уїдливо) -Звідти ж, звідки взявся і твій Льонечка.
Макс! Максику, виходь!

Входить Кур’єр в іміджі Макса. Він у іншому, сучасному
одязі із накладними вусами та бородою.
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КУР’ЄР/МАКС (грубим голосом, розтягуючи слова, наче репер)
-Хай! Привітулі! Радий знайомству. Я - Макс. Тобто Максим.

Лариса упізнає Кур’єра. Її обуренню немає межі, але щоб не
бути викритою, вона придушує свої справжні почуття.

ЛАРИСА -Ах так! Ну, доню...

АЛЛА -Максиме, скажіть, вас так назвали на честь Максима
Кривоноса?

КУР’ЄР/МАКС -Ні. Мене назвали так на честь якогось козака.

Алла мружиться, намагаючись розгледіти обличчя нового
«нареченого».

АЛЛА -Шкода, я десь поділа свої окуляри і не можу
розглянути вас гарненько. Скажіть, а ви військовий?

КУР’ЄР/МАКС -Ні, я мирний. Я за піс у всьому пісі… Тобто у
світі!

ВІКА -Бабусь, тільки не змушуй Макса теж лагодити той
нещасний бачок. Макс - відомий фотохудожник, його руки не
створені для такої грубої роботи.

АЛЛА -Фотохудожник? А ви зробите мій портрет? Завжди
мріяла мати свій портрет. Тільки попереджаю, з лівого боку
мене краще не знімати, він у мене менш фотогенічний.

ВІКА -Бабуся! Не насідай так на Максика. Краще запропонуй
йому чаю.

Лариса, зла через «зраду» Кур’єра, уїдливо радить.

ЛАРИСА -А може краще кави?

КУР’ЄР/МАКС (злякано) -Ні!

ЛАРИСА (іронічно) -А чому? У вас що, теж алергія на
кофеїн?

Кур’єр намагається викрутитись.

КУР’ЄР/МАКС -Немає в мене ніякої алергії. Я чисто
принципово не вживаю кофеїн, алкоголь та інші стимулятори.
Я це, типу, прихильник ЗСЖ. Здоровий спосіб життя. Йо!

АЛЛА -Боже, як похвально, юначе. Здоровий спосіб життя -
це чудово!

Алла дивиться на Ларису.
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АЛЛА -А твій, за чим там побіг? За шампанським? Не
здивуюсь, якщо він притягне горілку. Лариса, скажи щиро,
як є. Твій Льоня, часом, не алкаш?

ЛАРИСА -Ні! Як ти таке могла подумати про мого Льонечку?

Віка, назло матері, посилює ситуацію, намагаючись очорнити
«Леоніда» в очах Алли.

ВІКА Ні, ну, звичайно, прибухує час від часу, куди ж без
цього…

ЛАРИСА -Віка!

ВІКА (продовжуючи гру) -А що, пам'ятаєш, він сам казав,
якщо починати пити в п'ятницю ввечері, то в тижні не два
вихідні, а три…

Кур’єр ледве не виходить із образу, запитавши голосом
Леоніда.

КУР’ЄР/МАКС -Коли я?..

Усі обертаються до Кур’єра.

КУР’ЄР/МАКС (грубіше) -Коли я таке чую, мені шкода таких
кадрів. Це цілковитий відстій!

АЛЛА -Мені подобається хід ваших думок, Максе. Я все
більше переконуюсь, що Вікуся зробила правильний вибір.

Віка з переможним виглядом дивиться на Ларису.

ЛАРИСА Нічого, ось Льонечка повернеться, і ви все ще
переконаєтеся, який він у мене чудовий. (Кур’єру) І навіть
ви, Макс...

Сердита Лариса виходить із кімнати.

АЛЛА -Прошу вас, Максиме, сідайте за стіл. Розкажіть, а як
ви з Вікусею познайомилися? Де це сталося?

Це питання застає Кур’єра зненацька.

КУР’ЄР/МАКС -Ну… Коротше… це сталося… (до Віки) -Де?

Віка виручає нездогадливого Кур’єра.

ВІКА -На твоїй виставці, любий.

КУР’ЄР/МАКС -А, звичайно! Вікусику дуже подобається, як я
малюю.

ВІКА -Фотографуєш…
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КУР’ЄР/МАКС -Ах, так, оф корс. (Аллі Альбертівні) Просто я
- фотохудожник. Ось і домальовую у фотошопі різне там… Як
кажуть «Лицем прекрасним стане попа, пройшовши фільтри
фотошопа»…

Алла морщиться.

АЛЛА -Звучить якось грубувато. Скажіть, а з ви якої сім’ї?
Хто ваші батьки?

Віка втручається у допит, відповідаючи за Кур’єра.

ВІКА -Максик сирота. У нього не має батьків.

АЛЛА (насторожено) -Ви що, з дитбудинку? Дєтдомовський?

КУР’ЄР/МАКС (розгублено) -Ні, я не «дєтдомовський», ви що?

Віка, щоб заспокоїти бабусю, на ходу вигадує версію, що її
«Макс» родом із пристойної родини.

ВІКА -Його батьки були відомими вченими.

АЛЛА (недовірливо) -Да?

КУР’ЄР/МАКС (з подивом, до Віки) -Да?!

ВІКА -Військові медики.

АЛЛА -Військові?

ВІКА -Ну, да. Вони поїхали до Африки, щоб рятувати людей
від вірусу Ебола. І пожертвували собою в ім'я людства.
Так, Максику?

Кур’єр, шокований почутим, ковтає грудку в горлі.

КУР’ЄР/МАКС -Так… Я це, типу сирота. Мене, коротше, по
ходу, бабуся виховала.

АЛЛА -Як я вам співчуваю. І водночас рада за вас.

КУР’ЄР/МАКС В смислі?

АЛЛА -Вас виховала бабуся, і ви виросли порядною людиною.
Стали фотохудожником. Думаю, якби я виховувала Вікусю, це
пішло б їй тільки на користь.

Входить Лариса. Чує кінець фрази та театрально обурюється.

ЛАРИСА

Що? По-твоєму, я - погана матір?!
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АЛЛА -Але я так не сказала.

ЛАРИСА -Але мала на увазі саме це. Ах, який підступний
удар у серце! І від кого? Від власної матері!

АЛЛА -Ой, ладно. Подумаєш, теж мені - удар. І давай,
припиняй оцей пафос. Нагадую, ти не в своєму театрі, а в,
поки що, моїй квартирі.

ЛАРИСА -Так, мені терміново треба поспілкуватися з моїм
майбутнім зятем!

Лариса бере наляканого Кур’єра за руку і виводить з
кімнати.

ВІКА (насторожено) -Мамо! Навіщо тобі Макс?

Лариса обертається у дверях.

ЛАРИСА -Потім дізнаєшся. Ходімо, Максе, мені дуже потрібна
ваша допомога.

Лариса із Кур’єром виходять.

АЛЛА -Другого зятя забрали, а перший сам пішов. І куди
могли подітися мої окуляри? (до Віки) -Ти їх точно не
бачила?

Віка прикидається, що вона не «при ділах».

ВІКА -У тебе на носі бачила. А так - ні. Ну, хочеш, давай,
разом шукаємо.

Віка починає активно шукати окуляри в кімнаті.

ВІКА -Окуляри! Агов, ви де? Ми вас все одно знайдемо!

АЛЛА -Вікусю, шукай краще. Я без них вас ледь відрізняю.

ВІКА -Правда? Але, сподіваюся, мій виховала Максик все ж
відрізняється від маминого «Льоні»? Як він тобі, якщо
чесно?

АЛЛА -Без своїх окулярів я не можу сказати нічого певного.

До кімнати повертається Лариса.

ЛАРИСА -А чим це ви тут займаєтесь?

АЛЛА -Так, ось, намагаємося знайти мої окуляри, щоб краще
бачити тебе, доню.

ЛАРИСА -А глянь туди. Чи не вони отам лежать?
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Лариса показує рукою в дальній кут кімнати, протилежний
від дверей, з яких вона увійшла.

АЛЛА -Де?

ЛАРИСА -Ооон там!

Алла прямує подивитися туди, куди показала Лариса.

У цей час Лариса заводить до кімнати Кур’єра без бороди і
образі Льоні.

ЛАРИСА -А до нас Льоня повернувся.

АЛЛА -Немає там ніяких окулярів. Але коли він вже
повернувся, може, наллє нам шампанського?

ВІКА -Так, Леоніде, ви яке там купили? Солодке чи
напівсухе? Особисто я надаю перевагу брют.

Алла бере зі столу порожній келих.

АЛЛА -Ну, відкорковуйте швидше! Дами чекають!

Кур’єр/Леонід у збентеженні.

Лариса приходить йому на допомогу.

ЛАРИСА -На жаль, шампанського не буде. Воно розбилося...

ВІКА (уїдливо) -Ах, розбилося? Прямо таки, все-все?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Так!

АЛЛА -Леоніде, ви що криворукий? А я ще хотіла, щоб він
полагодив бачок.

ЛАРИСА -Ні, шампанське розбилося, бо Льоня заступився за
жінку перед хуліганами. Льоня, скажи.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Я бився, наче лев!

ЛАРИСА -Так, він вийшов з магазину і побачив, як двоє
покидьків пристають до жінки.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Троє.

ЛАРИСА -Що? Ах, так, троє покидьків пристають до жінки. І
в одного навіть був ніж.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -І пістолет…

ЛАРИСА -І пістолет.

28.      



ВІКА (уїдливо) -І кулемет…

ЛАРИСА -Так, і кулемет… Віко! Припини троллити! Так і
було! (Кур’єру) -Так, Льонечко?

Кур’єр киває.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Приблизно…

ЛАРИСА -Він у мене такий скромний. Справжній герой.
Коротше, Льоня розкидав цих негідників, але шампанське в
результаті розбилося.

Щойно названий скромним Кур’єр нескромно хвалиться.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Об їхні погані голови!

ВІКА -А чому він потім нове шампанське не купив?

ЛАРИСА -Ну, потім поліція, свідки, протокол… А Льоня і так
сильно затримався.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Так і гроші я вже всі витратив.

ВІКА -Витратив? Прямо всі-всі? Ну треба ж. А на що ви
весілля грати зібралися?

ЛАРИСА -Це тебе не стосується!

АЛЛА -Боже, Леоніде, ви справжній лицар, хоч і не
військовий. Бог із ним, із бачком, бог із ним, із
шампанським! Чоловік має бути, перш за все, захисником.
Ларисочко, я бачу, ти потрапила в надійні руки.

Бачачи, що бабуся Алла на боці Лариси Віка вирішує
втрутитися.

ВІКА -Мамо! А куди ти поділа мого Максика?

ЛАРИСА -М-м... А він пішов.

ВІКА -Як це пішов?! Куди?

ЛАРИСА -Зовсім пішов. Сказав, що більше не повернеться.

ВІКА -Що означає не повернеться?! А як же я?

ЛАРИСА -Вікусю, доню, послухай мене. Він тобі зовсім не
пара.

ВІКА (обурено) -А це вже мені вирішувати, хто мені пара, а
хто ні!
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АЛЛА -Леоніде, ви мене вразили. І я схиляюся до думки, що
ви з моєю Ларисочкою чудова пара. З усіма витікаючими. Ой!

Обличчя Алли набуває стурбованого виразу.

АЛЛА -Вибачте. Але я знову змушена вас ненадовго залишити.

Алла виходить.

Віка накидається на віроломних Ларису та Леоніда.

ВІКА -Ну, мамо! Я тобі цього ніколи не пробачу!

ЛАРИСА -Але, Віка, зрозумій, після твоєї витівки з так
званим Максом, я не мала іншого виходу.

ВІКА -Ах, ось ти як? Добре. Але запам'ятай: ти виграла цю
битву, але ти ще не виграла війну!

ЛАРИСА -Що ти говориш? Яку війну? Ти збираєшся воювати з
рідною матір'ю?

ВІКА -Не я її почала. А далі, як кажуть, а ля гер ком а ля
гер.

Віка переходить на Кур’єра.

ВІКА -А ти! Як ти міг, зраднику?! Ми ж домовились.

Віка потирає пучку перед Кур’єром, натякаючи на гроші.

ЛАРИСА -А ми також - домовилися...

Лариса повторює жест Віки, потираючи пучку перед нею.

ВІКА -Ой, я знаю, як ти з ним домовлялася! Пообіцяла
п'ятсот, та й ті хотіла з мене здерти! А я заплачу Леоніду
тисячу.

ЛАРИСА -Ха-ха! Я теж щойно пообіцяла заплатити Леоніду
тисячу!

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Півтори…

ЛАРИСА (здивовано) -Що «півтори»?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Півтори штуки баксів, і мені пофіг кого
грати: хоч Льоню-кухаря, хоч Макса-фотографа. Та хоч папу
Римського!

ЛАРИСА -Але це грабіж!

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Дві штуки.
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ВІКА -А ти не опух, чуваче?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Три штуки. У будь-якому випадку, бабусина
квартира коштує набагато дорожче. Інакше я просто піду, а
ви тут самі з нею розбирайтеся.

Кур’єр йде до виходу.

ЛАРИСА -Ей, ви куди?

ВІКА -Стояти!

ЛАРИСА -Віка, скажи йому щось!

ВІКА -А чому я? Ти скажи.

У Кур’єра дзвонить телефон. Кур’єр дивиться, хто дзвонить.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Тихо! (в телефон) -Так, Машулю. Ні. Що? Все
добре, гроші знайшов. Скільки знайшов?

Кур’єр запитливо дивиться на Ларису з Вікою.

Лариса показує піднятий нагору вказівний палець, мовляв,
тисяча.

КУР’ЄР киває до Віки, мовляв, а ти що скажеш?

Віка мовчки показує Кур’єру середній палець.

Кур’єр посміхається .

КУР’ЄР/ЛЕОНІД (у слухавку) Дві тисячі доларів.

Віка та Лариса здивовано переглядаються.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Бувай, кохана. Ні, не спізнюся.

Кур’єр ховає телефон.

ЛАРИСА -Як дві тисячі?

ВІКА -Ми так не домовлялись!

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -А зараз - домовилися. Зрештою, за такі
гроші я готовий грати і Леоніда, і Макса водночас.

ЛАРИСА (недовірливо) -А в тебе вийде?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Легко. Побуду пару хвилин в одному образі,
потім знайду привід відлучиться, переодягнуся і вийду в
іншому образі. І так по черзі. Ваша бабуся нічого не
запідозрить.
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ВІКА -Леоніде, нам потрібні гарантії.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Які гарантії, якщо я навіть грошей ще не
бачив?

Лариса дістає п'ятсот доларів.

ЛАРИСА -Ось завдаток, тільки ви постарайтеся, щоб мама ні
про що не здогадалася.

Задоволений Кур’єр ховає гроші у кишеню.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -За такі гроші - можете бути спокійні. Все
буде чікі-пікі!

ВІКА - Джукі-пукі. Іди, переодягнися Максом і повертайся.

Кур’єр іде.

Віка та Лариса залишаються удвох.

ЛАРИСА -Вік, як гадаєш? У нас вийде?

ВІКА -У нас з тобою - так. Аби він не облажався.

ЛАРИСА -Сподіваюся. Він звичайно не геній перевтілення,
але тисяча доларів є тисяча доларів. Мусить відпрацювати.

До кімнати повертається Алла.

АЛЛА -Так, Ларисочко, хочу визнати, що я дуже помилялася
щодо твого Леоніда. Після історії з хуліганами я впевнена,
що він таки чудова партія. Тобі з ним буде не страшно
пройтися вулицею.

Алла звертається до Віки.

АЛЛА -А ось твій Макс мене розчарував. Втік, наче боягуз,
без пояснень. Навіть мене не сфотографував. Справжні
чоловіки так не роблять.

Лунає покашлювання. У кімнаті стоїть Кур’єр вже у вигляді
Макса.

КУР’ЄР/МАКС (грубим голосом) -Вибачте, що без стуку. І що
мені довелося відлучитися…

ЛАРИСА -Максик повернувся!

Віка обіймає Кур’єра і цмокає в щоку.

КУР’ЄР/МАКС -Просто виникли деякі питання щодо моєї участі
у Венеційському бієнале.
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АЛЛА -Біє… Що?

КУР’ЄР/МАКС (гордо, наче по-завченому) -Венеційська
бієнале - найвідоміший форум світового мистецтва,
міжнародна мистецька виставка, що проводиться раз на два
роки за участю міжнародного журі. (видихає) -Коротше, мій
пьорсонал-манагер знайшов там більш просунутий і
престижний павільйон. Треба було відлучитися, вирішити
деякі формальності.

АЛЛА -Тобто ви не втекли від Вікусеньки?

КУР’ЄР/МАКС -Щоб я пішов від мого лавлі Вікусика? Та хто
вам таке міг сказати ващє?

Алла запитливо дивиться на Ларису.

Лариса знизує плечима.

ЛАРИСА -Ну, не так зрозуміла. З ким не буває?

АЛЛА -То ви зробите мій фотопортрет?

КУР’ЄР/МАКС -Легко. Як два пікселі об асфальт.

АЛЛА -А де ваш фотоапарат?

КУР’ЄР/МАКС -На профілактиці. У сервісному центрі елітних
фотокамер. Щоб на бієнале не було жодного палєва. Зроблю
ваш портрет одразу, як тільки повернуся з Венеції.

У кишені у Кур’єра лунає дзвінок телефону. Він дістає
трубку, змінюється на обличчі.

КУР’ЄР/МАКС (голосом Леоніда) Так, Машо!

Жінки здивовано дивляться на Кур’єра.

Кур’єр накриває телефон долонею.

КУР’ЄР/МАКС -Це мій пьорсонал манагер. Я вийду, перетру.

Жінки згідно кивають.

Кур’єр виходить.

АЛЛА -А що там іще за Маша? Вікусю, я на твоєму місці
поцікавилася б.

ВІКА -Але, бабусю, Максик сказав, що це його менеджер.

АЛЛА -Ти її вже бачила?

ВІКА -Поки що ні. А навіщо?

33.      



АЛЛА -Як це навіщо? Обов'язково подивися на неї. Якщо
гарна - нехай Макс її негайно звільнить.

ЛАРИСА -Ну, навіщо так радикально?

АЛЛА -Ну, добре. Якщо тебе не цікавить щастя рідної дочки,
я сама її звільню. Як тільки знайду свої окуляри. А поки
що я б щось перекусила. Що там притяг твій шеф-кухар? Куди
він знову подівся?

ЛАРИСА -Він на кухні. Льоня! Неси на стіл свої делікатеси.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД (за сценою) -Вже несу, люба!

Входить Кур’єр, переодягнений Леонідом і вносить суші.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Кушать подано!

АЛЛА -Гаразд, спробую, що це таке, і чи можна його їсти.

Алла бере палички і починає невміло ними колупатися в
суші.

АЛЛА -До речі, Леоніде, до нас повернувся Вікин Макс.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Так? І де він, цікаво?

Віка вступає у гру, розраховану на Аллу.

ВІКА -Він на балконі. Розмовляє зі своїм менеджером про
крутий павільйон для своєї виставки на Венеційському
бієнале

КУР’ЄР/ЛЕОНІД (удавано) -Біє… Що?

АЛЛА -Хіба ви не знаєте? Венеційська бієнале -
найвідоміший форум світового мистецтва, міжнародна
мистецька виставка, що проводиться раз на два роки за
участю міжнародного журі.

Лариса, Віка та Кур’єр перезираються.

АЛЛА -Що я не так сказала? Я що не права?

ВІКА -Звичайно права. Просто ми вражені, як швидко ти
почала розбиратися в питаннях сучасного мистецтва.

АЛЛА -Та що там розбиратися. Не одному ж твоєму Максику це
доступно. До речі, він щось там довго розмовляє.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Хоч би знову не втік…

ЛАРИСА -Льоня!
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КУР’ЄР/ЛЕОНІД -А що я? Просто, якщо він тільки надумає
образити Вікусечку, я і йому вріжу.

АЛЛА -Леоніде, ви така шляхетна людина. Ларисо, він мене
підкорив.

ВІКА (пильно дивлячись на Кур’єра) -Пора б вже моєму
Максику повернутися…

Віка мімікою та кивками голови показує Кур’єру, щоб той
пішов перевдягатися.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ой, я ж зовсім забув, там у мене… Я зараз…

Кур’єр виходить із кімнати

Алла тим часом безуспішно намагається впоратися із
паличками. Не витримує.

АЛЛА -Дайте мені ложку. І хто вигадав цю безглузду моду -
їсти їжу палицями?

ЛАРИСА -Японці, це всім відомо. Потім ця «дурна» мода
поширилася у всьому світі. І тепер найкращі кухарі, у тому
числі мій Льоня, теж готують суші.

АЛЛА -Щось я починаю сумніватися, що він найкращий кухар.

Лариса напружується.

ЛАРИСА -Дивно. Буквально хвилину тому ти сказала, що він
тебе підкорив.

АЛЛА -Як чоловік і лицар - так, але як кухар... Ти мене,
звичайно, вибач, але рисову кашу з огірком я готую
краще...

Заходить Кур’єр, переодягнений Максом.

КУР’ЄР/МАКС (голосом Макса) -А ось і я. Соррі, дуже
важлива розмова.

ВІКА -І як успіхи, коханий? Як там павільйон?

КУР’ЄР/МАКС -Найкрутіше за всіх. Хельмут Ньютон кусає
лікті.

АЛЛА -Молодий чоловіче, можливо я погано розуміюся на
ваших бієнале, але я чудово пам'ятаю, що Ньютона звали
Ісаак. Тож не плутайте.

КУР’ЄР/МАКС -Соррі, мем, але я…

ВІКА -Максик нічого не плутає.
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Віка гуглить на смартфоні.

ВІКА -Ось: Хельмут Ньютон, німецький фотохудожник. Один із
найвідоміших фотографів у жанрі «ню».

Віка показує Аллі на екрані смартфона.

АЛЛА -Фу, сором! Ви теж голозадих фотографуєте?

КУР’ЄР/МАКС -Ну, як би що так…

ВІКА -Бабуся, ну, ну, то ти таке кажеш? Не «голозадих», а
в жанрі «ню».

АЛЛА -Ню-ню. Подивимося, чи не втече він від тебе до
однієї з цих.

КУР’ЄР/МАКС -Ну, що ви! Я ніколи в житті не зраджу Вікусю.
Ебсолютлі!

ВІКА -Ось! Сама чула.

ЛАРИСА (іронічно) -А якщо зрадить, мій Льоня йому голову
відірве...

Кур’єр грає непоінформованого Макса до кінця.

КУР’ЄР/МАКС -Який ще Льоня? Тут іще Льоня є?

ВІКА (підігрує) -Так, мамин майбутній чоловік і мій
вітчим. Він на кухні.

КУР’ЄР/МАКС -Тоді я піду з ним познайомлюся. Все-таки
майбутній тесть.

Кур’єр виходить із кімнати.

Лариса та Віка, підігруючи один одному, спілкуються з
Аллою.

ЛАРИСА -Сподіваюся, вони потоваришують.

ВІКА -Переживаю за Максика. Все-таки твій Льоня такий
нестримний. Аби не побилися...

ЛАРИСА -Нічого мій Льоня з твоїм «Максиком» не зробить.

З кухні долинає сильний гуркіт каструль, що впали.

Входить Кур’єр/Леонід із великим ножем, забрудненим чимось
червоним.

АЛЛА -Ой!
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КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Все в порядку. Ось такий хлопець! Ось
такий!

Кур’єр/Леонід піднімає вгору великий палець.

ВІКА -Що з Максом?!

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Не хвилюйтеся. Просто підсковзнувся.

АЛЛА (показуючи на ніж) -А це що?!

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -А це я томати різав. Зараз Макс пляму у
ванній на собі запере і до вас приєднається.

АЛЛА -Льоню, а ви не хочете до нас приєднатися?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Із задоволенням, але в мене там зараз
готується сюрприз. Не хотілося б, щоби він підгорів.

АЛЛА -Ну, тоді хоча б відкрийте нам вино.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД (Ларисі) -А де у вас штопор, люба?

ЛАРИСА -А штопор на кухні, любий. У ящику для ножів.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Добре, люба, я зараз.

Кур’єр виходить.

Алла намагається впоратися із суші. Вона хмикає, піднімає
погляд і пильно дивиться на Ларису.

АЛЛА -Я про все здогадалася.

Лариса та Віка завмирають, потім стривожено
переглядаються.

ЛАРИСА -Про що ти здогадалася?

АЛЛА -Ларисо, зізнайся мені чесно.

ЛАРИСА -У чому, мамусю?

АЛЛА -У тому, що ти мене обманюєш.

Лариса в крайньому сум'ятті. Вона думає, що її викрито.

ЛАРИСА -Я - тебе? Але мамо…

АЛЛА -Твій Льоня ніякий не кухар, так?

Лариса тушується і червоніє.

ЛАРИСА -Мамо, але він... Але я... Але ми хотіли...
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АЛЛА -Льоня - простий офіціант, а ти соромилася мені в
цьому зізнатися?

Лариса відчуває величезне полегшення.

ЛАРИСА -Так, матусю! Він - офіціант! Але він дуже хоче
отримати диплом кухаря!

АЛЛА -Ну й добре. Якщо сильно хоче, значить все в нього
вийде. У справжнього чоловіка має бути мета в житті.

Лариса полегшено видихає.

ЛАРИСА -Мам, тільки будь ласка, не показуй, що ти
здогадалася, що він не кухар. Льоня так старається.

АЛЛА -Ну, гаразд, я йому підіграю. Вдам, ніби не знаю, що
він офіціант, а не кухар. Хоча відкривати вино - це робота
офіціанта. Скільки можна шукати цей нещасний штопор?

До кімнати повертається Кур’єр в образі Макса зі штопором.

КУР’ЄР/МАКС -Ось! Льоня попросив, щоб я відкрив вам вино.
Йому там зараз не можна відлучатися від процесу.

АЛЛА -Цікаво, що такого він там готує? Ну, добре,
відкорковуйте.

ВІКА -Максику, а що там трапилося? Льоня сказав, що тобі
довелося запирати пляму.

КУР’ЄР/МАКС -Так, дрібниця. Зачепив рукою сковорідку з
каструлею. Капнуло трохи олії на футболку. Вже жодних
плям.

При цих словах Кур’єр виймає пробку з пляшки і хлюпає собі
вином на одяг. На футболці розпливається червона пляма.

КУР’ЄР/МАКС -Ай, чорт!

ЛАРИСА -Ну, що ж ви такий незграбний, Леоніде…
(схоплюється) -Тобто Максим!

КУР’ЄР/МАКС -Ну, соррі. Я, типу, ненавмисно!

АЛЛА -Терміново біжіть у ванну. Хоча стоп!

Алла різко встає з-за столу.

АЛЛА -Тільки після мене!

Алла виходить.
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КУР’ЄР/МАКС (своїм звичайним голосом Леоніда) -Дівчата,
рятуйте! Допоможіть мені приготувати щось незвичайне, щоб
я не спалився і вас не підвів.

ЛАРИСА -Я допоможу. Незвичайне я й сама не вмію, але щось
придумаємо. (До Віки) А ти поки що затримай бабусю.

ВІКА -Без проблем. А що ти насправді накоїв на кухні?

КУР’ЄР/МАКС -Та це я, коли швидко переодягався, рукою
каструлю з плити змахнув. Довелося імпровізувати.

ЛАРИСА -А ножа ти навіщо схопив?

КУР’ЄР/МАКС -Для іміджу. Я все-таки за легендою кухар.
Гаразд, ходімо прибирати.

Кур’єр та Лариса виходять із кімнати.

Повертається Алла, дивується.

АЛЛА -А де всі?

ВІКА -Максу знову зателефонував менеджер, а мама з Льоною
пішли на кухню. (хитро всміхається) -Просили не турбувати.

АЛЛА -Все зрозуміло, чи накрило голубків хвилею бажання?
Знайшли теж час…

ВІКА -Бабусю…

АЛЛА -Що?

ВІКА -Чи можна поставити тобі відверте запитання?

АЛЛА -Ну, постав.

ВІКА -Навіщо ти затіяла це безглузде змагання наречених?

АЛЛА -Безглузде? Якщо воно допоможе, нарешті, твоїй матері
знайти надійне плече - воно абсолютно не безглузде.

ВІКА -Але в цьому «не безглуздому» змаганні я теж змушена
брати участь! А може мені ще рано заміж? Може, я мрію про
кар'єру та самореалізацію? Може я взагалі - феміністка?!

АЛЛА -У феміністки частіше за все йдуть ті, в кого
нормального мужика не було.

ВІКА -Що?
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АЛЛА -Нічого! Нашу цивілізацію згубить те, що сучасна
жінка забула про своє священне призначення - бути дружиною
і матір'ю, а мріє тільки про кар'єру, самореалізацію та
безладний, неймовірний секс!

Алла осікається, зрозумівши, що бовкнула зайве.

АЛЛА -Третій пункт забудь, ясно?

ВІКА -Як скажеш, але якщо мені доводиться брати участь у
змаганні «Чий наречений сподобається більше», я хочу
знати.

АЛЛА -Що саме?

ВІКА -Ти, правда, вважаєш, що мій Максик гірший за цього
Леоніда?

АЛЛА -Якщо відверто, тепер я вже й сама не розберуся, який
мені подобається більше. І де твій Максик? Скільки можна
розмовляти по телефону? Це, зрештою, непристойно.

ВІКА -Я схожу, його покваплю.

Віка виходить.

Алла наливає собі вина та п'є.

Заходять Лариса, Віка та Кур’єр/Макс з плямою від вина на
футболці.

ВІКА -А ось і ми.

Віка, Кур’єр/Макс та Лариса розсідають за столом.

АЛЛА (пригублюючи вино) -Дуже добре, бо я тут прямо
зачекалася. І взагалі, господині будинку непристойно
усамітнюватися на кухні, залишаючи гостей на самоті. Хоча
хто тут господиня, а хто гості, я б іще посперечалася.

ЛАРИСА -Мама! На що ти натякаєш?! Я просто допомагала
Леоніду.

АЛЛА -Я так і зрозуміла. Ну, ми колись сядемо вже за стіл
повним складом? Де там твій Льонечка копається? Клич його
вже до столу.

Лариса не знає, що відповісти. Кур’єр її рятує.

КУР’ЄР/МАКС (Ларисі) -Коротше, сидіть, мамуся. Я сам його
наведу.

ЛАРИСА -Мамуся???
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КУР’ЄР/МАКС -Так, можна вже мені вас так називати? Ми ж із
Вікусиком одружимось, і ви станете мені, наче рідна мама.

ЛАРИСА -Це якось несподівано.

ВІКА -Мамо, ну, будь ласка, не відмовляй Максику.

АЛЛА -Пожалій сироту. Йому, мабуть, так не вистачає
материнської ласки. Так, Максиме?

ЛАРИСА -Максим - сирота?

АЛЛА -А ти не знала, з ким зустрічається твоя дочка? Його
батьки померли в Африці… від вірусу СНІД…

ЛАРИСА -Що?!!

ВІКА -Ебола, бабусю! Вірус Ебола.

АЛЛА -Ну, Ебола-шмебола, яка різниця. Отже, ти маєш
замінити Максику маму.

ЛАРИСА -А Льоня - татка?

КУР’ЄР/МАКС -Чудова ідея! Су-шеф, батяня! Батяня, су-шеф!
Піду, спитаю у Льоні, чи можна мені буде називати його
татусем?

Кур’єр в образі Макса виходить.

Алла, Лариса та Віка проводжають його поглядами.

АЛЛА -Який експресивний хлопець. Просто сама
безпосередність.

ЛАРИСА -Так, називати татом чужу людину, яку бачиш уперше.
Навіть не уявляю, як це?

ВІКА -Ой, ладно, не уявляє вона. А як рідну доньку з
дитинства змушувати називати татком кожного нового
партнера по сцені, то це нормально?

ЛАРИСА -Віка! Припини!

АЛЛА -Партнера? По сцені? У сенсі по театральній?

ВІКА (уїдливо) -Ні, бабусю, по постільній.

ЛАРИСА Віко, закрий рота!

ВІКА А то що? В куток поставиш чи позбавиш солодкого? Так
я солодкого не їм, це шкідливо.
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АЛЛА (Ларисі) -То в тебе все-таки були раніше серйозні
стосунки? А я вже було зневірилася.

ЛАРИСА -Звісно ж були. Чи ти думаєш, Льоня у мене перший і
єдиний?

Входить Кур’єр в образі Леоніда. Але він ЗАБУВ ПЕРЕОДЯТИ
ФУТБОЛКУ з плямою від вина.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Дами, що ви тут зробили з пацаном?

ЛАРИСА -В сенсі? З яким пацаном?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, із Максом. Забігає, очі отакі... І з
порога: «можна я називатиму вас таточком?».

АЛЛА -Так, а де він сам?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Розчулився. Плаче. Просив поки що не
турбувати. Я хотів його по-чоловічому підтримати, а він
мене прогнав. Сказав: Іди ти, тату Льоню, до наших дам.
Ніхто не повинен бачити, як я плачу…

У цей час Алла пильно, примружившись, вдивляється у пляму
на футболці Кур’єра.

АЛЛА -Леоніде, ви мене, звичайно, вибачте. Але чому ж на
вас футболка Максима?

Віка і Лариса завмирають, злякавшись, що їх обман викрито.

Але КУР’ЄР швидко «викручується».

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ми помінялися. Макс ридав у мене на грудях,
і моя сорочка наскрізь промокла від його сліз. Тож він
віддав мені свою футболку. Ага.

АЛЛА -Наскільки це шляхетно з його боку. Я вважаю, чоловік
не повинен бути мужланом, позбавленим почуттів та емоцій.
Сльози говорять про тонку душевну організацію. Віка, твій
обранець подобається мені дедалі більше. Ваші шанси на
перемогу все реальніші.

У Кур’єра дзвонить телефон.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД (в телефон) -Так, Маша…

Осікається, швидко виходить на балкон.

АЛЛА -Маша? І тут Маша, і там Маша. Як це розуміти?

Лариса вигадує «відмазку».
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ЛАРИСА -Ааа… Ця Маша - директор ресторану молекулярної
кухні, де Льоня працює. Напевно, якісь робочі моменти.

АЛЛА -Ні, я маю особисто розвіяти свої сумніви. Піду на
кухню, гляну, як там Максим.

Віка встає на шляху у Алли, перегороджуючи їй шлях на
кухню.

ВІКА -Ні!

ЛАРИСА -Максим просив його поки не турбувати!

АЛЛА (намагаючись прорватися) -А я хочу його підтримати!
По-материнськи. Пожаліти, сирітку! Пустіть мене!

ВІКА, ЛАРИСА (хором) -Ні!

Позаду Лариси та Віки з кухні з'являється Кур’єр в образі
Макса (перейшов балконом).

КУР’ЄР/МАКС (голосом Макса) -Соррі, леді. Можна мені
пройти?

ВІКА -Максику, ну, як ти?

ЛАРИСА -У тебе все добре, синочку?

КУР’ЄР/МАКС -Так, все окей. Я в порядку. Просто трохи дав
волю емоціям.

Кур’єр підходить до столу і залпом випиває свій келих
вина.

АЛЛА -Нічого нічого. Не соромтесь. Це лише надгробки на
цвинтарі нічого не відчувають. Вони кам'яні. А живій
людині потрібно дати волю емоціям. Виплеснути почуття, так
би мовити.

КУР’ЄР/МАКС -Ви правда так думаєте?

АЛЛА -Авжеж! Не тримайте все в собі. Діліться всім із
оточуючими. Я вважаю, справжній чоловік має бути чуйним і
відкритим.

КУР’ЄР/МАКС -Добре, я зараз подзвоню своєму особистому
психологу.

Кур’єр прямує до балкону.

АЛЛА -Там уже Леонід розмовляє. І взагалі, навіщо вам
психолог? Поговоріть краще зі мною. Я зрозумію вас краще
за будь-якого психолога.
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КУР’ЄР/МАКС -Ні-ні. Я покваплю Леоніда.

Кур’єр виходить на балкон.

Лариса звертається до Алли.

ЛАРИСА -Мам, ти, правда, не вважаєш цього Макса плаксою та
розмазнею?

ВІКА (Ларисі) -Мам, не називай його так!

Своїми словами жінки ніби дзеркалять одна одну.

ЛАРИСА -А що такого? Що бачу, те й кажу!

АЛЛА -Ні, доню, я так не вважаю. Емоції, як і почуття, не
можна довго приховувати. Це кидає на них тінь. І взагалі,
людина може збожеволіти через те, що відчуває емоцію, яку
мусить придушувати.

ВІКА -Сподіваюся, моєму Максику це не загрожує.

ЛАРИСА -Моєму Льончику - тим паче.

Кур’єр виходить з балкона в образі Леоніда.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну як ви тут без мене? (Ларисі) -Кохана, ти
не сумувала?

Алла відповідає за Ларису.

АЛЛА -Ваша кохана не сумувала. Скажіть, Леоніде, а хто
така Маша?

Кур’єр плутається, в якому він зараз образі, і відповідає
невпопад.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Маша? Маша - мій пьорсонал менеджер. Я ж
казав…

ЛАРИСА Ти казав, що Маша - ГЕНЕРАЛЬНИЙ менеджер. І не
твій, а ресторана молекулярної кухні, де ти працюєш.

КУР’ЄР -А, ну, так. Так і є!

АЛЛА -Я вже зовсім заплуталася, де хто і хто кому
менеджер. І це мені не подобається. Лариса, ти точно не
дуриш рідну матір?

ЛАРИСА -Як ти могла подумати? Хіба ти мене цього навчала?
Хіба так виховувала?

АЛЛА -Я чую нотки сарказму у твоїх словах. Хіба ні?
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ЛАРИСА -Можливо. Ти недавно сказала, що я погана матір, а
хіба ти краща?

АЛЛА -Так. Це вже цікаво. І в чому я погана? Чекаю на
аргументи!

ЛАРИСА -А хіба хороша матір стала б грати долею своєї
доньки? Та ще стравлювати її з власною онукою, її донькою?

АЛЛА -Я нікого не стравлюю!

ВІКА -Правда? А мені здалося, що ми тут із мамою беремо
участь у гладіаторському турнірі «Чий обранець кращий - то
й квартира». Хіба ні?

АЛЛА -Ні! Я дбаю про ваше ж благо! Якби не цей, як ти
сказала, турнір, ви б нізащо не стали створювати сім'ї. А
сім'я - це святе! Невдячні!

Алла раптом кривиться, як від неприємних відчуттів.

АЛЛА -Ох…

ЛАРИСА (стривожено) -Мамо, що таке?!

ВІКА -Бабуся! Що з тобою?!

АЛЛА -Зі мною все як завжди. Ваша погана матір та бабуся
має вас знову покинути.

Алла виходить, але раптово зупиняється у дверях.

АЛЛА -Але розмову не закінчено. Я повернусь, і ми
продовжимо.

Алла виходить.

Кур’єр наливає собі та випиває ще один келих вина.

ЛАРИСА -Льоня, блін!

Кур’єр відповідає розв'язно, нею вже діє алкоголь.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -А що «Льоня»?

ВІКА -Уважніше зі своїми «машами»! Думай, перед тим, як
щось сказати, хто ти в цей момент: Льоня чи Макс.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, я стараюся.

ЛАРИСА -Старайся краще. І годі бухати!

Лариса силою відбирає у Кур’єра келих, який той хоче
наповнити.
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ВІКА -Якщо ти зіпсуєш нам гру - грошей не побачиш. Це
ясно?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ясно. Але я маю для вас пропозицію. Гик!

ВІКА -Яку ще пропозицію? Руки та серця? Дякую, але це до
мами.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД (хмільним голосом) -Я не про це. Дівчатка… Я
пропоную вам не воювати один з одним, а домовитись. Гик!

ЛАРИСА -У сенсі домовитись? І лосить тут гикати!

Кур’єр зупиняє черговий гик.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Не факт, що ваша бабуся залишить спадок
лише одній парі. Якщо обидві пари будуть хорошими, вона
буде змушена поділити його навпіл? Правильно я говорю?

ЛАРИСА -Ну, теоретично, так…

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ось! Отже, вам вигідніше не знищувати одна
одну, і обом залишитися ні з чим, а співпрацювати.
Допоможіть одна одній, і зрештою - обидві розділите
спадщину. А я вам підіграю. Ну як?

ВІКА -Ну, загалом, звучить розумно. Мамо, що скажеш?

ЛАРИСА -Добре, я згодна. Більше ніяких підколів та
наїздів. Тільки добрі слова. Домовились?

ВІКА -Домовилися.

Лариса і Віка тиснуть одна одній руки.

ЛАРИСА -Льоню, швидко переодягайся в Макса і, будь ласка,
контролюй, що будеш говорити.

ВІКА -І не виходь із ролі, що б не сталося. Зрозумів?
Зберися!

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Без проблем. Готуйте ваші грошики!

Кур’єр виходить.

Лариса обертається до Віки.

ЛАРИСА -Вікусь, ти йому довіряєш?

ВІКА -Взагалі не дуже, але зараз він з нами в одному
човні. Нехай вигрібає.

ЛАРИСА Тоді ти хвалиш мого «Льоню», а я - твого «Макса».
Побачимо, що на це скаже бабуся.
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ВІКА -По-моєму, їй не буде куди подітися, як махнути рукою
і розділити квартиру між нами порівну.

ЛАРИСА -Коротше, була не була! Подивимося що буде далі.

Віка та Лариса цокаються келихами і роблять по ковтку
вина.

У кімнату одночасно з двох боків входять Кур’єр в образі
Макса та Алла з туалету.

ЛАРИСА -Мамо, пробач мені все, що я тобі сказала. Давай не
будемо більше сваритись.

КУР’ЄР/МАКС -Давайте сядемо за стіл, я хочу промовити
тост.

АЛЛА -А як же Леонід? Давайте його покличемо. Де він там?

КУР’ЄР/МАКС -Я щойно був у нього на кухні, він просить
його поки не турбувати. Сказав, починайте без мене.

Усі сідають. Кур’єр розливає вино та піднімає келих.

КУР’ЄР/МАКС -Я хочу сказати кілька слів за Льоню. Я крейзі
радий, що з ним познайомився. Це ось такий чувак!

Кур’єр піднімає великий палець.

КУР’ЄР/МАКС І нехай поки він простий кур’єр...

ЛАРИСА -Кухар! Льоня - шеф-кухар!

КУР’ЄР/МАКС -Ну, так, кухар, а я що сказав?

АЛЛА -Кур’єр.

КУР’ЄР/МАКС (викручується) -Не «кур’єр», а КУТЮР'Є
молекулярної кухні! Король каструль і сковорідок. Бог
соусу та підливи.

ВІКА -Макс, здається тебе заносить.

ЛАРИСА -Ну, що ти, чудовий тост на честь мого Льонічки.
Макс, ви чудова людина. Я рада, що зможу назвати вас
сином.

КУР’ЄР/МАКС -За Леоніда!

ЛАРИСА -За мого Льонічку!

Усі цокаються, випивають.

КУР’ЄР/МАКС -Я схожу, його покличу, бо якось незручно.
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Кур’єр виходить.

Лариса з виглядом переможниці звертається до Алли.

ЛАРИСА -Бачиш, мамо? Навіть суперник визнав і віддав
належне позитивним якостям мого Льонічки.

ВІКА -Мій Максик просто добре вихований і хотів зробити
тобі приємне. Як своїй майбутній тещі.

Лариса вкрай обурена і обурюється.

ЛАРИСА -Фу! Не називай мене цим мужланським словом "Теща"!
Колись, на зорі своєї театральної кар'єри, я заприсяглася,
що ніколи не опущуся до цієї вульгарної ролі.

АЛЛА -Це не театр, Ларисочко. Це життя. І якщо ваші наміри
щирі, я так само скоро стану тещею для твого Леоніда. У
кулінарних здібностях якого я все більше й більше
сумніваюся.

Повертається Кур’єр в образі Леоніда.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Я чув, тут піднімали келихи на мою честь?
Дуже приємно. Давайте ж у відповідь вип'ємо за Макса!

Кур’єр розливає вино по келихах.

АЛЛА -А де він сам? Куди ви його поділи?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Я попросив його приглянути поки за плитою,
щоб нічого не википіло і не згоріло.

АЛЛА -А я просто згоряю від цікавості, що ви там таке
готуєте? На моїй кухні.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Терпіння, Алла Альбертівно. Краплинку
терпіння.

Кур’єр піднімає келих.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Я хочу випити за мого нового друга та
майбутнього родича Макса. Я радий, що у Вікусі такий
чудовий наречений. Добра, чуйна і чуттєва людина. Серед
теперішньої молоді це величезна рідкість. За Макса!

ВІКА -За мого Максюшу. Дякую, Льоню за теплі слова про
мого хлопця. Ви теж чудова людина і справжній чоловік. Я
дуже рада, що в мене незабаром буде такий татко.

ЛАРИСА -Вікусічко, дівчинко моя! Яка ти в мене розумниця.
За Максима.
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Уся ця сцена розіграна Ларисою, Вікою та Кур’єром для
єдиного глядача - Алли. Усі цокаються келихами, крім Алли.
Алла демонстративно прибирає келих.

ЛАРИСА -Мамо, ти не хочеш випити за Максима? Хіба він тобі
не подобається?

АЛЛА -Мені не подобається, що я ще жодного разу не бачила
ваших обранців одночасно!

Лариса, Віка та Кур’єр напружено завмирають.

Алла ставить келих на стіл і наказовим тоном звертається
до Віки.

АЛЛА -Віко, ану, приведи сюди свого майбутнього чоловіка.

Кур’єр схоплюється зі свого місця.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -А давайте я за ним збігаю?

АЛЛА (різко) -Сидіти!

Кур’єр з переляку плюхається на стілець.

АЛЛА -Віка, йди.

Повисає гнітюча тиша. Лариса злякано дивиться на Віку.
Віка показує Ларисі, мовляв, все буде окей, і виходить.

Алла кричить їй услід.

АЛЛА -Тільки не здумай сказати, що він кудись втік. Я
чекаю.

Алла демонстративно складає руки на грудях і дивиться на
Ларису з Кур’єром.

Лариса вся на нервах. Видає свій стан або нервовим
перебиранням пальцями по ніжці келиха.

Кур’єру також явно не по собі.

АЛЛА -А чого ви так розхвилювалися? Га?

ЛАРИСА (перебираючи пальцями ніжку келиха) -Ми? Ми зовсім
не хвилюємось. Так, Льонічко?

Кур’єр машинально нарізає ножем та виделкою порожню
тарілку.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Абсолютно не хвилюємось. З чого це раптом?

АЛЛА -Ось і я думаю, з чого це ви раптом?
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Входить Віка, ОДЯГНЕНА ЯК МАКС, З ПРИКЛЕЄНОЮ БОРОДОЮ ТА
ВУСАМИ.

ВІКА/МАКС (грубим голосом, імітуючи Макса) -Хай! А ось і
я!

Всі за столом в шоці.

КІНЕЦЬ ПЕРШОЇ ДІЇ

ДІЯ ДРУГА

Лариса та Кур’єр ошелешено дивляться на Віку в образі
Макса.

Лариса спокійна - вона без окулярів. Тому думає, що це
дійсно повернувся Макс.

Віка в образі Макса сідає за стіл і наливає собі вина.

ВІКА/МАКС (грубим голосом Макса) -Чого це ви замовкли? А
давайте вип'ємо?

АЛЛА -А де Вікуся?

ВІКА/МАКС -Пардон, мем, вона у туалеті.

АЛЛА -Ну добре. Нарешті можу бачити обох своїх майбутніх
зятів одночасно.

Лариса та Кур’єр перезираються.

АЛЛА -Ларисочко, доню, а ти б не могла залишити нас з
хлопцями на якийсь час наодинці. Мені необхідно побалакат
з ними віч-на-віч.

ЛАРИСА -Так, будь ласка, як тобі завгодно.

АЛЛА -І Вікусі скажи, нехай поки теж не заходить.

ЛАРИСА -Добре, мамуль. Якщо що - ми на кухні.

Лариса встає і виходить із кімнати.

Віка, освоюючись з роллю Макса, хвацько цокається келихами
з Кур’єром-Леонідом.

ВІКА/МАКС Ну, що, будь-мо!

Випивають.

АЛЛА -Молоді люди, я дуже рада, що ви такі дружні. А якщо
чесно, як швидко вам вдалося потоваришувати?
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ВІКА/МАКС (грубим голосом) -Льохко!

КУР’ЄР/ЛЕОНІД (хмільним голосом) -Раз плюнути.

АЛЛА -В кого плюнути?

Кур’єр на секунду замислюється, потім його осяює ідея.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -В хробака!

АЛЛА -В якого ще хробака?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, в опариша. На риболовлі, щоб добре
клювало, треба на щастя плюнути на хробака, настромленого
на гачок.

ВІКА/МАКС -Ага. Так він для риби смачніший.

АЛЛА -До чого тут риболовля?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Так ми з Максом на риболовлю разом
з'їздили, там і потоваришували. Так, Максе?

ВІКА/МАКС -Ага. Так. Точно. Стільки риби спіймали!

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Нємєряно! (розводить руки, показуючи розмір
риби) -Ось такі карасі, лящі, окуні.

ВІКА/МАКС -Піраньї…

АЛЛА (здивовано) -Які піраньї? Звідки вони в нас?

Кур’єр дивиться на Віку, мовляв, ну ти й зморозила.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Піраньї? Аааа, це Макс тоді щуку впіймав.
Оооось таку! Зубаста, як піранья. Тепер жартує. Так,
Максе?

ВІКА/МАКС -Так, жартую. Оф корс!

АЛЛА -Це чудово, що ви зблизилися. Але як людина однаково
не чужа вашим обраницям, як їхня мати і бабуся, я дуже
переживаю за їхнє майбутнє. Тому я хотіла б задати вам
кілька відвертих питань і почути на них такі ж відверті
відповіді.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, добре, питайте.

ВІКА (грубим голосом) -Ноу проблем. Що вас цікавить?

АЛЛА -Бачте, Лариса і Віка удвох претендують на мою
спадщину. І вона їм так чи інакше дістанеться. Не одній,
так другій. Але я хотіла б знати, чим збираєтеся
забезпечувати їх ви, молоді люди.
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Кур’єр і Віка переглядаються.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, я працюю...

АЛЛА -Припустимо. А де Ви живете? Куди збираєтесь навести
молоду дружину? Тільки відповідати чесно. Дивитися в очі!

Захмелілий Кур’єр говорить про себе, як є.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, я поки що живу у батьків…

ВІКА/МАКС -Що?

АЛЛА -А скільки вашим батькам років?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД (мнеться) -Ну, річ у тому, що я живу не в
своїх батьків… Це батьки моєї колишньої дружини…

АЛЛА -Не зрозуміла? Ви живете із колишньою дружиною?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ні, вона мене кинула заради товстого німця
і поїхала з ним до Німеччини. А її батьки - добрі люди,
тому дозволили мені пожити в них, доки я не зніму собі
куток…

АЛЛА -Куток?!

ВІКА/МАКС -Ну, Льонь, ну, ти ващє, блін!

АЛЛА -Тобто ви хочете привести мою Ларисочку в будинок
своєї колишньої тещі?

Кур’єр, примружившись, усміхається Аллі.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, я сподівався, до цього не дійде, і я
житиму тут. В її квартирі…

Обуренню Алли немає меж.

АЛЛА -Це обурливо! Який ви корисливий! Я не можу
дозволити, щоб моя дочка виходила заміж за безпритульного.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Але...

АЛЛА -Ніяких "але"! Спочатку знайдіть для себе окреме
житло, а потім уже думайте про весілля.

Алла повертається до Віки-Макса.

АЛЛА (скептично) -Ну, у вас справи з квартирним питанням,
я припускає, не кращі? Напевне, ви живете із бабусею, яка
вас виховала?
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ВІКА/МАКС (грубим голосом) -Нє. Все-таки мої предки були
відомими вченими, і від них мені дісталася чотирикімнатна
хата у центрі. Сталінка. Триметрові стелі. Сто квадратів
житлової площі.

АЛЛА -Прекрасно. А більше родичів у вас немає?

ВІКА -Ну, чому ж, є. воюрідна тітка, якій ця квартира
спокою не дає. Все пропонує помінятись на свою хрущобу.
(пародіює противний жіночий голос) -Максюша, нащо тобі
одному такі хороми? У тебе ж ні сім'ї, ні дітей… Тьху!
Задовбала.

АЛЛА -Так, я все зрозуміла. Вибачте, Леоніде, але, я
вважаю, вам поки рано думати про одруження з моєю
Ларисочкою.

Кур’єр покірно киває головою.

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, ясно…

АЛЛА -Тільки, давайте, без образ? Ви ж мужчина?

КУР’ЄР/ЛЕОНІД -Ну, а хто ж?

АЛЛА -Ось і чудово. Мужчина завжди зможе досягти успіху
заради коханої жінки. Інакше - який же він мужчина?
Працюйте, заробляйте на власне житло і тоді я зі спокійним
серцем благословлю ваш шлюб із моєю Лорочкою. А поки що,
вибачте, але - ні.

Алла звертається до Віки-Макса.

АЛЛА -Максиме, я знаю, як позбавити вас претензій вашої
тітоньки. Вам потрібно якнайшвидше зробити пропозицію моїй
Вікусі. І тоді у вас буде і сім'я, і бог дасть, дітки. Ось
вона від вас і відчепиться.

ВІКА/МАКС (грубим голосом) -Ну, окей, я типу згоден.

АЛЛА -Тоді чого зволікати? Ви зробите Вікусі пропозицію
прямо тут і зараз!

ВІКА/МАКС (в шоці) -Як - зараз?! Як - тут?!

АЛЛА -А ось так. Зараз покличемо сюди Віку, і я поєднаю
ваші руки, а Бог на небі з'єднає ваші серця.

Алла бере Віку-Макса за руку.

АЛЛА -Леоніде, запросіть, будь ласка, сюди Вікусю.

Кур’єр розгублено дивиться то на Аллу, то на Віку, не
знаючи, як вчинити.
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АЛЛА -Ідіть, Леоніде! Я ж чітко сказала, покликати сюди
Віку. Ну?

Кур’єр виходить.

Віка-Макс хоче вирватись, але Алла не відпускає її руку.
При цьому Алла заспокоює Віку-Макса.

АЛЛА -Ну, що ви сіпаєтеся, Максе? Все буде гаразд, я вас
запевняю.

Віка продовжує намагатися вирватися.

ВІКА/МАКС -Ну, просто це так несподівано. А раптом Віка не
погодиться? Раптом відмовить? Що я тоді робитиму? Як це
переживу?

АЛЛА -Не турбуйтеся. Я вам допоможу. Ми її разом умовимо,
як тільки вона увійде. Та де це вона затримується?

Алла кличе голосно на всю квартиру.

АЛЛА -Віка! Вікуся!

Пролунає голос: «Я ЙДУ!».

Віка-Макс стривожено дивиться на Аллу.

АЛЛА -Все гаразд, вона вже йде.

У кімнату входить Кур’є, ПЕРЕОДЯГНЕНИЙ У ВІКУ! На ньому її
червона шапка та балахон худі з капюшоном. Губи та очі
нафарбовані.

Намагаючись обдурити Аллу, Леонід говорить голосом, схожим
на голос Віки.

КУР’ЄР/ВІКА -Бабусю, ти мене кликала?

АЛЛА -А що з твоїм голосом, Вікусь?

ВІКА/МАКС (грубо) -Так, Вікусику, що в тебе з твоїм
голосом?

КУР’ЄР/ВІКА (прокашлюється) -Охрипла від щастя. Мені Льоня
сказав, навіщо ти мене кличеш.

АЛЛА -А де він та Лариса?

КУР’ЄР/ВІКА -Мама шокована щастям і радістю, а Льоня її
заспокоює.

АЛЛА -Ну, добре, заспокоїться - прийдуть. А ти поки що
сідай поруч зі своїм нареченим.
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Кур’єр-Віка та Віка-Макс сидять поруч навпроти Алли.

Алла бере кожного за руку.

АЛЛА -Дорогі мої Вікусічка та Максим, ви чудово знаєте,
навіщо я вас тут посадила. Максиме, починай.

Віка-Максим повертається до Леоніда-Віки, але не
наважується сказати жодного слова.

АЛЛА -Макс, я сказала, починай. Ну!

Віка-Макс відкашлюється і видихає.

ВІКА (грубим голосом) -Дорогий мій Вікусик. Ні, не так.
Кохана, неповторна, єдина в світі моя Вікусічка.

Кур’єр входить у гру.

КУР’ЄР/ВІКА (голосом Віки) -Так, мій коханий Максику!

Алла, розчулившись, слухає, підперши обличчя долонею.

АЛЛА -Боже, як добре…

Віка-Макс стає перед Кур’єром-Вікою на одне коліно.

ВІКА/МАКС -По ходу, я люблю тебе і пропоную стати моєю
дружиною. Коротше, виходь за мене, мала.

КУР’ЄР/ВІКА (голосом Віки) -Я згодна, Максику!

Алла схлипує.

АЛЛА -Благословляю вас, діти мої. А тепер скріпіть цю
згоду поцілунком.

ВІКА/МАКС (розгублено) -Що, прямо зараз? Може не треба?

АЛЛА -Як це не треба? Це ж свідчення ваших намірів та
ваших почуттів! Цілуйте!

Віка-Макс дивиться на Кур’єра-Віку

Кур’єр-Віка заплющує очі і витягає губи трубочкою
назустріч поцілунку.

КУР’ЄР/ВІКА -Максик, я готова!

АЛЛА -Давай, наречений! Ну, скоріше, цілуй вже свою
наречену!

Віка видихає і нерішуче наближає губи до губ Кур’єра.
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Кур’єр-Віка обіймає Віку-Макса за шию та цілує взасос.

Віка-Макс пручається, намагається вирватися.

Алла витирає сльози.

Заходить Лариса, бачить Віку в образі Макса і Кур’єра в
одязі Віки, які збираються поцілуватися. Кидається
рознімати тих, хто цілується.

ЛАРИСА -Що тут відбувається?! (Кур’єру) -Негайно припини
її цілувати!

АЛЛА -А що такого? Діти покохали одне одного та мають
право на щастя.

КУР’ЄР/ВІКА Мамо! Хіба ти не хочеш, щоб я була щасливою?

ВІКА/МАКС Так треба!

Лариса здогадується, що треба відступити, заспокоюється.

ЛАРИСА -Ну, знаєте... Чи не занадто вони поспішають?

АЛЛА -Навпаки, це я їх поквапила. Скільки ж можна тягнути
з весіллям? До речі, як давно ви зустрічаєтеся?

Віка та Кур’єр відповідають одночасно, але різними словами

ВІКА/МАКС -Рік…

КУР’ЄР/ВІКА -Тиждень…

Віка кидає гнівний погляд на Кур’єра.

АЛЛА -Лише тиждень? Але ж ви практично не знаєте один
одного!

ВІКА/МАКС -Чому не знаємо? Знаємо! Віка, скажи?

КУР’ЄР/ВІКА -Звісно знаємо. Ми взагалі з Максиком, наче
єдине ціле!

АЛЛА -Добре, Максе. Тоді дайте відповідь, коли у Віки день
народження?

Віка-Макс переможно всміхається, адже їй доводиться
відповідати на запитання про себе саму.

ВІКА/МАКС -Легко. 15 липня.

АЛЛА -Правильно. А який її улюблений письменник?

ВІКА/МАКС -Харукі Муракамі.
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АЛЛА -Хм, правильно. А улюблена страва?

ВІКА/МАКС -Веганські роли.

АЛЛА -Ха, а от і неправильно! Її улюблена страва - це моя
фарширована качка.

ВІКА/МАКС -Це було у дитинстві, вона розповідала. Але
тепер Вікуся стала веганкою. Так, Вікусь?

Віка-Макс виразно дивиться на Кур’єра-Віку.

Кур’єр-Віка енергійно киває головою.

КУР’ЄР/ВІКА -Так, бабусю. Це Макс відкрив мені очі на
здорове харчування та правильний спосіб життя. Тепер я
веганка, і не змушуй мене більше їсти бідну качечку. І
курочку. І свинку. І корівку. Вони живі. Їм же боляче.

АЛЛА -Що? Максиме, ви зіпсували мою дівчинку цими своїми
дурницями! Віко, він погано на тебе впливає.

ВІКА/МАКС -Але веганство - це не дурниці, це здоров'я!

АЛЛА (безапеляційно) -Здоров'я - це їсти все, що приготує
бабуся, яка тебе любить! Ні! На мою думку, вам ще рано
одружуватися.

Алла встає.

АЛЛА -Значить так, я переглядаю своє попереднє рішення.
Зараз я вас покину, а коли повернусь, попрошу залишитися
тут Ларису та Леоніда. Мені буде потрібно з вами серйозно
переговорити.

Алла виходить.

Віка-Макс від досади б'є кулаком у долоню.

ВІКА -Блін, смикнув мене чорт за язик із цим веганством.

ЛАРИСА -Гаразд проїхали. Тепер наш вихід!

Лариса зриває з Кур’єра речі Віки.

ЛАРИСА -Бігом переодягайся, доки вона не прийшла! Давай,
ворушись!

Кур’єр дуже незадоволений, що його зневажають, наче
якогось слугу.

КУР’ЄР -Спокійно, я зараз переодягнуся. Не треба на мене
кричати. Більше поваги.
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Віка знімає з себе вуса та бороду та вручає їх Кур’єру.

ВІКА -Ти диви, які ми ніжні. Зараз не до сюсі-пусі. Зараз
треба думати, як вашій парі сподобається бабусі.

ЛАРИСА -А що він їй наговорив?

ВІКА -Наплів усілякіх нісенітниць, ніби живе з батьками
колишньої дружини. Ти уявляєш? Ну, бабуся, звісно, в шоці:
як?! Куди ти зібрався вести мою Ларочку, якщо в тебе немає
житла?!

ЛАРИСА -Правильно сказала. Навіщо ти вигадав цю хрінь?

КУР’ЄР -Це не хрінь!

ВІКА -Що?

Кур’єр опускає очі.

КУР’ЄР -Я справді живу в батьків моєї колишньої дружини.

ВІКА -Яка втекла від тебе до товстого німця?

Кур’єр знічено сопе.

ЛАРИСА -Це ота Маша, чи що?

КУР’ЄР -Ні. Маша - це моя нова дівчина. І вона ще нічого
не знає. Я її люблю і хочу винайняти нам квартиру. Але
Кур’єром багато не заробиш. Тому я й погодився взяти
участь у вашій афері. Мені дуже потрібні гроші.

Лариса переходить на крижаний тон.

ЛАРИСА -А якщо потрібні гроші, тоді чого ти вийожуєшся,
якоїсь поваги вимагаєш? Робитимеш, що тобі скажуть -
отримаєш свої гроші. Провалиш нам справу - залишишся без
копійки. Зрозумів?

ВІКА -Я б від такого не те що до німця втекла, а й до
румуна б.

ЛАРИСА -Ну, що ти зиркаєш? Іди переодягайся, опудало. Час
пішов!

КУР’ЄР (із загрозою) -Гаразд. Я перевдягнусь. Я дуже
перевдягнуся.

Кур’єр грає жовнами і, стискаючи кулаки, виходить з
кімнати. Видно, що він дуже розгніваний і скривджений.

ЛАРИСА -Ти ба, які ми ніжні. Ображається він.
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ВІКА -Та пішов він зі своїми образами. За гроші відпрацює,
як милий. Нікуди не дінеться.

ЛАРИСА -Сподіваюся, вже трохи залишилося. Ще трохи і
бабуся ухвалить рішення.

Повертається Алла.

АЛЛА -І де ваші чоловіки? Насамперед, твій Леонід,
Ларисочко? Я хочу з вами поговорити. І де Макс?

ВІКА -У Макса знову переговори щодо бієнале.

ЛАРИСА -А Льоня зараз буде. Дві секунди.

Лунає покашлювання, і входить Кур’єр. На ньому ВІЙСЬКОВА
ФОРМА І СИВІ ВУСА.

КУР’ЄР -Кх-кх. Здравія бажаю, шановні сусідки! Вибачте, що
без доповіді. У вас там вхідні двері прочинені, ну, думаю,
дай зайду, представлюсь.

Лариса та Віка, які не очікували побачити Кур’єра в такому
вигляді, втрачають дар мови.

Алла мружить очі.

АЛЛА (здивовано) -Військовий? Ви хто?

Кур’єр відповідає, як стереотипний старий вояка.

КУР’ЄР -Кх-кх! Дозвольте представитися. Гвардії полковник
у відставці, Відірвинога Павло Іванович.

Кур’єр встає по стійці струнко і клацає підборами один об
одного.

Зачарована Алла простягає Кур’єру руку.

АЛЛА -Алла Альбертівна…

КУР’ЄР -Дуже приємно, Альбертівно…

Кур’єр палко цілує руку Алли.

Алла цим надзвичайно задоволена.

АЛЛА -Ой, що ви! Звідки ви взялися, такий галантний
кавалер?

КУР’ЄР -Я ваш сусід із п'ятдесят сьомої квартири.
Нещодавно вселився, ще нікого не знаю.

Віка та Лариса починають виганяти непроханого гостя.
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ВІКА -Мужчина, ми вас теж не знаємо і в гості не
запрошували.

ЛАРИСА -Так, у нас тут, між іншим, важливі сімейні справи.

КУР’ЄР -Які ще справи?

ЛАРИСА -Вас це не стосується!

КУР’ЄР -Військова таємниця? Розуміємо, не перший рік під
присягою.

АЛЛА -Дівчата, будьте ввічливішими з нашим сусідом. Ви не
запрошували, то я запрошу. Любий Павле Івановичу, прошу до
столу. Почувайтеся як удома.

ВІКА (уїдливо) -Тільки не як у казармі.

КУР’ЄР А, гумор. Розумію. Ха-ха. Пам'ятаю, у нас під
Кандагаром замполіт був. Теж жартував. Потім дожартувався.
На фотографії, наче живий, ага…

Віка зневажливо пирхає.

Кур’єр звертається до Алли.

КУР’ЄР -А ви, судячи з усього, прекрасна господиня цього
будинку. Я це одразу зрозумів.

АЛЛА Ви дуже спостережливі. А ваша господиня де?

КУР’ЄР -А я - вільний козак. Господиня вже три роки як
померла. Чудова була жінка. Царство небесне.

Кур’єр змахує з очей уявну сльозу.

КУР’ЄР -Ви вибачте мені, що я тут розчулився.

АЛЛА -Нічого-нічого, все нормально.

КУР’ЄР -Просто, я хоч і військовий, але вважаю, що чоловік
не повинен бути мужланом, позбавленим почуттів та емоцій.

Алла з подивом дивиться на Кур’єра, який повторив її
слова, сказані раніше.

АЛЛА -Ви, правда, так вважаєте?

КУР’ЄР -Авжеж! Це лише надгробки на цвинтарі нічого не
відчувають. Вони кам'яні. А живій людині потрібно дати
волю емоціям. Виплеснути, так би мовити…

АЛЛА -Боже мій! Та ми з вами просто однодумці. До речі, я
також удова.
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КУР’ЄР -Ви - вдова? Співчуваю, звичайно. Але й водночас
радий, що така чудова жінка є вільною.

Кур’єр «вмикає гусара», заграючи з Аллою.

КУР’ЄР -Я знаєте, подумую вже покінчити з холостяцьким
життям. Так би мовити, прилаштувати свого скакуна у
постійну стайню.

ЛАРИСА -Скакуна? Що ви таке кажете?

ВІКА -Фу, пошляк!

КУР’ЄР -Вибачте, я просто в кавалерії служив. У секретному
козацькому полку. А ми, козаки, люди прості. Говоримо, що
думаємо.

АЛЛА (захоплено) Ви - козак?!

КУР’ЄР Не просто козак, а страший козак першого рангу!
Командир бронекопитного ескадрону!

КУР’ЄР різко встає по стійці смирно, клацає підборами один
про одного і схиляє голову, представляючись вдруге.

АЛЛА -Господи, яка краса! Ларисо, Вікусю, швиденько
пригостить нашого гостя чаєм!

Бачачи, що її прохання ніхто не поспішає виконувати, Алла
переходить на командирський тон.

АЛЛА -Швидко, я сказала!

Лариса та Віка неохоче виходять із кімнати.

Кур’єр стає на одне коліно перед Аллою.

КУР’ЄР -Як людина військова, як офіцер, я не звик
відкладати штурм фортеці на завтра, якщо треба штурмувати
сьогодні!

АЛЛА (трохи розгублено) -Що ви маєте на увазі?

Кур’єр стискає руку Алли в своїй.

КУР’ЄР -Дорога Алло Альбертівно! Скажіть, ви вірите в
кохання з першого погляду?

АЛЛА -О Боже! Військовий! Кохання з першого погляду! Невже
це не сон?

КУР’ЄР -Я прошу вас, люба Алло Альбертівно! Ощасливте
старого вояка!
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Алла в здивуванні та розгубленості.

АЛЛА -Ощасливити вас? Але як?

Кур’єр надає голосу максимум пристрасті та переконливості.

КУР’ЄР -Виходьте за мене заміж!

АЛЛА -Боже, козак, офіцер, військовий... З першого
погляду! Заміж! Я просто не вірю своєму щастю… Віка,
Лариса, де ж ви?!

Вбігають Лариса та Віка.

ЛАРИСА -Мамо, що трапилося?

Алла надає голосу максимум урочистості.

АЛЛА -Дівчатка, маю велику радість. Павло Іванович
закохався в мене з першого погляду і запропонував стати
його дружиною.

ВІКА -Що? (Кур’єру) -Ти з глузду з'їхав?!

ЛАРИСА -Мамо, не слухай цього, цього!

КУР’ЄР (усміхаючись) «Цього» кого? Ану, ну! Цікаво
дізнатись.

ЛАРИСА -Цього… Абсолютно невідомого тобі чоловіка, якого
ти вперше бачиш

ВІКА -Так! А раптом це - аферист?

КУР’ЄР -На вашу думку, я - аферист? Може, ви скажете, що я
ще й фальшивий наречений?

Лариса і Віка зніяковіло замовкають, не знаючи, що
відповісти.

АЛЛА -Як не слухати? Відразу видно, що Павло Іванович
порядна людина! Офіцер! Захисник!

КУР’ЄР -Та я і по дому все сам умію. Альбертівно, може вам
що полагодити треба? Ну, там кран, бачок, ви звертайтеся.
Я це все просто.

АЛЛА (не вірячи своїм вухам) -Бачок?! О господи, це доля!

Алла переходить на офіційно-діловий тон.

АЛЛА -Отже, так, я зараз добре подумала і вирішила
відповісти на пропозицію Павла Івановича своєю згодою.
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Алла повертається до Кур’єра і дивиться йому у вічі.

АЛЛА -Я згодна, Павле Івановичу. Я буду вашою дружиною.
Дружиною, військового, офіцера, козака та справжнього
мужчини!

КУР’ЄР -Ось це правильна відповідь, Алло Альбертівно!
Виношу вам подяку!

Лариса з Вікою не можуть повірити в реальність те, що
відбувається, але не сміють зізнатися, хто такий «Павло
Іванович» насправді.

ЛАРИСА (до Алли) -Мамо, ти це зараз серйозно?

АЛЛА -Цілком. Тому я скасовую конкурс наречених і поки що
ніякої спадщини вам не залишаю! Рано ще.

КУР’ЄР -Ми, можна сказати, тепер лише жити почнемо.
Медовий місяць, усі діла.

Кур’єр обіймає Аллу і повертається до Лариси та Віки.

КУР’ЄР -Може, ви вже нарешті залишите нас наодинці?

Кур’єр хитро підморгує.

Лариса з Вікою у нестямі від гніву та обурення.

ЛАРИСА -Ах, ти ж… Пройдисвіт! Спритник!

ВІКА -Думаєш, тобі це зійде з рук? Навіть не сподівайся!

Алла шокована реакцією Лариси та Віки.

АЛЛА -Дівчата! Як ви розмовляєте зі своїм майбутнім
вітчимом та дідом? Ану, негайно змінить тон! І вибачьтеся!

КУР’ЄР Ось це правильно, Альбертівно! Розпустили,
панімаєш, нинішню молодь. Жодної поваги до старших.

АЛЛА -Так, я не зрозуміла! А де чай для мого майбутнього
чоловіка.

ЛАРИСА (крізь зуби) Заварюється. Зараз принесу.

Лариса виходить.

Віка нервово кусає губи. Вона шокована підступністю
Кур’єра.

КУР’ЄР -Я так розумію, Альбертівно, це ваші донька та
онука?
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АЛЛА -Так, Павло Івановичу. Це Вікуся, донька моєї доньки
Ларочки.

КУР’ЄР -Дуже приємно, Вікусю.

ВІКА -А мені - не дуже!

Лариса вносить чашку та ставить її на стіл.

АЛЛА -А це - Ларочка. Я впевнена, ви з ними ще
подружитеся.

КУР’ЄР (іронічно) -Спадкоємиці всіх ваших багатств?

АЛЛА -Та які там багатства? Лише ця квартира і все. І та
потребує чоловічих рук.

КУР’ЄР -Нічого, все поправимо, все полагодимо, все
відремонтуємо.

Лариса підсовує чашку до Кур’єра.

ЛАРИСА Пригощайтеся, «паліванич»…

КУР’ЄР -Дякую, «Ларочко».

ВІКА (саркастично) Їжте, не обляпайтеся.

Кур’єр піднімає чашку та проголошує тост.

КУР’ЄР -За вас, Алло Альбертівно. За господиню цього
чудового будинку. І за мою майбутню, я не побоюсь цього
слова, дружину.

Кур’єр робить ковток з чашки. Завмирає.

Здивовано робить ще один.

Раптом його обличчя перекошується, щелепа їде на бік, він
починає хрипіти.

АЛЛА (стривожено) -Що з вами?!

КУР’ЄР

(ледве ворушачі язиком) -Це… Не чай… Це… Кава… У мене ж
алергія на кофеїн, я ж казав…

АЛЛА -Що? І у вас також алергія? Та що ж це таке?

Кур’єр тикає вказівним пальцем у бік Ларисі.

КУР’ЄР -Ви… Ви ж могли мене вбити… Так ось вам за це…
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Кур’єр зриває з себе сиві вуса, перетворюючись із
військового на себе.

Алла здивовано вдивляється в обличчя Кур’єра.

АЛЛА -Льоня?! Це ви?! Але як?

Алла розгублено обводить поглядом Ларису та Віку. Її
обличчя кам’яніє, щелепи стискаються, губи перетворюються
на тонку щілину.

АЛЛА (крижаним тоном) Максим - це теж був він?

Віка та Лариса скрушно кивають на знак згоди.

АЛЛА -Тобто ви все це підлаштували, щоб обдурити мене?
Рідну матір та бабусю?

Лариса та Віка кидаються до Алли.

ЛАРИСА -Мамо, вибач.

АЛЛА -Залиште мене…

ВІКА -Ми просто не знали, що робити, коли ти поставила нам
свій ультиматум.

АЛЛА -Ультиматум? По-вашому, я вам ворог? Та ви ким мене
вважаєте? А я для вас… Ой…

Алла хапається за серце і починає осідати на диван.

Віка та Лариса кидаються до неї.

ЛАРИСА -Мама!

ВІКА -Бабуся! Що з тобою?

ЛАРИСА (до Віки) -Дзвони в швидку! Негайно!

Лариса махає над обличчям Алли рушником.

Віка викликає швидку допомогу.

ВІКА (у телефон) -Алло! Швидка! Жінці погано з серцем.
Вулиця Зарічна, шістнадцять, квартира п'ятдесят шість.
Чекаємо!

КУР’ЄР (слабким голосом) -І алерголога нехай захоплять.

ВІКА -Та пішов ти! Обійдешся, зраднику.

ЛАРИСА Іди! Геть із нашого будинку!
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КУР’ЄР -Отак ви так зі мною? Ну добре. Прощайте.

Кур’єр насилу встає і на ватяних ногах виходить.

На виході він стикається з ЛІКАРЕМ, одягненим у білий
халат.

Лікар діловито проходить до кімнати.

ЛІКАР -Вітаю. Це п'ятдесят шоста квартира?

ВІКА -Так. А як ви так швидко?

ЛІКАР -Вам пощастило, ми були на виклику в сусідньому
будинку. Хто тут у нас хворий?

ЛАРИСА -Мамі погано.

Лікар схиляється до Алли.

ЛІКАР -Так, усіх попрошу вийти.

Віка та Лариса виходять із кімнати.

Лікар дає Аллі понюхати нашатир.

Алла вдихає, чхає, піднімає голову.

АЛЛА -Дякую, лікарю, мені вже краще.

Лікар надягає на руку Аллі апарат для вимірювання тиску.

ЛІКАР -Попрацюйте кулачком. Добре…

Лікар прикладає до грудей Алли стетоскоп.

ЛІКАР -Так ... Ну, загалом все гаразд. Непритомність
пройшла без особливих наслідків для організму. А що її
спричинило?

АЛЛА -Рідні донечка та онука довели.

ЛІКАР -Розумію, буває…

Алла довірливо знижує голос.

АЛЛА -Лікарю, можна я попрошу вас про одну маленьку
послугу?

ЛІКАР -Так, слухаю вас.

АЛЛА -Скажіть їм, будь ласка що я померла.

ЛІКАР -Ні! Що ви? Як можна таким жартувати?
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АЛЛА -Це не жарти. Ну, будь ласочка, допоможіть мені. Вас
же вчили допомагати людям?

Лікар розгублений і не знає, як правильно відреагувати на
незвичайне прохання.

ЛІКАР -Але я не маю права…

АЛЛА -Ну, добре, тоді дістаньте з шафи простирадло,
накрийте мене і мовчки підіть. Так можна? Будь ласка!

Лікар скрушно хитає головою.

ЛІКАР -Ну, ви, блін, даєте…

Лікар дістає простирадло, накриває ним Аллу і йде до
виходу. На виході з кімнати він стикається з Ларисою і
Вікою. Лариса та Віка кидаються до Лікаря з
розпитуваннями.

ЛАРИСА (стривожено) -Ну що там, лікарю?

ВІКА -Як бабуся?

Лікар мовчки негативно мотає головою і виходить. Лариса і
Віка помічають накриту простирадлом Аллу, скрикують і
підбігають до дивана. Падають навколішки перед диваном.

ЛАРИСА -Мамочко!

ВІКА -Бабусю!

ЛАРИСА -Пробач нас, матусю! Нащо ми тільки все це
влаштували?

ВІКА -Господи, якби ми тільки знали, чим закінчиться наш
обман… Це я сховала твої окуляри. Ось вони!

Віка дістає з кишені окуляри і кладе біля Алли.

ВІКА -Якби не я, нічого цього б не сталося. Як тепер із
цим жити?

ЛАРИСА -Віко, ми повинні зараз заприсягтися, що знайдемо
собі гарних чоловіків і вийдемо заміж, як хотіла наша
бабуся. Інакше цей гріх буде на нас усе життя.

ВІКА -Добре, матусю. Давай присягнемося.

ЛАРИСА -Мамочко, рідна, ми з Вікою клянемося, що виконаємо
твою волю.

ВІКА -Клянемося!
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ЛАРИСА -Клянемося, що ми зустрінемо справжнє кохання і
обов'язково вийдемо заміж.

ВІКА -Клянемося!

З-під простирадла лунає голос Алли.

АЛЛА -За військового?

ВІКА (на автоматі) -За військового... Що?!

ЛАРИСА, ВІКА (нажахано) -Ааааа!!

Алла відкидає простирадло і сідає.

Лариса та Віка у шоці сидять на підлозі.

Алла посміхається.

АЛЛА (іронічно) -А що трапилося? А чому у вас такі великі
очі? Щоб краще за мене бачити?

Алла бере та надягає свої окуляри.

ЛАРИСА -Мамо, ти жива?!

АЛЛА -Як бачите, поки що так. Поки ви ще мене не добили.

ВІКА -Але навіщо це ти зробила?

АЛЛА -А що, думаєте, вам можна розводити людей, а іншим
ні?

Алла рішуче піднімається з дивана.

АЛЛА -Гаразд, йдіть за стіл. Так їсти хочеться.

Алла, Віка та Лариса сідають за стіл, починають їсти.

До кімнати входить Кур’єр.

Кашляє, привертаючи до себе увагу жінок.

КУР’ЄР -Кх-кх.

Усі обертаються. На обличчях жінок здивування.

ВІКА -О, кого бачу. Ти чого приперся?

КУР’ЄР -Я вибачаюсь, у вас там двері були не зачинені.

АЛЛА -Що вам завгодно, юначе?

Кур’єр похмуро спідлоба дивиться на жінок.
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КУР’ЄР -Ви за доставку суші не заплатили…

Лариса зі зневагою дістає кілька купюр і віддає їх
Кур’єру.

Кур’єр забирає гроші, але залишається на місці.

ЛАРИСА -Я не зрозуміла. Іще щось?

Кур’єр, перемагаючи гордість, зізнається.

КУР’ЄР -Я спізнився на побачення, і мене Маша покинула.

ВІКА (іронічно) -Співчуваємо вашому горю.

КУР’ЄР -А колишня теща з дому вигнала. Мені тепер нікуди
йти.

ЛАРИСА -А ми тут до чого?

Кур’єр обурений.

КУР’ЄР -Як це до чого? Це ви ж мене на все це втягнули? Як
кажуть, ми відповідаємо за тих, кого…

Алла зітхає.

АЛЛА -Гаразд, Леоніде, сідайте за стіл.

ЛАРИСА Мамо!

АЛЛА -Будемо вечеряти.

Кур’єр, не вірячи своєму щастю, сідає за стіл.

Лариса повертається до Кур’єра.

ЛАРИСА -Що? Може, кофейку?

Кур’єр у шоці.

Усі сміються.

ЗАВІСА.
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