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Дійові особи: 

Толік, 36 років, режисер. 

Ірина, 30-35 років, домогосподарка, турботлива матір. 

Денис, 15 років, син Ірини, трохи закомплексований. 

Стас, 19 років, харизматичний, лідер шайки, весь час носить бейсболку. 

Шеллі, 15 років, мила, але трохи грубувата дівчина. 

Марк, 16 років, брат Шеллі, типовий роздовбай. 

Міла, 15 років, яскрава і приваблива дівчина. 

Олена, 38 років, скромна, приваблива жінка, гінеколог. 

Таня, трохи за 40, подруга Олени, хамувата, але не позбавлена чарівності. 

Інна, 35 років, подруга Олени, досвідчена, про таких кажуть «бувала». 

Саша, близько 30, приятель Толіка, закомплексований через зайву вагу, сценарист. 

Марина, 20-25 років, посередня актриса. 

Віктор Геннадійович, за 50, патологоанатом. 

Асистент, 25 років, співробітник Віктора Геннадійовича. 

 

Сцена 1 

Квартира Ірини. Ірина накриває стіл на кухні на три персони. 

Ірина. Синку! Денис! 

Денис (заходить до кухні). Ма, я зовсім не голодний. 

Ірина. Ти завжди не голодний. А ну сідай. 

Денис. Де твій Толік, не прийшов знову? 



Ірина. Я тебе вже просила, називай його татком. 

Денис. Який він мені «тато»? Що ти дивишся так на мене? 

Ірина. Сядь, поїш. Батька на роботі затримали, не будемо його чекати. 

Денис. Ти сама знаєш, де і з ким він там затримується… 

Ірина. Денис! Щоб я такого більше не чула, зрозумів? 

Денис. Як скажеш. 

Ірина. Куди це ти вже зібрався? 

Денис. Гуляти піду. 

Ірина. А поїсти? 

Денис. Я вже сказав, я не хочу. 

Ірина. Уроки зробив вже? 

Денис. Зробив. 

Ірина. А ну неси, я перевірю. 

Денис. Ма, скажи, ну нафіга ти це робиш? 

Ірина. Що роблю? 

Денис. Намагаєшся бути турботливою матусею. Тобі ж до мене ніколи діла не було, 

завжди ти зі своїм Толіком, тобі ж плювати на мене. 

Ірина. Не кажи дурниць. 

Денис. Дурниць? Як скажеш. Все, мам, я пішов. 

Ірина. Ні, поїш спочатку. 

Денис. Я вже вдягнувся. 

Ірина. Денис. 

Денис. Ма, вже взувся. 

Ірина. Ох, не знаю, ну що мені робити з тобою? 

Денис. Нічого не роби. Краще з Толіком своїм роби щось. 

Ірина. З батьком. 



Денис. Так, з ним і роби. 

Ірина. А з ким ти і куди? Скажи, щоб я знала. 

Денис. З друзями. 

Ірина. З якими, як їх звати? 

Денис. Мам, ну це обов’язково? 

Ірина. Шапку вдягни. Не травень місяць. 

Денис. Ось шапка, вдягнув. Ти задоволена? 

Ірина. З ким ти йдеш, я питаю? 

Денис. З Марком, ти його знаєш. Все? Допит закінчила, я можу йти? 

Ірина. З Марком, добре. Йди, якщо треба… Чекай. 

Денис. Ну, що ще? 

Ірина. Знаю, що все одно знімеш. 

Ірина відкриває шухлядку на кухні, бере маленький гвоздик і молоток. Підходить до 

Дениса. 

Денис. Ма, ну чого ти зі мною як з дитиною? 

Ірина. Стій рівно. 

Денис. Обов’язково це робити кожного разу? 

Ірина. Не смикайся. 

Денис. Не треба. 

Ірина. Стій рівно кажу.  

Ірина прибиває цвяхом шапку до голови Дениса. 

Денис. Ай! 

Ірина. Вибач синку, зараз. 

Денис. Ай, та обережніше можна? 

Ірина. Ну, так не смикайся кажу. Ще трохи. 

Денис. Сссссс. 



Ірина. Терпи. Ну, все. Тепер можеш йти. 

Денис. Дякую. 

Ірина. Чекай. Кров потекла. Давай витру. 

Денис. Та, все. Я сам витру. 

Ірина. Ну, біжи. Тільки не довго, добре? Ти же чув, що в місті маніяк завівся. 

Денис. А може це я? Ма, ну який ще маніяк, кому я треба? 

Ірина зачиняє двері за Денисом. Повертається на кухню. Їжа стигне. 

 

Сцена 2 

Бар «Нептун». Толік и Саша сидять за столиком. 

Толік. Мастурбація – це некрофілія, якщо ти мертвий внутрішньо. Звідки це? 

Саша. Не знаю, може Арістотель чи Кант. 

Толік. Та нє, я думаю, що це з інтернету. Але не важливо. Це все я до того, щоб ти не 

заганявся. Коротше, ось тобі шикарний метод, без реєстрації і смс. Перевірено особисто 

мною, на тих вихідних.  

Саша. Уважно слухаю. 

Толік. Для початку у тебе в наявності повинні бути: символічна сума, нормальний 

зовнішній вигляд, напшиканий, не смердючий, одеколон на пиці обов’язково. Ну, чи куди 

ти його там бризкаєш. Наявність віри в себе прекрасного. Це важливо. І головне – 

здібність запам’ятовувати текст. 

Саша. Ну, з п пам'яттю в мене все, слава Богу. 

Толік. Дивись, важливий момент. Всі наступні кроки потрібно робити тільки якщо 

сьогодні п’ятниця чи субота. Орієнтуйся на вечірній час. Годин так сім, вісім. Вимився, 

нормально одягся, як дорослий. Побрився і почистив зуби, одеколоном набрискався. 

Навернув трохи пива до стану - "а поговорить?". Йдеш до найближчої ригаловки. Та, хоч 

сюди, в «Нептун». Ідеш на полювання, як лев з прайду. 

Саша. Левиця? 

Толік. В сенсі? 



Саша. У прайді левиці полюють, а не самці. 

Толік. Доречно, але неважливо. Заходиш. У полі зору повинна бути компанія баб. Якщо 

баб нема, то треба йти у наступну ригальню.  

Саша. А чого компанія?  

Толік. Суто для економії часу, Сань. Далі все зрозумієш. Не перебивай.  

Саша. Тут би хоч з однією справитись. 

Толік. Коротше, Сань, не хочеш слухати, сиди й дрочи далі. 

Саша. Все, продовжуй. Мовчу. 

Толік. Дивись, заходиш і скануєш. Не треба дуже радіти, якщо якась дівка біля бару 

почне очима стріляти і посміхатись тобі. Якщо вона посміхнулась – це ще не значить, що 

вона тобі дасть. Для них то є машинальна дія. Це типу кокетство там, флірт. Баба, що хоче 

уваги, навіть собакам посміхатися буде. А особливо це властиво офіціанткам, щоб на чай 

побільше дали. Хоча, особисто я даю на чай, якщо зі мною були дуже ввічливі, швидко 

обслужили і в мене був дуже гарний настрій, тобто майже ніколи. Так, на чому я 

зупинився? 

Саша. На компанії. 

Толік. Так от. Уяви, що компанію ти знайшов. Далі тільки за інструкцією. Підходиш до 

бару, береш собі пива. Починаєш з’їдати очима компанію бухих баб середньої всратості. 

Їм десь від 30 до 40. Регочуть, що коняки, улюлюкають за своїм столиком. Ти підходиш до 

них і задаєш чітко питання: "Вибачте дівчата, підкурить не буде?" 

Саша. Так я не курю. 

Толік. Ну, так і шо, я теж не курю. Тобі дають підкурити. Скориставшись моментом, 

натягуєш свою найкращу посмішку і з поглядом Джоконди кажеш, слово в слово, 

наступний текст: «дівчата, у вас якісь обличчя знайомі, ми з вами не на одному районі 

живемо? Чи може у вузі одному навчались? Просто я, зазвичай, запам’ятовую обличчя 

красивих людей».  

Саша. Треба записати. 

Толік. Запам’ятовуй,  ти ж казав в тебе пам'ять гарна. Кажеш цю репліку, вони, скоріше за 

все, почнуть реготати, а ти – чекай. Потім у вас зав’язується легка, п’яна бесіда. Чекай на 

момент, коли всі замовкнуть і почнуть допитувати тебе. І ти їм повинен зарядити 



наступне: «ось знаєте, був я у відпустці нещодавно, їздив до свого дядька, йому 55. У тому 

році він з дружиною розвівся і сидить він зараз такий нещасний, бідний, затюканий 

життям і води ніхто не подасть у старості. І от дивлячись на все це я зрозумів, що головне 

в житті чоловіка це жінка, сім'я і діти. І як тільки моя кохана завагітніє, я обсиплю її 

пелюстками троянд, візьму на руки й буду молити, щоб вона вийшла за мене заміж». 

Після цих слів, станеш здобиччю для самої відчайдушної і розчарованої в житті серед них. 

Можеш її коктейлем пригостити, дивись там по ситуації. І спостерігаєш як їй захотілось 

побути с тобою наодинці. Що далі? Правильно. Ідеш поговорити з нею сам на сам. Далі не 

важко, говорите ні про що, зазвичай баби більш балакучі, а ти лише піддакуй і кивай час 

від часу.  

Саша. А далі? 

Толік. Вона веде тебе до себе. Ну, а далі сам зорієнтуєшся.  

Саша. Треба буде спробувати. «Обсиплю її пелюстками троянд, візьму на руки й буду 

молити, щоб вона вийшла за мене заміж». Класно сказано. 

Толік. Їжте на здоров’я, не обляпайтесь. 

Саша. І яка тебе до себе повела у ті вихідні? 

Толік. Та, нормальна. Їй так років 25-35. Ти знав, що пік лібідо у жінок 35-40 років? Вся із 

себе, за собою слідкує. Розлучена. Фігура нормальна така, типу гітара, є за що взятись. І 

очі такі. 

Саша. Які? 

Толік. Карі і охуєвші. Я їх як побачив. Одразу зрозумів – моя. В лікарні працює. Чи 

акушеркою чи гінекологом.  

Саша. Толік, так ти цей. 

Толік. Що? 

Саша. Ну, ти зрозумів. 

Толік. Ну, скажи нормально. 

Саша. Забив їй? 

Толік. По саму шляпку. 

Саша. Не пручалась? 



Толік. Вона як молоток в моїх руках побачила, так і застогнала від задоволення. Кажу, 

наче демон вселився. 

Саша. Напевно, щось у твоїй філософії є. Я спробую. 

Толік. Моя філософія дуже проста, мужик повинен бути ситий та сексуально 

задоволений. А оце все, як ти це називаєш?  

Саша. Екзистенціальний пошук. 

Толік. Так, оця вся підорастія, це все від лукавого. 

Саша. Зустрічаєтесь тепер? 

Толік. Звісно ні. Це одноразова акція. Тим паче в мене сім'я.  

Саша. Вип’єм? За тебе і твій метод. 

Толік. Давай. 

Саша. Толя, можна питання до тебе? 

Толік. Кажи. 

Саша. Ти хрещений? 

Толік. Неодноразово. 

Саша. Це як? 

Толік. Ну, давай, Сань, не тягни. Питай що хотів? 

Саша. З точки зору релігії. Ми правильно все робимо? 

Толік. Ти про цвяхи? 

Саша. Так. Я боюся, що без цього…Ну короче, я боюся, що не зможу забити. 

Толік. Боже милий, Олександр! І ти ще дивуєшся, чого тобі не дають? 

Саша. Я і не дивуюсь. 

Толік. Ти такий текст крутий написав для нашого ролика. Я думав, що ти прекрасно 

розумієш суть.  

Саша. Це я мозком розумію, а ось всередині щось. Якось мені це… Не моє це. Ось 

відчуваю, що не моє. 

Толік. Цвяхи придумали, щоб стати ближче до Бога.  



Саша (дістає хрестик з під футболки). Ось, бачиш? Цей хрестик з дитинства ношу. Й 

церква прямо каже, що забивати цвяхи в людину – гріх. 

Толік. Зараз розкажу тобі одну історію. Я тоді ще студентом був. Ходив собі, життю 

радів, як раптом, в один не дуже прекрасний день відчув я біль нижче спини. В прямому 

сенсі. Заробив геморой. Спочатку, як водиться, погуглив, вичитав там різні мазі, свічки. 

Прийшов до аптеки й розумію, що грошей в мене зовсім нема, сам розумієш – студент. 

Почав я у різні аптеки ходити, як би ненароком. То пластир куплю, то аскорбінку. І все 

намагаюсь побачити, де вони ту мазь тримають, щоб хоч ціну глянути. Спитати соромно 

було. Ну, то таке. А тут зустрів я одногрупницю. Дівка мила, але тупенька малість. 

Коротше, нам було по дорозі, пройшлись трохи і вона мені сказала, що з компом в неї 

якась біда. Все одно робити нічого, вирішив допомогти їй. Приходимо до неї, комп 

поколупав й закортіло мені по нужді. Захожу я в туалет і бачу, Господи, Ісусе! Та сама 

мазь лежить. Я спочатку стирити хотів, але то ж стане ясно, хто вкрав. Тоді я вирішив 

намазати собі й подивитись, що буде. Звісно, одразу не допомогло, але зцілення явно 

пішло, не так вже воно боліло. Тільки як цю срану мазь стягнути? Коротше, вирішив я до 

цієї дівки в гості ходить. Уроки там разом робить. А вона і рада була. Така увага, та й ще 

від старости групи. Я як прийду, посиджу з нею трохи і біжу до туалету сраку лікувать. 

Використовую економно, щоб не палитися. Ходив я так тижні два, мабуть. Вже з родиною 

всією перезнайомився. Бува сидимо за столом, їмо, а я все придивляюсь, хто з них на сраці 

рівно всидіти не може, ну щоб зрозуміти, чию мазь я користую.  В результаті геморой 

пройшов, і я плавно, під різними приводами звів спілкування з цією подругою до 

мінімуму. Ось така історія. 

Саша. Ти мене вибач, щось я не дуже зрозумів, до чого це ти? 

Толік. Я до того, що інколи треба переступати через себе і свої принципи.  

Саша. Аааа, ось воно як. Глибоко. 

Толік. От я зараз подумав, це вже 15 років пройшло десь. Ми швидко виросли і 

постаріємо, також швидко. Все змінюється. І люди змінюються, молодше ніхто не стає. Я 

ось, нещодавно,спіймав себе на думці, що дивлюсь на ютубі ролик «как вырастить чайный 

гриб» і тоді мене накрило. Воу, Толік, пригальмуй трохи, тобі всього тридцять шість. 

Розумієш, що хочу сказати? Молодість – це любов! А любов – це цвяхи. 

 

Сцена 3 



Бар «Нептун». Наступного дня. 

Таня. Все, більше я тут роли їсти не буду. 

Інна. Ага, мені теж не сподобались. Рис дивний якийсь. 

Таня. Так і риба бліда. Ніби місяць тому здохла. 

Олена. А чого їли тоді? 

Інна. Боже, гляньте на цю дебільну істоту. 

Олена. Де? 

Інна. Та он, біля бару. Стоїть і палить на нас. 

Таня. Той жирний? З портфелем? 

Олена. Тань, ну не можна так. 

Таня. Та ти сама глянь. Озирнись. 

Інна. А вирядився, хай Бог милує. В костюмі.  

Таня. Ха ха ха. А пузо так і хоче вирватися з під ґудзиків.  

Інна. Кошмар. І на нас лупає весь час. Боже збав. 

Таня. Все, ігноримо його. 

Таня. Я дивлюсь, останнім часом, це тенденція якась. Всі мужики за тридцять з пузом, за 

собою зовсім слідкувати перестають.  

Інна. Давайте на чистоту. Усім вже стало ясно, що час мужиків скінчився. 

Олена. Не скажи. 

Таня. А я підтримую. Мужики, реально емоційно слабкі. Принизити і подавити мужика – 

це як два пальця.  

Інна. Саме так. Подавити, правильно ти кажеш. 

Таня. Одні - зовсім не будуть опиратись. Інші почнуть скиглити, кричати, якусь фігню 

городити, захищатися, та все одно програють. А якщо руки почнуть розпускати, то вже 

вибачайте, мужик, який підняв руку на жінку вже свідомо програвша істота зневажена 

усіма. І якщо навіть він після першого удару витратить купу грошей на подарунки, щоб 



загладити провину, то все одно, з цього моменту він навічно себе принизив, і це йому буде 

пригадувати не лише його мадам, а й усі її друзі та родичі. 

Інна. І його друзі та родичі теж. Мужики зовсім не здатні себе захистити від морального 

насилля. 

Таня. Так що все правильно Інна каже. Якщо мужик рипнеться на жінку – його розірвуть 

просто.  

Олена. А якщо жінка на мужика? 

Інна. Тоді він розірве себе сам, ще й спасибі скаже. Мужиками легко маніпулювати. Вони 

врешті решт погоджуються на все. Таке собі положення, жалюгідне видовище. 

Олена. Ой, дівки, не знаю. Якісь страшні речі ви кажете.  

Таня. Це тобі зараз страшно. А потім зрозумієш,  яку владу отримуєш над мужиками.  

Інна. Ти ще дякувати нам будеш, коли поселишся в будинку своєї мрії.  Ось бери приклад 

з Танюхи. Більшість вдома сидять і чекають, коли принц на білому коні загляне до них у 

пильне віконце. Та вона не з таких, час не втрачає. В неї є чіткий план. Англійську навіть 

вчить.  

Таня. Yes, I do. 

Інна. Бізнес, танці, ще й на це ходить, як його там? Коротше, піанізмом займається. 

Таня. Сольфеджіо та уроки фортепіано. Але, Лєнок, справа навіть не в цьому. Важливо в 

першу чергу, для себе зрозуміти , що ти можеш все. 

Інна. Давайте за це і вип’ємо, дівулі. 

Таня. За нас! 

Олена. За нас! 

У бар заходять підлітки. Сідають за сусідній стіл. 

Таня. Мда, дітки пішли. 

Олена. Це вже не діти. Он, хлопцю в кепці на вид років двадцять. 

Таня. А може в нього життя важке, що він у свої тринадцять так виглядає. 

Інна. Та ні, хлопець старше. А ось дівки, ще зовсім пісюхи. Як їх там зараз називають? 

Замери? 



Таня. Зумери. 

Олена. Як?  

Таня. Зумери. 

Олена. А ми тоді хто? 

Інна. Ми бумерши типу. Це в інтернеті зараз так по віку ділять. 

Таня. Взагалі то не існує ніяких бумерів, хрюмерів. Але є зумери, це не тупо ті, що 

народилися в нульових, це ніби стан душі малоліток. Тих, що з петушинними зачісками з 

барбершопів, виховані Моргенштерном, які в двадцять гуглять, як замінити лампочку і 

яєчню посмажити. Обов’язково ходять до качалки робити присяди, щоб набрати лайки в 

інсті, не задумуючись продадуть матір рідну за тряпку з модним надписом, курять солі й 

трахаються по впискам з дванадцяти років, ненавидять країну та батьків, які їх ростять.   

Олена. Ой, ви б тільки чули про що дівчата в такому віці говорять. Я ж поряд зі школою 

живу, квартира на першому поверсі, вони приходять покурити під вікнами моїми. Дівкам 

років по дванадцять, може чотирнадцять. Так от, доволі часто чую їх діалоги. Якби ж вони 

там свої інстаграмми чи тік токи обговорювали, та навіть гульки б свої, це нормально було 

б. Всі ми в такому віці були. Але з деяких розмов я просто офігєла. І тема там про 

вагітність.  

Таня. Тобі, як гінекологу, саме то послухати. 

Олена. Чую таку розмову, одна дівчина каже свою ідею іншій. Вона хоче залетіти від 

якогось там Артура. І по типу це дасть їй тільки плюси. Можна шантажувати цього 

Артура на гроші. Але краще б звісно зіграти весілля. А весілля потрібне, щоб потім можна 

було розвестися і вимагати аліменти офіційно.  

Інна. Офігєть. 

Олена. Да, ще й виплати на дитину. Можна в школу не ходити, перейти на дистанційне 

навчання чи взагалі заочно навчатися, це їй неважливо. Те ж саме з вузом потім. Мало 

того, над нею вагітною всі будуть труситися, уті-путі й все таке. При самому крутому 

розкладі вона планує розвести родичів на окрему хату.  Ну і як кажуть, чим раніше вона 

народить, тим більш у пізньому віці буде краще виглядати. А потім, в двадцять, можна 

буде папіка собі шукать. А зараз вона хоче сидіти і нічого не робити, а вагітність їй в 

цьому допоможе. А якщо нічого з цього не прокатить, то Артурку можна за зґвалтування 

посадити.  



Таня. Бідний Артурка. 

Олена. Якби ж це одна малолітня дура іншій таке сказала, але я такі речі вже чула, 

мабуть, рази три точно. Правда, з різними варіантами розвитку. Наприклад, деякі хотіли 

постити в інтаграммі слизливі історії про молоду покинуту мамцю і виманювати гроші. І 

все в такому ж роді. Не розумію, це в них тема якась популярна чи що? 

Інна. Ну а що, завдяки інтернету вони зрозуміли, що, я вибачаюсь, піською заробляти 

гроші набагато легше, що в деякій мірі правда, адже навколо стільки тупоголових 

мужиків, які будуть їх забезпечувати за «просто так».  

Таня. Якщо б ці мужики ще мали стабільні доходи. Може однушка бабці і межа крутості 

в шістнадцять, але через кілька років це буде ад для молодої сім'ї, коли дитина підросте. 

Та й для себе треба щось мати.   

Інна. На що тільки не підуть ці зумери, щоб не вчитися. Капець, от життя в людей. А я в 

свої тридцять п’ять думаю, що його взяти на вечерю поїсти, глазурованих сирків чи 

йогурт.  

Таня. Це дуже смішно звісно, проте моя подружка, залетіла ще в одинадцятому класі й 

заміж вийшла по зальоту, достатньо непогано для свого крижопля піднялась. Інститут 

заочно закінчила, почала різні нігтики там, війки робити, косметику продавати, ейвон 

всякий, оріфлейм. І не гірше інших влаштувалась. 

Інна. Це як у мужика шаурму чи барбершоп відкрити. Все просто, те, про що ми з вами 

говорили. В нашій країні патріархат просратий повністю і чоловіче виховання теж, звідси 

стільки інфантилів. Більшість чоловіків виховуються матерями-одиначками. Як думаєте, 

чому на Кавказі такого немає? Так що план твоєї зумерші під вікном може стати 

реальністю.  

Таня. До речі, де дівся наш товстий друг? А, он він, вийшов з туалету. Попісяв. 

Молодець, ширинку перевірив. Знов сюди дивиться.  

Інна. Може маніяк? Мм, Лєнок, а як там твій шанувальник? 

Олена. Про кого ти? 

Інна. Ой, давай тільки дурочку за мене не тримай. Той, що з роботи. С зачіскою 

«кабріолет». Нас с тобою підвозив.  

Олена. Тю. 



Таня. Кабріолет? Це що таке? 

Інна. Ну, знаєш, по бокам є трохи волосся, а в центрі усьо - пусто. 

Таня. Ха-ха-ха, треба запам’ятати. 

Інна. Дивись, все ще робить вигляд, що не розуміє про кого я. Бля, ну від нього ще 

айкосом смерділо.  

Олена. Віктор Геннадійович, чи що? Він нас підвозив, але він не курить айкос. Він взагалі 

не курить. 

Інна. Ну, тоді я не знаю, чим це він так смердить.  

Олена. Це наш патологоанатом. Він одружений і ні разу до мене не чіплявся. 

Інна. Типу це когось зупиняло.  

Таня. Людей потрошить?  

Олена. Не потрошить, а проводить  розтин. 

Таня. Фуууу, не хотіла б я до нього на стіл потрапити.  

Олена. Ні, ні. Він нормальний. Просто хороша людина.  Підвозить мене, бо йому по 

дорозі.  

Таня. І як ти думаєш, він дружині своїй це розповідає? Що підвозить тебе з роботи кожен 

день.  

Олена. Не знаю. Мені яка різниця. 

Інна. Добре, з кабріолетом розібрались. Та все одно я знаю, що на тих вихідних ти з 

кимось була. Ага, можеш навіть не відпиратися. Я тобі дзвонила ввечері, а ти сказала, що 

зайнята. І я чула чоловічий голос. Так що відпиратися пізно. 

Олена. Та це телевізор працював. 

Інна. Ти ж не дивишся телевізор, ти нам про це вже тисячу раз казала.  

Таня. Явно щось приховує від нас. 

Олена. Чого ви починаєте, не було нікого. 

Інна. І ти їй віриш? 

Таня. Звісно, ні. Лєнка взагалі брехати не вміє, дивись як почервоніла. 



Інна. Давай, Лєнок, ти ж медик. Чого ти соромишся? 

Таня. Інка! Так в неї ж цвях! 

Інна. Та ну! 

Олена. Який цвях? Що ви придумуєте?  

Таня. Сто процентів цвях. А ну показуй. Давай-давай не соромся. 

Інна. Блін, Лєна, ти від подруг приховати хотіла, що тобі цвях забили? А ну показуй.  

Олена. Дівки, ну ви і дурні. 

Таня. Ну, покажи, чого ти? Якби у мене цвях був, я б вам показала одразу.  

Інна. Не ломайся, що ти як незайманка. 

Олена. Блін, не тут же. 

Таня. Давай, ніхто не дивиться. 

Олена. Блін. 

Олена оглядається, щоб ніхто не дивився. Розстібає блузку і показує подругам цвях, 

забитий в області серця. 

Інна. Капєц, Лєнка! 

Таня. С-с-с, не боляче? 

Олена. Спочатку трохи було. А тепер вже не болить.  

Таня. І що, зручно з ним ходити? 

Олена. Перші дні незвично. За ліфчик зачіпався увесь час. А зараз нормально. Головне, 

хлоргексидином обробляти вчасно. 

Інна. І як? 

Олена. Що як? 

Таня. Які відчуття? Інка, тобі забивали? 

Інна. Нє. 

Олена. Дівки, от чесно. Це краще, за будь-який оргазм. 

Таня. Капець, я за тебе так рада! Дай поцьомаю. 



Інна. Зачекай, тепер розповідай нам всі подробиці. 

Таня. Хто він? 

Інна. Де познайомились? 

Олена. Коротше, тиждень тому ми тут з колегами сиділи. З Машкою, Лєнкою, це наші 

медсестрички, і Оксаною Сергіївною, зав. відділенням. Підійшов до нас гарний чоловік.  

Інна. Ой, дівки, до нас жиробас йде. 

Таня. Капець, все-таки наважився. 

До столику підходить Саша. 

Саша. Дівчата, я вибачаюся… 

Інна. Ми вас вибачаємо. 

Саша. Дозвольте поцікавитись… 

Таня. Дозволяєм. 

Саша. У вас підкурити не буде? 

Інна. Ми не куримо. 

Саша. Та, я теж не курю… 

Інна. Так навіщо ви тоді підійшли? 

Саша. Я…цей… у вас обличчя знайомі. Ми раптово не з одного района чи може у вузі 

вчились разом?  

Таня. Ні, ви нас плутаєте з кимось. 

Саша. Я красивих людей…запам’ятовую. 

Інна. Дуже раді за вас. 

Саша. Вибачте (йде). 

Інна. Ха ха ха. 

Таня. Це точно маніяк. 

Інна. Лєнок, а ти чого? Чого бліда така? 

Таня. Молю, розповідай далі. 



Олена. Я щось. Блін. 

Інна. Що таке? 

Олена. Фу, вийду, мабуть. Реально роли у них зіпсовані (йде). 

Сцена 4 

Бар «Нептун». За сусіднім столиком. 

Шеллі і Міла роздивляються меню, Стас щось в телефоні. 

Шеллі. Ти що нігті зробила? 

Міла. Так. 

Шеллі. А чому тільки три? І всі різного кольору. 

Міла. Це типу зарубки. 

Шеллі. В сенсі? 

Міла. У нас їх скільки було? 

Шеллі. А, ти про це. Прикольно. Оцей колір класний. 

Міла. Ну да, Стас же нам забороняє брати трофеї. Круто я придумала? 

Шеллі. Круто, тільки що ти будеш робити, як нігті закінчаться? Ти ж не думаєш, що ми на 

десяти закінчимо? 

Міла. Перейду на ноги. 

Шеллі. А коли на ногах? 

Міла. Блін, не знаю. Не думала ще про це. 

Шеллі. Чому на ногах «нігті», а на руках не «рігті»? 

Міла. Я цей жарт ще в третьому класі чула. 

Шеллі. Стас он посміхнувся. 

Міла. Стас? 

Стас. Шо там? 

Міла. Може, досить в телефон залипать? 

Стас. Я фігєю. 



Міла. Що таке? 

Стас. Родичі. То дід помирає, то бабця хворіє, то інша бабка помирає. Жодної хорошої 

новини від родини ніколи не чув. (Читає з телефону). «Ти що не можеш приїхати і 

допомогти? Ми ж рідня! ». Так я взагалі вас би не бачив ніколи. Сказали б спасибі, що я 

хоч відповідаю на ваші дзвінки і дивлюся ваші убогі картинки, які мені шлють чомусь. 

Міла. А у мене рідня весь час змагається. Хто отримає кращу освіту, посаду, хто більше 

заробить, у кого більше досягнень і так далі. Бридко на це дивитись. 

Стас. А мої якщо і змагаються, то тільки в номінації «мудак року». Де там Марк? Нічого 

не відписав? 

Шеллі (дивиться в свій телефон). Зараз. Прочитав, але не відповів. 

Міла. Ви хоча б не живете з бабкою-сракою божевільною. Це взагалі повний ахтунг. 

Шеллі вже знає. Була у мене в гостях. 

Шеллі. ЇЇ бабця - це повний треш. 

Стас. Все так погано? 

Міла. Ем, з чого б почати? Ось, наприклад, хліб в холодильнику зіпсувався, покрився 

пліснявою, потрібно викинути, правильно? Виявляється не можна. Викидати хліб - 

страшний гріх. Можна сухарики зробити або грінки, ну на крайній випадок бабуся може 

дозволити мені покришити його пташкам з балкону. І ось у нас на кухні постійно купа 

пакетиків з пліснявими корками хліба. Але це ще фігня. Продукти вона завжди 

найдешевші бере. Хоча мама з татом їй дають гроші і в неї самої пенсія хороша. Тобто 

вона може дозволити собі нормально харчуватися. Але нє, вона весь час економить і 

копить гроші на щось. Якісь найдешевші ковбаси з целофану та собачих анусів, кісточки в 

морозилці. Викинути не дає, каже для котиків. Але я сама бачила, як вона з них суп 

варила. У мене іноді відчуття, що вона це на смітнику знаходить. Одяг теж обов'язково 

потрібно зносити поки в труху не перетвориться. І тільки потім можна, як думаєш що? 

Стас. Хз. Викинуть. 

Міла. На ганчірки покласти. Підлогу мить. Все стане в нагоді. Якщо б ти викинув, Стас, 

тебе би проклянули. Це такий лайфхак, мейд ін USSR. Тонна кришталю і сервізів якихось. 

Стоять в серванті, пил збирають. Навіть коли свято не дістає. Куди вона все це 

«бохатство» береже, незрозуміло. 

Шеллі. Тобі на придане.  



Міла. Так сама головне - їсть тільки з однієї обшарпаної тарілки. Вона ж ціла, каже. Хоч і 

склеєна в декількох місцях. Батя їй на день народження плазму купив, так вона її весь час 

простирадлом накриває або хусткою. Він уже якось сам не витримав і запитав у неї. А 

вона каже: так там же радіація від нього. Ну, уявляєте рівень маразму, так? Коли батьки 

вирішили ремонт в залі зробити, ну, таке по дрібниці - стелю натяжну, стіни пофарбувати, 

а бабуля як дізналася, каже татові: «дурак ти, у нас ще десять рулонів залишилося. 

Радянських, хороших шпалер в квіточку. Їх будеш клеїти. Нічого, що трохи пожовклі, це 

наліт старовини, не треба гроші витрачати. А стіни фарбувати, ви що в підвалі жити 

зібралися? На стінах повинні бути обої». 

Шеллі. Жесть. Ну, це майже, як і моя бабуся покійна. Совковий менталітет. Але вона б 

замість шпалер килим на стіну запропонувала. У неї цілий культ килимів. Килим на стіні, 

килим на підлозі, на дивані, на стелі. Там уже цілі цивілізації клопів і кліщів розвинулись 

за цей час. Так у неї, у бабусі моєї, ще й коти були. Ну і по килимах одразу відчувалося, 

що у неї коти. Після її смерті мама їх всіх за місто вивезла. 

Міла. Жорстоко. 

Шеллі. Так, я навіть пам'ятаю, плакала. Особливо шкода було Рижика. Такий няшний, але 

мама не дала залишити. Тому що у нас вже на той момент Барон був. Він би порвав будь-

якого кота. 

Міла. А ще моя бабуся постійно булить мене, щоб я підробіток собі влітку знайшла. 

Навіть до сліз доводила кілька разів. 

Шеллі. Бабулінг. (Перевіряє свій телефон). Це Марк. 

Стас. Що пише? 

Шеллі. Аудіо прислав. (Слухає повідомлення). Каже скоро буде. З ним Малий. 

Міла. Нашо він його з собою тягне? 

Стас. Чому людина не розуміє, що голосове доставляє співрозмовнику дискомфорт. Не 

завжди зручно вслухатися і намагатися розібрати в бурмотінні важливу інформацію, 

особливо на фоні вулиці. І ще потрібно враховувати, що такий дебіл як Марк, просто не 

може формулювати думки, і якщо в текстовому висері виділити суть досить просто, то в 

буботінні на дві хвилини виловити двох секундну суть буває нереально. 

Шеллі. Повністю згодна. Гірше аудіоповідомлень тільки коли дзвонять. 



Стас. Дзвінок у наш час - це ознака тупого бидла. Дзвінком ти ніби говориш 

співрозмовнику: мені пофіг на те, що ти зараз зайнятий і мені пофіг, чи комфортно тобі 

зараз говорити. Я - це найважливіше, що може з тобою відбуватися в даний момент. 

Міла. Дзвонити в два ка двадцять першому - це просто хамство, я вважаю. Ну, хіба що 

бабусі. А давайте Марку помстимося? 

Шеллі. Як? 

Міла. Дай телефон. 

Шеллі. Хочеш записати йому відповідь? 

Міла. Ні. Я створю групу «мудак-одинак», додам його в неї, і сама вийду. 

Стас. Дитячий садок. 

Шеллі. Стас, так, коли ми повторимо? Сьогодні ж моя черга, так? 

Стас. Не знаю поки що. 

Міла (дістає із сумки лак). Так, я вже і колір новий обрала. Ось, індіго.  

Шеллі. Може цих за сусіднім столиком? Вони так палили на нас, коли ми зайшли. 

Стас. Поки не знаю. Тим більш, якщо Марк Малого з собою притягне. 

Міла. Вангую, що він йому вже все розповів. Он вони, доречі. 

До столику підходять Марк і Денис. 

Марк. Шеллі, «мудак-одинак» – дуже смішно. Обіссятись просто. 

Шеллі. Це не я, це Міла придумала. 

Марк. Ден, це Стас, а це Мілка. 

Міла. Не здумай мене так називати більше! Я не корова з реклами. 

Марк. Ок, це Мілана, а це Шеллі, моя не дуже любима сестра. 

Денис. Привіт. 

Шеллі. А нафіга ти нас знайомиш, ми ж вже бачились. 

Марк. А, точно. Ну ок. Я й забув. 

Міла. Менше треба траву курити, Марк. Вже зовсім мізки свої висушив. 



Марк. Ой, типу ти менше за мене. 

Стас. Марк, можна тебе на кілька слів. 

Стас і Марк виходять з бару. Денис стоїть біля столику. 

Шеллі. Сідай, ми не кусаємось. Не бійся. 

Денис (сідає поруч). Я не боюсь. 

Шеллі. Як справи? 

Денис. Нормально. 

Шеллі. Розкажи що-небудь. 

Денис. Наприклад? 

Шеллі. Ну, щось цікаве. 

Денис. Еее, треба подумати. 

Міла. А чому ти в шапці у приміщенні? Тим більше у присутності дам. 

Шеллі. Може голову не помив? 

Денис. Помив. 

Міла. Соромишся? 

Денис. Ні. 

Міла. Так зніми. 

Денис. Не можу. 

Шеллі. Що мамка прибила? Так? 

Міла. Прикинь реально. 

Денис. Не чіпай. 

Шеллі. Блін, а я ще думала, у мене батьки з шизою. 

Міла. Ха ха ха, ну правильно. Мамця переживала, щоб маленький вушки не застудив.  

Шеллі. Ха ха ха. В мене є молоток з цвяходером, хочеш я витягну? 

Міла. І в мене є. 



Денис. Не хочу. Ви завжди з собою молотки носите? 

Шеллі. Тільки по суботам. 

До столику повертаються Марк і Стас. 

Марк. Ден, вибач, але тобі треба піти. 

Шеллі. Шкода, ми так гарно спілкувались. 

Марк. Без образ? 

Денис. Все нормально. Я розумію. Бувай. 

Міла. Малий, дивись, щоб вітром шапку не здуло. 

Шеллі. Ха ха ха. 

Денис. Пішла ти. 

Шеллі. Оооо. 

Міла. Обтікай і не плач дуже голосно. 

Денис йде. 

Марк. Ну, от нафіга ви пацана труїте? Він нормальний. 

Шеллі. Так ми ж по-доброму. 

Міла. Та нафіг він нам всрався. У нього цвях у башці. 

Стас. Марк, сядь. Треба все продумати. 

Шеллі. Що вирішили? Коли? 

Стас. Сьогодні. 

Міла. Уіііі! 

Сцена 5 

Сквер біля бару «Нептун». 

Олена. Танюша, ну як ти? 

Таня. Нормально. Фу, нашо я так накидалась. 

Олена. Тобі дати ще вугілля? 



Таня. Не треба. 

Олена. Давай я таксі викличу? 

Інна. Тань? 

Таня. Буеее. 

Інна. Блін, дай хоч волосся потримаю. 

Олена. Нічого, нічого. Нехай шлунок почистить. Вода ще є? 

Інна. Подивись у мене в сумці. 

Олена. Порожня. 

Таня. Буее. 

Інна. Чий телефон дзвонить? 

Олена. Не мій. 

Таня. Це мій. Дайте. 

Олена. Це чоловік. Тримай. 

Таня (говорить по телефону). Так, мій котик. Все добре. Так. Ще гуляємо з дівчатками. 

Ну, ти ж чуєш мій голос. Ні. Ні! Ну, навіщо ти дурниці гов ... ой ... говориш. Ми вже таксі 

чекаємо. Киць, ну не починай, добре? 

Чути сигнал машини. Олені приходить повідомлення на телефон. 

Олена. Я зараз скасую. 

Інна. Лєнчик, ти їдь. Чого ти будеш чекати? 

Олена. Точно? 

Інна. Так, я з нею побуду, не переймайся. 

Таня (говорить по телефону). Киць, послухай. От давай, послухай! Давай на чистоту, 

так? Скажи мені, нащо мені потрібен такий як ти? Ти розумний, освічений, гарний ... 

ласкавий ... ранимий ... серйозний, звичайно, серйозний. Ти не п'єш, не куриш, займаєшся 

спортом, любиш дітей, любиш тварин, не гуляєш зі своїми бидлонами-друзями, адже у 

тебе немає друзів. Хто? Так, коли ти останній раз їх бачив? Перестань, ти домосід у мене, 

сидиш вдома, допомагаєш мамі, їздиш на громадському транспорті, поступаючись місцем 

бабусям. Ти просто досконалість! Але що мені з тобою робити? Навіщо ти мені такий 



потрібен? Щоб я відчувала себе гівном поруч з тобою?! Я хочу відчувати себе королевою! 

Я хочу розповідати подружкам яка ти мразь, але ти не мразь. Розумієш? Виходить, мразь 

це я. Так. І ти мені одним своїм виглядом нагадуєш про це. Мене нудить від тебе. 

Буквально. Все, цілую. Можеш мене не чекати! 

Інна. Дивись, телефон з кишені випаде. 

Таня. А у меня плівка захисна. Ой, фу. Навіть полегшало. Дівки, дайте води. 

Інна. Зараз, Лєну проведем і в магазин сходимо. 

Таня. Ти вже їдеш? Чому? Давайте тусити далі. 

Інна. Давай, Лєнок. Цьом. Завтра зізвонимось. 

Олена. Цьом. Танюша, точно все нормально? 

Таня. Все чудово. Па-па, Лєна. Стережись свого доктора-м’ясника, він явно на тебе око 

поклав. 

Олена. Гаразд. Все па-па дівчата. Зпишимось. 

Олена їде на таксі. 

Таня. Ти номер машини запам’ятала? 

Інна. запам’ятала. Як ти? 

Таня. Нормально. Давай на лавці трохи посидимо? 

Інна. Посварились? 

Таня. З ким? А, та нормально все. Помиримось. Ти що не знаєш, як з мужиками треба 

миритись? 

Інна. Я теж пити хочу. Пішли в магазин, тут цілодобовий поруч. 

Таня. Ой, Інка, я посидіти хочу. Давай ти одна сходиш. 

Інна. Посидиш одна? 

Таня. Да. Іди не переживай, кому я тут потрібна. 

Інна. Ок, я швиденько. Якщо що, кричи мені, добре? 

Таня. Все іди вже, дружинік. 



Інна бере свою сумочку. Іде. Кілька разів Таня намагається набрати чийсь номер. Але 

додзвонитись, не виходить. 

Таня. Образився. 

З кущів виходить Саша. Вид у нього трохи розгублений. 

Таня. Господи, чого ж так лякати! 

Саша. Вибачте. 

Таня. О, це знову ти. 

Саша. Знову я. 

Таня. Ну, що ти хочеш? 

Саша. Так, познайомитись хотів. 

Таня. Познайомитись. А ще чого хотів? 

Саша. Лише познайомитись. Ми не вчились разом? 

Таня. Ти дибіл? 

Саша. Ні. Чого ви так зі мною розмовляєте? 

Таня. Дибіл. Одразу ж видно. На побачення прийшов, знайомитись, значить. 

Причепурився. Портфельчик взяв. Цвяхи взяв, напевно. 

Саша. Може і взяв. 

Таня. І молоток, мабуть, теж, да? Думав, розвести якусь дурочку і забити їй свій 

маленький, кривий, гвоздик ввечері, так? Ну, давай, чого ти? Діставай свій молоток, 

подивимося який він у тебе. 

Саша. Дура. 

Таня. Ха ха ха. І ти образився? Що ж ви мужики всі такі ніжні останнім часом. Добре все. 

Відвали, не до тебе зараз. 

Саша хоче ще щось сказати, але передумує і йде. 

Таня ще раз пробує зателефонувати. 

Сцена 6 

Квартира Олени. Толік і Олена лежать напівроздягнені в ліжку. 



Толік. Ти більше на мене не сердишся? 

Олена. Ще серджуся. 

Толік. Так, може ще разочок? Я повинен вимолити пробачення. 

Олена. Так ти тут ні до чого. Це ж я на тебе повелася. 

Толік. Ну все, іди до мене. 

Олена. Давай краще просто полежимо. 

Толік. Давай. 

Олена. У тиші. 

Толік. Здається, твій телефон вібрує. 

Олена. Нехай. 

Лежать мовчки під звуки вібрації телефону. Толік кладе руку на серце Олени, в тому 

місці, де стирчить цвях. 

Толік. Не болить? 

Олена. Болить. Але мені це подобається. Може я мазохіст? 

Толік. Хочеш ще один? 

Олена. А у тебе є? 

Толік. В мене ще багато. 

Олена. Я не розумію, ти на заводі працюєш? Чи син мільйонера? 

Толік. Ні те, ні інше. Просто знаю людей. 

Олена. А я от раніше ніколи зрозуміти не могла, навіщо люди це роблять. Я взагалі пізно 

про цвяхи дізналася. Вже студенткою. Нам байку розповідали. Типу, привели студенток 

на практику до відділення реанімації новонароджених. Десь, приблизно за годину до їх 

приходу, померла новонароджена дитинка. 

Толік. Який жах. 

Олена. Коли в лікарні помирає дитина, та й будь-яка людина, не має значення, то треба її 

ще години дві тримати у відділенні, щоб констатувати біологічну смерть. За цей час, як 

правило, тіло заклякує. Почекали вони належний час, підходять до дитини разом з 



сестрою. Вона оглядає дитинку і чогось сильно лякається. Студентки нічого зрозуміти не 

можуть. Тоді сестра каже: «вся дитина заклякла, а шия і голова ні». Як пізніше нам 

пояснили, це означає, що дитина як би дивиться на всі боки, кого б ще забрати з собою. І 

тільки вона це сказала, як у реанімаційній палаті в іншого малюка зупинка серця. Всі 

лікарі біжать до нього, починають реанімувати. Поруч лежав двотижневий малюк, теж дає 

зупинку. Вже дві бригади лікарів намагаються їх врятувати. А та медсестра кричить: 

«дівчата, терміново відвозіть мертвого з відділення, викликайте робочих, нехай заб’ють 

цвяхами»! Знайшли якогось робочого і той забив по цвяху кожній дитинці. І після цього, 

все припинилося. Малюків врятували. 

Толік. Здається, я десь чув подібну історію. 

Олена. І мені завжди здавалося, що тільки так їх і треба використовувати. Щоб рятувати 

людей. А як ти про цвяхи дізнався вперше? 

Толік. Блін, та я вже й не пам'ятаю. Здається, вони завжди були в моєму житті. Пам'ятаю 

тільки один момент. Я літню сесію завалив в інституті, спека стоїть, я сиджу у парку з 

морозивом в руці, воно тане і капає на асфальт. А я як дурень, дивлюся в цю білу калюжу і 

думаю, що робити. Злий як диявол на себе. Думав, відрахують. А тут до мене маленька 

дівчинка на роликах під'їжджає, зовсім маленька, років п'ять, може шість. Але вже так 

впевнено стоїть на роликах, я в свої роки так і не навчився кататись. Вона дивиться то на 

мене, то на морозиво і каже: «у тебе морозиво розтануло». Я відповідаю, що бачу. А вона 

мені: «не будь злюкою». І розтискає свій маленький кулачок, а в ньому гвоздик лежить. 

На - каже - подарунок. І поїхала далі кататися. Я його з собою до сих пір ношу, як 

талісман. 

Олена (бере телефон). Вибач, я все-таки відповім. 

Толік. Хто там? 

Олена (прикладає палець до губ, передзвонює). Так, Інусь, що там трапилось? В сенсі? 

Біля бару?! А… почекай, чекай… а ти де була? Гаразд, все, все Інна, послухай мене. 

Послухай мене секунду! Куди відвезли? Поряд є лікар? Спитай який номер? Це у нашу? 

Все, зараз буду. Заспокойся. Все, давай. 

Толік. Що вже трапилось? 

Олена. Тані якийсь псих голову молотком проломив. 

Толік. Оу. 



Олена. Треба бігти. Одягайся, будь ласка. 

Сцена 7 

Квартира Шеллі і Марка. Неділя. Марк і Міла на дивані, передають один одному косячок. 

У кріслі навпроти сидить Шеллі і щось читає в телефоні. 

Марк (затягується косячком). Ну, фіг його знає. Я якось в третьому класі вкакався, і з 

тих пір у мене фобія. Так ось, про яку довіру може йти мова, якщо я навіть власній сраці 

довіряти не можу? 

Шеллі. Фу, Марк! 

Міла. Я про співчуття кажу. Тут питання не у довірі, а в емпатії, розумієш? 

Марк (передає косяк до Міли). Я сам, будучи емпатом, добряче  хапнув горя від 

оточуючих людей. Але, ось що помітив. Люди без емпатії роблять погано іншим, нібито 

несвідомо, вони наче не відчувають наслідків. Це як якась форма інвалідності, яка заважає 

єднанню людей, розумієш? 

Міла (затягується і тушить косяк в попільничку). Фігню говориш.  

Шеллі (не відриваючись від телефону). Хіба суспільство не стимулює, навпаки, розвиток 

егоцентризму у людей? 

Марк. На жаль. І чим доросліше людина - тим складніше розвинути в собі емпатію. 

Міла дістає свій рюкзачок позаду дивану. Якийсь час риється в ньому і дістає два 

флакони з лаком для нігтів. 

Міла. Цей або цей? 

Шеллі. Ти ж хотіла індиговий. 

Міла. Я ввечері спробувала, мені не сподобалося, як він виглядає. 

Шеллі. Ну, тоді цей. 

Марк (фарбує ніготь). Шеллі, ти мене слухаєш? 

Шеллі. По-можливості - ні. 

Марк. Ось я тобі пояснюю, мені добре, коли оточуючим теж добре. Складно це відчуття 

описати. Ніби ти захищений, коли оточуючі навколо тебе щасливі. Але якщо комусь 

потрапляє порошинка в око – то в мене течуть сльози. Ось, що це, якщо не емпатія? 



Міла. Шиза. 

Марк. Може то воно і так. Але мені хочеться вірити, що це, все ж таки, емпатія. 

Шеллі. Марк, ти як накуришся, таку маячню починаєш нести. Ще й всю хату просмердів, 

до вечора не вивітриться. 

Марк. Я тут до чого? Це в неї лак смердить.  

Шеллі. Якщо батьки спалять, то знову у рехаб поїдеш. 

Марк. Чого ти мене сумувати робиш? А в нас є шо поїсти? 

Шеллі. Це життя тебе сумувати робить. 

Міла. Про нас нічого не пишуть? 

Шеллі. Та ось, шукаю. Тільки про вибори, якісь скандали, розслідування і про тонни 

сміття в Тихому океані. 

Міла. Скільки ще потрібно вбити, щоб про нас заговорили? 

Марк. Як вони набридли, ці шизоїди зі своєю природою. Людина взагалі ніякого впливу 

на природу не має. Все це потепління і забруднення через сірку у дебільних вулканах, які 

вже до нас коптили небо і будуть коптити після нас. Щоб людина могла зіпсувати 

природу, потрібно всю планету спалити нафіг. 

Міла. Ну, знаєш, все ж таки хімічні забруднення там усілякі. 

Марк. Фігня. Ти ж напевно бачиш ці зарозщі зеленню заводи у місті. У нас же зараз в 

країні тільки один завод цвяхів нормально працює. Так ось, якщо вони так сильно 

знищують навколишнє середовище, чого вони тоді заросли, коли їх кинули? Де ж 

вимирання зелені, про яке ниють природо-шизоїди? 

Шеллі. Що тобі ці заводи спокою не дають? Чого ти лазиш там? 

Марк. Мені просто здається, що потрібно підтримувати підприємства рідного краю, а у 

них зараз дефіцит робочих рук. 

Шеллі. Міла, ти бачиш який мудрий в мене брат. Діоген двадцять першого століття. То 

йди влаштуйся на завод одразу після школи. І зарплати на заводі тобі вистачить на оренду 

діжки. 

Марк. Щось я про діжку не второпав. 



Дзвінок у двері. 

Шеллі. Це Стас. Піду відкрию. 

Марк (передражнює). Це Стас, піду відкрию. 

Шеллі виходить з кімнати, по дорозі встигає дати по потилиці Марку. Через хвилину 

вона повертається зі Стасом. 

Стас. Ви знову курили? 

Марк. Стас, розумієш, я – емпат. 

Стас. Ти - дегенерат. Ще раз всім пояснюю, слухайте уважно. Якщо ми хочемо домогтися 

нашої мети - ніяких наркотиків, ніякого алкоголю. Я більше терпіти це не буду. 

Марк. Розумієш, треба ж нам іноді зняти напругу, розслабитися після такого. Хоч пива 

можна випити? 

Стас. Повторюю, спеціально для ретардів. Якщо ти хоч якось виправдуєш вживання цього 

гівна, то ти справжній дегенерат. 

Марк. Ок, припустимо. А що тоді з приводу цвяхів? 

Стас. Не зрозумів? Ти що зібрався записатися в ряди цих «дірявих»? 

Міла. Я краще відсяду подалі. 

Марк. Просто ти завжди говорив, як це погано, і ми з цим боремося як можемо, так? Але 

я перевірив ... На собаці, сусідській. 

Міла. Ти забив собаці цвях?! Хворий ти виродок! 

Марк. Не знаю. Зараз вона виглядає щасливою. 

Міла. Як ти це зрозумів? 

Марк. Вона посміхається щоразу, коли мене бачить. 

Стас дістає з-за пояса молоток. Всі чекають, що він скаже. 

Стас. Зробимо вигляд, що я цього не чув. 

Марк. Гаразд, вибач друг, я просто, ну, коли дуну, починаю іноді хєрню повну нести. 

Тепер я вже точно все. З цього моменту повністю чистий. 



Стас. Сподіваюсь. Слухайте. Я знайшов нам чола одного. Мразота рідкісна і з жінками 

поводиться як тварина. Працює режисером, тут на місцевому каналі. 

Міла. Коли? 

Стас. Завтра. 

Марк. Круто. 

Стас (простягає молоток Марку). І це зробиш ти. 

Марк. Чому я? 

Стас. Доведи, що ти один із нас. 

Міла (демонструє нігті на руці). Ну, то як вам? 

Шеллі. Вогонь. 

Міла. Вже чотири. 

Сцена 8 

Кімната з червоними шторами. Марина стоїть перед камерою.  

Толік. Все, стоп! Знято. 

Марина. Нормально вийшло? 

Толік. Марино-сонце, ти просто знахідка! Можеш поки перекурити, нам ще треба зняти 

крупний план. 

Марина. Слухай, я трохи хвилююсь. В це місце мені ще не забивали. Твій хлопчик точно 

нормальний? 

Толік. Ти мене ображаєш. Хлопчик досвідчений, все зробить як треба. 

Марина. Краще б ти сам це зробив. Тобі я довіряю більше, ніж якомусь хлопчику. 

Толік. Може і так. Може і краще. Після зйомок поїдемо до тебе? 

Марина. Поїдемо. Якщо твій хлопчик мене не скаліче. 

До Толіка підходить Саша. 

Саша. Толя, вибач. Можна тебе на хвилинку. 

Саша і Толік відходять у бік. 



Толік. Марина нічого так, га? Ноги тільки криві, як зламаний хєр жирафа. Що ти хотів? 

Саша. Я щось у тексті не впевнений. 

Толік. Слухай, замовник затвердив текст. Знімаємо як є. Саша - ти кращий автор з тих, 

кого я знаю. Твій слоган: «просто забий» - це ж, блядь, геніально. Тобі просто не вистачає 

впевненості в собі. Ти мені краще скажи, ти спробував мій спосіб? 

Саша. Спробував, щось не вийшло. Мабуть з моїм панічним страхом перед жінками, цей 

спосіб не підходить. 

Толік. Та ну? Цей спосіб всім підходить. 

Саша. Еге ж, жінки так і чекають невпевненого в собі товстуна з тремтячими колінами, 

який не те, що заговорити, а навіть подивитися боїться у їх бік. Толя, я дуже ціную твою 

допомогу, але це не для мене. 

Толік. Ну, варто було спробувати. 

Саша. Гаразд, я тоді поїхав додому. Бачу, я тут більше не потрібен. 

Толік. Добре, тоді на зв’язку. 

Саша йде. Анатолій повертається до знімальної групи. 

Толік. Так увага, попереду важлива сцена, забиваємо цвях Марині у хребет. Треба зняти з 

одного дубля. Стас ще не прийшов? 

Марина. Як бачиш. 

Толік. Де він там ходить? Знайдіть мені Стаса терміново. 

Сцена 9 

Квартира Ірини. Кухня. Толік і Ірина за столом. Толік п'є з чашки. 

Толік. Що це таке? 

Ірина. Цикорій. Корисніший за каву. 

Толік. Рідкісна гидота. Зроби мені краще чай тоді. С лимоном. 

Ірина. Ти його вже місяць п'єш і жодного разу не скаржився. 

Толік. Вибач, важкий день.  

Ірина. А у мене життя. 



Толік. Щось не так? 

Ірина. Ні, все добре. Краще бути не може. Але далі так жити не можна. 

Толік. Психологи кажуть, що якщо прибрати з проблеми всі емоції, то залишиться тільки 

ситуація. Ти можеш мені нормально пояснити, що сталося? В мене не той настрій, щоб 

вгадувати. 

Ірина. Життя. Мені соромно, Толік. Мені за тебе соромно. Перед сином соромно, перед 

батьками, друзями. 

Толік. Чому так раптово тобі за мене стало соромно? 

Ірина. Ти що не бачиш, у що перетворився наш шлюб? Наша родина? Ти весь час на 

роботі, вдома майже не ночуєш. Так, я розумію, ти це робиш заради грошей, щоб ... Щоби 

що? Ти тільки про роботу свою думаєш. Але це не найстрашніше. Всі знають. 

Толік. Що саме? 

Ірина. Про твої походеньки. Всі. Навіть Денис. Я і сама давно знаю, не повна дурепа все 

ж таки. Але спочатку думала, що зможу з цим жити, а от зараз думаю, що не зможу. Я 

чесно намагалася, але не можу. 

Толік. А знаєш, про що я думаю останнім часом? Про лимони. Точніше про кісточки в 

лимоні. Кожен раз, коли ріжу лимон, обов'язково розрізаю кісточки. І це велика проблема. 

Так як зазвичай їх десять штук приблизно, в лимоні. І мені доводиться виколупувати 

замість десятка, штук п'ятнадцять, а то і сімнадцять, якщо лимон побільше. І це напрягає, 

насправді. А ще у мене контракт зірвався сьогодні. 

Ірина. Боже мій, до чого тут лимони? 

Толік. Ні, а що ти хотіла від мене почути? Що я буду виправдовуватися? Перед тобою? 

Так, я такий як є. Думаєш, я буду просити пробачення і скажу, що виправлюсь? Ні. 

Думаєш, я не вважаю, що створювати сім'ю було помилкою? Не знаю, може і так. Ми 

можемо нескінченно міркувати і сперечатися на цю тему, але в кінцевому рахунку все 

зводиться лише до одного питання. Що ти від мене хочеш? 

Ірина. Я не знаю. 

Толік. Тоді якого хєра ти почала цю розмову?  

Ірина. Будь ласка, не кричи на мене. 



Толік встає  і витрушує жменю цвяхів з кишені на стіл. Частина з них падає в чашку з 

цикорієм. 

Толік. Тобі ж тільки це потрібно. У тебе одні цвяхи в голові! Бери, але позбав мене від 

цих розмов. Ми обоє знаємо, що це єдине, що тобі приносить радість. Я теж все про тебе 

знаю. Тобі не потрібна сім'я. Для тебе це тільки прикриття. Але повір, цим сім'ю не можна 

замінити, як не можна замінити нормальну каву цим гімном. 

Ірина (перераховує цвяхи). Але тут мало.  

Толік (бере цвях зі столу). Мало? Ходімо. Пішли, кажу. 

Ірина. Відпусти. 

Толік. Пішли. 

Ірина. Мені боляче! Толя! 

Толік тягне за руку Ірину до кухонної поверхні. Приставляє її руку до дошки для нарізання 

і з усього маху забиває цвях у долоню Ірини, прямо своєї рукою. Ірина кричить. 

Толік. Цього ти хотіла?! Відчуваєш? 

Ірина. Виродок! 

Толік. От тепер стій тут ось так, поки не звариш нормальної кави або не одумаєшся. 

Толік йде. Ірина плаче на кухні. 

Сцена 10 

Квартира Саші. Толік стоїть у вікна. До кімнати заходить Саша з банкою пива. 

Толік. Вибач, що так пізно. Мені більше не було до кого піти. 

Саша. Тримай, з холодильника. 

Толік (бере банку, прикладає до опухлої руки). Ти чув, що з Мариною трапилось? 

Саша. Так, мені Вадим писав. 

Толік. Сука, цей Стасік, головне одразу злиняв кудись. Через цього гандона, такий 

контракт просрали. 

Саша. Звідки ти його взагалі знаєш? 

Толік. Та я його знати не знаю. Нас лише вранці познайомили. 



Саша. А як щодо інших актрис? 

Толік. Моя б воля. Марина у контракті була прописана, умови замовника. 

Саша. Не переймайся, будуть інші замовлення. 

Толік. Таких вже не буде. Кажу тобі, після такого скандалу, у мене лише один вихід, піти 

з професії. Мені ж тепер нічого серйозного не довірять. А в тебе є щось міцніше? 

Саша. Зараз гляну. 

Саша йде на кухню. Толік дивиться у вікно. Саша повертається з пляшкою віскі і двома 

склянками. Наливає Толіку більше, собі менше. 

Толік (робить ковток). Я ж зірвався. Ніколи не думав, що я можу зірватися. Це добре, що 

Дениса ще не було вдома. Блядь, прям флешбеки з дитинства! Мені десять років, батько 

місяць як відкинувся з зони. Мама знімала однушку біля м'ясокомбінату. Завжди там 

такий сморід стояв, вікна неможливо було відкрити. Добре, що закрився, доречі. В 

черговий раз обидва напились, рознесли хату і мати йде повз мене зі словами: "як мене все 

заїбало, я піду кинусь з балкона". А батько її потім до крісла прив'язує. Я роблю вигляд, 

що мені байдуже і дивлюся Чіпа і Дейла по телевізору. Хоча все це відбувається 

буквально у метрі від мене, в одній кімнаті. Все з дитинства, Саша. Все з дитинства. 

Пам'ять взагалі дивна штука. Насилу згадую, що вчора було. Але чудово пам'ятаю, як 

батьки мене криють матом триповерховим за те, що я в гостях взяв цукерку зі столу. 

Притому, що люди, до яких ми ходили в гості, завжди трохи офігевали, бо не жебракували 

як ми. А я без задньої думки брав, бо вдома таких цукерок ніколи не було. А коли хотів 

солодке - доводилося смажити цукор і уявляти, що це карамель, тільки на смак як лайно. 

(Робить ще ковток). Як і віскарь цей. 

Саша. Твій подарунок, доречі. 

Толік. Бачиш, і тут я обісрався. Пам'ятаю, як в школі я абсолютно не розумів математику, 

тому що пропускав багато через хвороби. А мати на кожну неправильну відповідь б'є мене 

все сильніше, а коли виходить з себе, то б'є тебе так, що ти скочуєшся під стіл, на 

допомогу приходить батько і добиває мене ногами. А потім у мене на медогляді в школі 

питають, звідки синці на спині? А я відповідаю, що сам винен, тому що балувався, тому 

що був щиро впевнений, що у всіх так і ніяк інакше. А вдома тобі влітає ще за те, що 

розповів і твоїй матері потім класна дзвонила. Удари від батьків найболючіші, не тому що 

б'ють сильно, а тому що це робить найбільш близька і рідна людина. Ця однокімнатна 

квартира біля м'ясокомбінату була для мене реальним пеклом, куди не хотілося 



повертатись з вулиці. Але треба було, бо друзі вже розійшлися по домівках, їх чекає 

вечеря, сон. А я стою один у дворі і слухаю, як мої батьки лаються на кухні і б'ють посуд. 

Все це з дитинства. 

Толік допиває віскі. Саша наливає ще. 

Толік. Хоча ось що цікаво. З тих пір, як пішов з дому жити самостійно, то у нас, на подив, 

такі теплі відносини стали. Я особливо і не пригадую мамі це все. Якщо буває щось 

спливе, вона зазвичай говорить або: "ну да, визнаю, я іноді неправильно поводилася", або 

"ой, та ти перебільшуєш, не було прям такого вже". Насправді, я до кінця життя не вибачу  

все це гівно, хоч і завжди буду з нею привітним. Якби не купа психіатрії, яку вона мені 

подарувала на пару з татом-рецидивістом, то може життя склалося б по-іншому. 

Саша. Так, начебто нормальним виріс, соціалізувався і більш-менш успішним став. 

Толік. Це тільки зовні, Саша. Всередині я так і залишився тим Толіком маленьким, з 

синцями на всю спину. 

Саша. Так а що саме з Ірою трапилось? У вас вже все? 

Толік. Вже з самого початку було зрозуміло, що нічого хорошого у нас не вийде. Її 

зрозуміти можна, все-таки страшно самій сина ростити, ось вона і шукає собі аеродром і 

всіма силами намагається на нього приземлитися. І борщ зварить, і сама за себе заплатить, 

і дасть коли завгодно. А от коли вже приземлилася, демоверсія закінчилась і ти дізнаєшся 

багато нового про неї. І про себе. Ось ця її одержимість цвяхами. Ти знаєш, вона навіть 

синові їх в голову забиває. Я до сих пір здивований, як він живий ще. А спробуєш, їй щось 

сказати, так там така істерика починається. Всі цвяхи, що у мене були віддав їй. 

Сподіваюся, їй це принесе щастя, хоч на якийсь час. 

Саша. Прямо всі? 

Толік (б'є себе по кишенях). Всі. Крім цього. Талісман. Ти знаєш, я так собі жодного разу і 

не спробував сам. 

Толік відвертається до вікна. 

Саша. Толь, що ти весь час у вікно дивишся? У нас колеса на районі не знімають. 

Толік. Та щось поліції багато у дворі. Спочатку одна машина була, тепер вже три. 

Дзвінок у двері. 

Саша. Піду подивлюсь, що там. 



Толік. Сподіваюсь, це не за мною. 

Сцена 11 

Квартира Ірини. На кухні розкидані цвяхи, друзки посуду. 

Грає легка музика. Ірина, похитуючись, п'є вино з пляшки. З шиї, рук і голови стирчать 

кілька цвяхів. На кухню заходить Денис. Видно, що він тільки зайшов з вулиці. 

Денис. Мам? 

Ірина. Вранці він будив мене поцілунком і від нього завжди пахло кавою. Дивно, але мені 

він її ніколи не пропонував. 

Денис. Мам, що трапилось? Ти вся у крові. 

Ірина. Люди змінюються, але найчастіше в гіршу сторону, тому що так простіше. 

Денис. Ти можеш пояснити, що трапилося, нормально, мам?! Це тато зробив? 

Ірина. Який він тобі «тато»?! Я тебе прошу. 

Денис. Сука, я вб'ю його! 

Ірина. Денис, ти вивчив уроки? 

Денис. Де він? 

Ірина. Тобі зробити цикорій? Каву ним, звичайно, замінити не можливо. Але якщо 

прикинутись, то можна не помітити різниці. 

Денис хапає молоток зі столу і вибігає на вулицю. Ірина п'є вино і продовжує свій дивний 

танець. 

Сцена 12 

Парк. Ніч. На лавці сидить Толік. В руках у нього пляшка віскі, а в лобі стирчить 

маленький цвях. Запечена кров залила йому обличчя, так що може здатися ніби замість 

сліз у нього текла кров з очей. До нього підходять з різних боків Шеллі, Марк і Міла. 

Сідають по обидва боки від нього. 

Шеллі. Ви не проти, якщо ми тут з вами посидимо трохи? 

Толік. Сідай, місця всім хвате. 

Міла. У вас кров. 



Толік. Знаю. 

Шеллі. Якщо бажаєте, я його витягну. Цвях в сенсі. 

Толік. Дякую, дівчинко. Хай буде. Я вже звик до нього. 

Міла. Що у вас трапилось? 

Толік. Ха, життя трапилось. І все в один день. Роботу втратив, сім’ю, приятель, як 

виявилось, був серійним маніяком. Так мені сказали, коли його забирали. Таке собі життя. 

Оце нащо ви будете мене слухать? Підіть краще, погуляйте, погода хороша. 

Марк. Ми вже нагулялись. 

Толік. Ну, як хочете. Доречі, будете? Ні? Це шкідливо, звичайно, але добре допомагає 

змазати барви буття. 

Шеллі. Буття? І що ж це для вас? 

Толік. Як же тобі пояснити, дівчинко? Візьмемо зрозумілий всім приклад. Цвях і молоток. 

Ти ж не будеш думати про те, що спочатку це був такий довгий дріт, який пропускають 

через вал, щоб вирівняти. Що за допомогою ударів формується жало і шляпка для 

майбутнього цвяха. Теж саме і з молотком. Потрібно відлити болванку, обробити, надати 

форму, висвердлити отвори. Що для дерев'яної ручки росло дерево. Ти про це не думаєш. 

Тобі просто потрібно забити цвях ось сюди, в лоб. Нас вкидають в життя, і ми не 

замислюючись існуємо, просто імітуючи те, що роблять інші. Хоча кому я це все 

пояснюю? Ви ж всі як собаки, очі начебто розумні, а в голові порожнеча. 

Шеллі. Марк, здається, нас намагаються образити. 

Толік (до Марка). А що, я хіба щось не так кажу? Га? Чого мовчиш? Він у вас розумово 

відсталий, дівчата, чи як? 

Толік робить довгий ковток з пляшки, тим самим її спустошуючи. Міла і Шеллі 

розмовляють пошепки між собою. 

Міла. Стас просив без нього не починати. 

Шеллі. Мені все одно, дай мені молоток, я його сама зараз... 

Марк (до Толіка). Тобто, по-вашому, нас всіх чекає одне й те саме? Будемо рабами 

системи і кваліфікованими споживачами, як ви? 

Толік. Не знаю. Це кому як пощастить. 



Міла. Скажіть ще, що ми почнемо цвяхи собі в голову забивати? 

Толік. Може і почнете. Вашому поколінню шалено пощастило. Ви народилися вже в 

епоху інтернету, з доступним порно двадцять чотири на сім. Мені ось доводилося, вибачте 

дівчата за подробиці, дрочити на кліпи Мадонни і Кайлі Міноу по МTV. Причому у тебе 

на всю справу три-чотири хвилини, тому що наступний кліп Рікі Мартіна, на якого, 

звичайно, теж можна, але це було набагато складніше. У вас є все. Доступні наркотики, 

алкоголь, розваги, будь-яка їжа. У моєму ж дитинстві, улюблена їжа була хліб. І ніяких 

цвяхів не було. 

Міла. Мені здається, ви так і не зрозуміли. Нам це все не потрібно. 

Шеллі. Ага. 

Марк. Абсолютно. 

Толік (починає засинати). Значить, я дійсно нічого не розумію в цьому житті. 

Шеллі. Марк, давай. 

Марк. Зараз, хвилину. Мені потрібно руку розім'яти. 

Шеллі (встає, підходить до Марка). Я тобі зараз розімну! Дай мені, якщо не можеш. 

Марк дістає молоток. Обходе з різних сторін сплячого Толіка. 

Міла. Це хто там? Не Стас? 

Марк. Блін, це ж Денис. 

Міла. Малий? 

Денис кидається на Толіка і забиває його молотком. Всі інші тікають. 

Денис не може зупинитись. Звуки ударів лунають у порожньому парку. 

Сцена 13 

Морг. В центрі дві каталки з тілами, накриті простирадлами. Через все невелике 

приміщення під стелею розтягнутий транспарант з текстом: «Твоє тіло - моє діло». 

Входять двоє, Віктор Геннадійович і Асистент. Обидва у білих халатах і в масках. 

Асистент. Ну, от, Віктор Геннадійович, сьогодні вночі привезли. 

Віктор Геннадійович (надягає рукавички). Подивимось. 



Асистент знімає простирадло з першого тіла. На каталці лежить Стас. 

Асистент. Цього мати знайшла, коли з роботи повернулася. Чоловік, дев'ятнадцять років. 

Попередній висновок, проникаюче ураження мозку, викликане стороннім предметом. 

Цвяхом. Внаслідок, пошкодження черепно-мозкових нервів і значні пошкодження 

великих судин не сумісні з життям. Орієнтовно, смерть наступила від внутрішньочерепної 

кровотечі. 

 Віктор Геннадійович. Угу. 

Асистент. А ще, Віктор Геннадійович, зверніть увагу на численні рубці на скроні та 

тім'яно-потиличних зонах. Схоже, що хлопець давно таке практикує. 

Віктор Геннадійович. Давай другого. 

Асистент знімає простирадло з другого тіла. На каталці лежить Толік. 

Віктор Геннадійович. Ать твою ять! 

Асистент. Чоловік, імовірно тридцять-тридцять п'ять. Знайдений сьогодні вночі, у парку. 

Віктор Геннадійович. Можеш, не продовжувати. Я і так все бачу. 

Асистент. Віктор Геннадійович, я чув, що затримали покидька. Але схоже тут те саме. 

Віктор Геннадійович. Те чи не те. Нехай органи розбираються. Наше діло – папірці 

заповнити. Дивись, гвіздок бачиш? 

Асистент. Бачу, Віктор Геннадійович. 

Віктор Геннадійович. І цей туди ж. 

Віктор Геннадійович знімає рукавички, кидає в урну. Сідає за стіл. 

Віктор Геннадійович. Я звичайно все розумію, але це не розумію. 

Асистент. Ви про що, Віктор Геннадійович? 

Віктор Геннадійович. От я все думаю, про цвяхи оці. Скажи мені, от нахєр вони їх в себе 

весь час забивають? Це ж просто цвяхи. 

Асистент. Людям дайте лише привід напхати в себе різного лайна. Мода така. 

Віктор Геннадійович. Мода… Взагалі ти не подумай. Я людина широких поглядів і можу 

прийняти майже все що завгодно в питаннях моди. Але вибач, для мене це вже занадто. 

Це деградація якась. Причому масова. Вчора нам цю актрису паралізовану з цвяхом в 



хребті привезли, а ще Олена Борисівна - гінеколог наш, ну ти її знаєш, я підводжу її після 

роботи, інколи, рідко. 

Асистент. Знаю, гарненька така. 

Віктор Геннадійович. Так от, вона сама або їй хтось допоміг, в серце собі цвях забила, 

уявляєш? Тепер ходить в сто четвертий кабінет, на процедури, щоб чого не вийшло. Я 

звичайно все розумію, але це я не розумію. Нормальна, доросла баба, з медичною 

освітою! І такими дурницями займається. Тепер ще ці двоє. 

Асистент. Тю, фігня якась. 

Віктор Геннадійович. От тобі і мода. Добре, давай працювати. 
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