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ПОМИНКІ 

 
Людмила Тимошенко 

 

Наталя – 35 років, середнього зросту худа і цікава 
Андрій – її брат, 41 рік, повнуватий, з веселими очима 

Ілля Захарович – їх тато, дуже товстий, з почуттям гіркого гумору, втомлений 

від життя 70 років 

Мар’яна – коханка Андрія (у п’єсі не з’являється) 
Тася – дружина Андрія (у п’єсі не з’являється) 

Роман – коханець Наталі, 34 роки, високий, накачаний 

Гоча – чоловік Наталі (у п’єсі не з’являється) 
Юлька – коханка Іллі Захаровича (у п’єсі не з’являється) 

Дядя Вітя – 56 років, холостяк, сусід померлої бабушкі. Акуратний і 

підтягнутий 

Тітка Валя – сусідка, 65 років. 
Тітка Марина – 55 років, колишня квартирантка Наталіної померлої бабці. 

 

 

 
Дія 1 

Сцена 1 

 

Салон автомобіля. Це джип, але зі скромною “начинкою”. Ми його бачимо 

ніби збоку, в розрізі. За кермом сидить Андрій, на ньому розхристане пальто 

і сванська шапка. На задньому сидінні лежить вінтажний шкіряний 

докторський редікюль. Андрій “проїжджає” біля жінки з величезним 
рюкзаком за спиною, біля неї – важка валіза. Це – Наталя. Вона радісно маше 

рукою. Андрій “зупиняє” машину, нахиляється, “відкриває” дверцята 

пасажира. 
 

Андрій: Сідай бігом, тут не можна стояти. 

Наталя: Бляха, чемодан важкий, не закину! 

 
Андрій ставить машину на аварійку і ручник, вибігає, закидає валізу на заднє 

сидіння, знімає з Наталі рюкзак, закидає у багажник. Наталя кидається на 

нього з обіймами, застрибує обома ногами, обіймає міцно. Ззаду “гудуть і 



світять фарами” інші автомобілі. Андрій крутить Наталею, обнімає, цілує в 
щоки і лоб. 

 

Андрій: Обережно, шапка! (тримає рукою шапку, аби не впала) Бігом сідай, 

бо зараз поб’ють! 
Наталя: Обійди машину спереду, бо не доїдемо! 

Андрій: Тьху на тебе з твоїми забобонами.  

 
Швидко обоє сідають, машина “рушає”. Далі – до кінця сцени ефект машини, 

що їде. 

 

Наталя: Відгодувався як пацятко. 
Андрій: (глядить себе по щоках, дивиться на Наталю, “робить трійне 

підборіддя”) А так? 

Наталя: А так, як свиня противна. 
Андрій: А в тебе ні сісьок ні сраки, мала. (намагається жартома вхопити 

Наталю за груди, Наталя відбивається) 

Наталя: Фу, уйди, гімно. Сісьок може і нема, а срака гарна. Ніхто ще не 

жалівся. Знаєш, як то кажуть, коли сраки нема, а є цицькі, то до сраки ті 
цицьки.  

Андрій: Старий не смішний жарт.  

Наталя: Це не жарт, а констатація факту.  

Андрій: Мар’яну не трож! 
Наталя: А хто тут імена називає? 

Андрій: Не трож Мар’яну!  

Наталя: Ніхто не чіпає твою Мар’яну, заспокійся. Далі з нею агонізуєш? 
Андрій: Куди ж вона подінеться? 

Наталя: Вже купив їй квартиру? 

Андрій: В Броварах “однушку”. Ремонт сама робить.  

Наталя: Повезло тобі, що нерухомість впала... 
Андрій: Давай, не начинай, умоляю... 

Наталя: Вициганила, коза... Ну може, хоч тепер “відвалиться”? 

Андрій: Може і “відвалиться”... 
Наталя: (знущально) Мій бідний нещасний братику... Ходи пожалію... 

 

 (Намагається обійняти Андрія і погладити по голові) 

 
Андрій: (сміючись): Уйди, гівно! Шапка! Шапка впаде! 

 

 (Намагається утримати шапку руками). 



 
Наталя: Кермо тримай, баняк! 

 

(Машину “кидає в сторону”, інші “гудуть, світять фарами”) 

 
 

Андрій: Не бійся, мала! (підморгує). Як долетіла? 

Наталя: Чекай, я ж тату обіцяла передзвонити. 
Андрій: Давай, а то смороду буде. 

 

(Наталя дістає телефон) 

 
Наталя: Бляха, батарея сідає, маєш шнур? 

 

(Андрій подає шнур, Наталя набирає на гучний зв’язок тата.) 
 

Голос Іллі Захаровича: (дуже голосно) Доня! Альо! Ти мене чуєш? Альо? 

 

(Андрій і Наталя переглядаються, сміючись) 
 

Наталя: татуню, ти на громкому зв’язку, не ори! 

Голос Іллі Захаровича: Альо! Чуєш мене??  

Наталя і Андрій разом: Чую, чую! 
Голос Іллі Захаровича: О, то ви вже разом? А чому ти одразу не набрала як 

сіла? 

Наталя: На телефоні батарея сідала, берегла батарею. 
Голос Іллі Захаровича: Викинь свій айфон, в мене батарея тиждень тримає.  

Наталя: Тато, я теж скучила. 

Голос Іллі Захаровича: Ви вже де? Виїхали за місто? 

Андрій: Ні, щойно від аеропорта від’їхали. 
Голос Іллі Захаровича: Тут в городі нема нічого доброго з алкоголю. Я вже 

все замовив на поминки, а водка тут гівно і вино гівно. Заїдьте в хороший 

магазин купіть чогось нормального. 
Наталя: Вино я привезла грузинське. 

Голос Іллі Захаровича: Яке? Тут баби старі лише червоне пьють. 

Наталя: Є і біле і червоне. 

Голос Іллі Захаровича: Горілки купіть, як заїдете в магазин, то наберіть мене, 
я скажу якої, не купуйте дешевої. 

Андрій: Татуню, не хвилюйся, дешевої не купимо. 

 



(Андрій і Наталя переглядаються, сміються). 
 

Голос Іллі Захаровича: Наберіть як в магазині будете. 

Наталя: Добре, тато. 

Голос Іллі Захаровича: Як долетіла, доню? 
Наталя: Літак довіз, все добре тато, до зустрічі. 

 

(Кладе трубку. Пару секунд їдуть мовчки.) 
 

Наталя: Аж не віриться, що бабушкі вже рік нема... 

Андрій: І мені не віриться. Я чомусь думав, що бабушка буде жити вічно. 

Наталя: А я так думала десь до тридцяти років. А потім якось змирилася і 
готувала себе... 

Андрій: Ну ти тут частіше бувала і все це бачила... Я маю на увазі, як бабушка 

угасала потихеньку... 
Наталя: Ну та ще років шість тому, коли перша криза сталася, я приїхала 

доглядати на тиждень. Вона зовсім погана була. Тітка Марина ще тоді мені 

сказала, щоб я банки їй всі літрові повіддавала, бо бабушка, кажись, вже не 

закрутить в цьому році огірків. Я пам’ятаю ще хотіла їй якусь з тих банок об 
голову розбити, щоб не каркала. 

Андрій: Во сучара, ага, і шо? 

Наталя: Ну але сказала ввічливо, що ми ще подивимося хто тут огірки 

крутитиме, а хто потім ці огірки на цій кухні жерти буде.  
Андрій: Ага, вічно припреться, сидить по пів дня, посуд за собою не помиє. І 

шо? 

Наталя: Ну розізлилася я дуже. Не на тітку Марину, а на самі обставини. Так 
хотілося всім тим доброзичливим сусідам довести, що бабушка ще проживе і 

борщ сама собі зварить. Хоча тоді майже не вставала. За десять днів відійшла 

і на город поковиляла. Як тато мені на заміну приїхав, то борщ вже на плиті 

стояв. Бабушкін. Я коли його в районі з поїзда зустрічала, купила на вокзалі 
кущ самшита. Прижився. А самшит знаєш як повільно росте? А бачив який 

зараз вимахав?  За ті роки що бабушка ще прожила. 

Андрій: Ага, гарний кущик. Були огірки того року? 
Наталя: Було десь десять банок. Але то вже не ті огірки, що в дитинстві... Не 

знаю, чи сорт інший, чи тому, що бабушку навчили туда аспірин кидати, аби 

кришки не злітали.  

Андрій: Від аспірину. Мар’янина мама теж кидає і є такий противний присмак. 
Наталя: Мар’янина мама туда отруту для щурів кидає. Ти дивися до хати ті 

закрутки не носи, бо і дітей і жінку потруїш.  

Андрій: Не починай будь ласка. 



Наталя: Ну чого вона ще хоче? Квартира є, любов прошла, для чого ті 
непотрібні стосунки, я не розумію... Ні собі ні людям, ні кому. Це ж болото 

якесь. Я ще розумію коли страсті киплять...  

Андрій: (втомлено) Ай, ну тебе. В мене немає на це відповідей. Давай 

закінчим?  
Наталя: Ай.  

Андрій: Подивися там на задньому сидінні мій портфельчик. 

 
(Наталя дістає з-під свого рюкзака вінтажний редікюль) 

 

Наталя: Ох, яке чудо. Де взяв? 

Андрій: Колега з Німеччини привіз. А йому один старий лікар подарував. Той 
його беріг як дітятко, доглядав, лілеяв. А потім як на пенсію йшов вирішив 

іншому віддати – на щастя, на долю. 

Наталя: Віддав твому колезі, а той тобі?? 
Андрій: Ага. 

Наталя: Безпринципні тварі ви всі. Дедушка ж знав кому віддає. Не тобі ж на 

долю і щастя давав? 

Андрій: Той мій колега просто все новеньке любить. А я люблю все старе-
цікаве. Мені і подарував на захист. Чого ти напрягаєш? 

Наталя: Все одно не розумію. То ж як оберіг. 

Андрій: Ми, безпринципні тварі в таке не вірим. Тримай чемоданчік, там 

гроші, я паркуюся біля магазина. 
 

(Андрій “зупиняє” машину, брат і сестра виходять. Пауза. Весело 

вертаються з багатьма супермаркетівськими пакунками, розпихують їх по 
машині. У обох піднесений настрій.  Розсаджуються по місцях. Машина 

“рушає”.)  

 

Андрій: Підбери якусь музичку. 
Наталя: Щось з “парубоцького”? 

Андрій: Давай Ірцю Білик!  

Наталя: Класичне? 
Андрій: Ясно шо. 

 

(Наталя колупається в телефоні, підключає. Звучить “Пригадай”. 

Починають підспівувати дуетом. Андрій робить викрутаси машиною, 
Наталя стрибає на сидінні, розмахуючи руками).  

 

Андрій: Відкрий бардачок. 



 
(Наталя відкриває, дістає пляшку “Джеймсона”, робить вигляд, що дуже 

здивована) 

 

Андрій: То тобі, сестро кохана.  
Наталя: (іронізує) В дев’ятій годині ранкуууу? 

Андрій: Подякуй, що потурбувався. Зовсім забув, що в магазинах бухло до 

десятої не продають. В Овручі горілку купим, татові не скажем. 
Наталя: Зато всякого ненужного набрали. 

Андрій: Тато пороздає по сусідах, не переживай. 

 

(Наталя відкриває пляшку, робить великий ковток. Видуває зі смаком 
повітря) 

 

Наталя: Хоч під Ірцю Білик пасувало б водяри паленої. Пам’ятаєш як ми в 
вашому гуртожитку бадяжили з бабушкіним варенням? 

Андрій: Ти тоді мала була як блоха. Як я дозволяв тобі це пити? 

Наталя: І дійсно. Безпринципна тварь. 

Андрій: Мовчи, гівно. 
Наталя: Сам гівно. Я тоді з майбутнім чоловіком познайомилася.  

Андрій: А я з майбутньою жінкою. 

Наталя: А все бабушкине варення. 

Андрій: По-моєму тут не у варенні справа. 
Наталя: Малиновому. 

Андрій: Полуничному. 

Наталя: Малинове, бо я пам’ятаю, як ті штучки на зубах скрипіли. 
Андрій: Ті штучки якраз в полуничному. 

Наталя: В мене пам’ять як в слона, я навіть пам’ятаю на якій з п’янок ти свою 

Тамару “завалив”. То була якраз з тих “малинових”. На Тасі була біла спідниця 

і чорні колготки. Все як ти любиш. Великі цицькі і ... 
Андрій: Не трож! 

Наталя: Мовчу. 

 
(Сміється. Робить ще один ковток Джеймсона. Шукає в телефоні пісню). 

 

Наталя: Скрябіна хоч? 

Андрій: Тільки класичного давай. 
Наталя: Ясно шо. 

 

(Включає “Птахи” Скрябіна)  



 
Андрій: Ти свого Гочу теж в той день зустріла? Кажись? 

Наталя:. Коли Тася вдягнула білу спідницю і розбила твоє серце – то був день 

святого Валентина. А коли Гоча завітав, то було восьме березня. 

Андрій: А що в ньому було таке?  
Наталя: Він був дорослий.  

Андрій: Понятно... Опитний? 

Наталя: Коли цілувався, то язика мені в горло пхав. А всі інші “помідор 
висмоктували”. 

 

Сміються. 

 
Андрій: І шо, це дуже круто, коли язик в горло? 

Наталя: Ні, я просто злякалася і зауважала. 

Андрій: Отак з вами значить треба...   
Наталя: Така романтіка була, жесть. 

Андрій: Та “жесть” на восьме березня сталася? 

Наталя: (робить ще один ковток Джеймсона) Нє, ти шо... Я чемно два місяці 

витримала. 
Андрій: Хрестоматійно, мала. Молодець. 

Наталя: Сказала, що він у мене перший. 

Андрій: Смієшся? 

Наталя: Чо ти, він і досі вірить. 
Андрій: О боооооже. Дай мені ковтнути. 

Наталя: Не можна, потім ковтнеш. 

Андрій: Так хто з нас безпринципна тварь? 
Наталя: Звісно ти. Це ж не я квартири в Броварах коханцям купую. Тася про 

це знає? 

Андрій: Поплюй! 

Наталя: Ось і Гоча про Ромчика нічого не знає... 
Андрій: Це ж ти зараз до нього побіжиш бігом через город? Він жеж досі сам 

живе у великій хаті. 

Наталя: Я там знаю чи він сам живе чи з кимось. 
Андрій: Ой, тримайте мене двоє, не знає вона. Я пам’ятаю як він на похороні 

тебе обіймав... Чуть не вдушив. Здоровий, собака, як лось... 

  

(Розмова і пісня переривається, бо дзвонить телефон) 
 

Наталя: Це тато. (Включає гучний зв’язок) Тато, ми вже їдемо! 



Голос Іллі Захаровича: (дуже голосно) Я ж просив з магазина передзвонити! 
Я хотів ще попросити, щоб ви мені рибу копчену купили! 

Андрій: Куда тобі копчена риба на твою подагру? 

Голос Іллі Захаровича: Дядя Вітя дуже любить! 

Наталя: Татуню, ми купили рибу і таку і сяку. 
Голос Іллі Захаровича: Я ще хотів щоб ви хліба смачного купили, тих багетів 

київських чи французьких. 

Наталя: Купили, тато, все купили. Десять штук купили. І ковбасу докторську 
для тітки Марини, і цукерки для онуків тітки Галі, і банку кави для Інеси 

Марківни і все для всіх, не хвилюйся. 

Голос Іллі Захаровича: А чому не можна було з магазина передзвонити, я ж 

просив, що ви за діти такі? 
 

(Наталя і Андрій переглядаються, закотують до гори очі.) 

 
Андрій: Тато, давай вже все. Я маю заправитися. За годину поговоримо.  

 

(Наталя виключає телефон) 

 
Наталя: На заправці зупинишся я в туалет схожу і каву куплю. 

Андрій: Он якраз заправка хороша. 

 

(Андрій “зупиняє” машину, Наталя виходить. Підходить співробітник 
заправки. Мовчки робить свою справу. Андрій починає щось нервово шукати. 

Перекидає супермаркетівські кульки, Наталин рюкзак, заглядає в багажник, 

починає розв’язувати всі пакунки, заглядає під сидіння і навіть в бардачок. Це 
триває якийсь час, лице Андрій я набуває дедалі стурбованішого вигляду. 

Підходить Наталя з двома стаканчиками кави в обох руках) 

 

Наталя: Тримай скоро, бо гаряче. (бачить розгублене лице Андрія) Що 
сталося??? 

Андрій: Портфельчик пропав. Там були всі документи і гроші.... Багато 

грошей... 
 

Сцена 2 

 

(Машина “їде” в зворотному напрямку) 
 



Наталя: Так, спокійно! Значить ми зайшли в супермаркет, поставили 
чемоданчік у візок. Візок стояв з іншого боку каси. А чемоданчік там і 

лишився. Ти його не діставав, бо розраховувалася я своєю карткою.  

 

(Андрій мичить) 
 

Наталя: Давай думати. Якщо візок залишився в середині супермаркету, а це 

хороший супермаркет, то він там або стоїть досі незайманий, або працівник 
супермаркета його вже побачив, а оскільки це хороший супермаркет, то і 

працівник дуже чемний і відповідальний. Він давно вже повідомив свому 

начальнику і чемоданчик зараз в сейфі у начальника.  

 
(Андрій мичить) 

 

Наталя: А начальник? А шо начальник? А начальник лише чекає поки ми 
прийдем і заберем чемоданчік. 

Андрій: Дам охранніку сто долларів! 

Наталя: (здивовано повертається) Шутіш? Скільки там було?? 

Андрій: Много. На пів машини вистачить. 
Наталя: Нафіга ти то все з собою носиш?? 

Андрій: І паспорт... І техпаспорт... І права... (мичить) 

Наталя: Бляха...  

Андрій: Хотів малій на день народження ноутбук купити... 
Наталя: Мар’яні імпланти в сраку вставити... 

Андрій: (зло) Мозги своїй сестрі вставити. Дякую за підтримку, рідненька. 

Наталя: То тобі проклятіє від німецького дєдушкі-доктора. Нєфіг було чужий 
портфельчик брати. 

Андрій: Наталка, ти дурна?  

Наталя: Ну бо в тебе голова все життя дирява. Це означає, бляха, що ми зараз 

їдемо без прав і без документів на машину? 
Андрій: І як ти здогадалася? 

Наталя: І це означає, що ми на поминки не попадем, а я летіла хєрзназвідки.  

Андрій: Попрошу Тасю нас завезти.  
Наталя: О боже! Нарешті, думала, що в сімейному колі бабушку пом’янем. 

Посидимо утрьох -  ти, я і тато...  

Андрій: Думав пам’ятник замовити... 

Наталя: Бабушка хрест дерев’яний просила. 
Андрій: Хотів хороший дерев’яний хрест... 

Наталя: Поставимо тепер хрест на хресті. 

 



(Дзвонить телефон. Наталя вмикає гучний зв’язок) 
 

Наталя: Да тату? 

Голос Іллі Захаровича: Діти ви вже де? 

Андрій: (тихо) Не кажи нічого. 
Наталя: Тато, ми зупинилися поїсти. 

Голос Іллі Захаровича: (дуже голосно) Ви здуріли?? Я борщу наварив, 

картошку пюре товчу, капусту квашену тітка Галя привезла. Все гаряче. 
Наталя: Тато, поклич дядю Вітю.  

Голос Іллі Захаровича: Діти мої, я з дядьою Вітью останній рік як з бабушкою 

сидів борщів наївся, ви жартуєте? 

Наталя: Пап, не сердься, треба було зупинитися, бо в Андрія термінова 
консультація. 

Андрій: Тато, складний перелом, вибач.. людина потребує уваги і 

авторитетної думки. 
Голос Іллі Захаровича: (сумно) Добре діти, робіть як знаєте. Я вас чекаю. 

 

(Наталя відключає телефон. Дивиться на дорогу мовчки) 

 
Наталя: звідки в тебе ті фразочки для людей як не для людей? Авторитетна 

думка, срака-пердяка? Це ж тато. Навіщо всі ці хуянси? 

Андрій: Хотів закінчити ту ненужну розмову. 

Наталя: Ну мене теж тато деколи так виводить, що я переключаюся на 
викладача аграрної академії і хочу сказати щось дещо абсолютне в своїй 

офіційній убогости. Потипу “нічим не можу вам заперечити, шановний”, або 

“ваша думка не викликає в мене жодних сумнівів”... 
Андрій: Натааааляяяя... 

Наталя: Шо, братику? 

Андрій: Скажи мені одне... 

Наталя: Яке? 
Андрій: Зневажаєш мене? 

Наталя: Ні, люблю. Просто деколи не розумію.  

Андрій: Сам себе не розумію, якщо чесно.  
Наталя: Не розумію як то в брехнях все життя жити.  

Андрій: Імунітет виробляється. 

Наталя: А ти спиш ночами добре? 

Андрій: Не пам’ятаю коли спав добре. Телефон біля себе тримаю, бо Мар’яна 
істєріт часто по ночах, мушу відписувати. 

Наталя: Пам’ятаю як ти поїхав на Затоку з Тасьою, а Мар’яну в Овідіополі 

поселив і ганяв туда-сюда щоденно. Що це було? Це ж можна здуріти? 



Андрій: Ну кров молода. Там любов а там кохання. 
Наталя: Навіть боюся спитати де шо... 

Андрій: А це не важно.  

 

(Мовчать. Наталя починає шукати в телефоні)  
 

Наталя: Слухай класику, гівно. 

 
(Ставить Ірину Билик “Вона мені сьогодні подзвонила”. Починають співати) 

  

Андрій: Да хрєн з ними, з грошима... Хай би документи десь підкинули. 

Наталя: Не переживай, всі смітники перериєм. Все буде добре. 
Андрій: Якось буде... Приїхали. Сиди тут, бо парковка заборонена. 

 

(Андрій “зупиняє” машину, виходить. На фразі пісні “Вона мені сьогодні 
подзвонила”, Наталя бере телефон, набирає номер) 

 

Наталя: Ромчикуууу, готуй обійми... Твоя малишка скоро буде. 

 
 

Дія 2 

 

Сцена 1 

 

(Скромна тісна кухня, стіл, на столі каструля з борщем, Ілля Захарович 

піднімає кришку, від нього гарно піднімається пара. Огрядний Ілля Захарович 
ледве вміщається між стіною і столом. Навпроти одне одного сидять 

щасливі Наталя і Андрій. Збоку біля дверей стоїть диван, завалений 

коробками з цукєрками, банками з кавою, різними фруктами, пляшками з 

вином. 
 

Ілля Захарович (розливаючи борщ по тарілках): Бабушка казала, що в борщі 

основне – настроїти його на нужний лад. Коли закипіла вода з м’ясом і вже 
познімали шум, тре кинути лаврушку, цибулину, морквину, посолити, а потім! 

Постояти біля нього п’ять хвилин, аби переконатися, що він булькає так, як 

треба. Не сильно – бо як перекипить, то можна викидати, а ледве-ледве. І так 

варитися півтори години. А потім вже роби шо хочеш і в будь-якому порядку. 
Андрій: А собі чому не наливаєш? 

Ілля Захарович: А ви як подзвонили, що не будете їсти, то я покликав дядю 

Вітю. Ми і сто грам випили. Налити? 



Наталя: Налий, бо Андрію дуже треба. 
 

Сміються. 

 

Андрій: Так треба, шо не з’їм жодної ложки. Наталя, давай те, що з бардачка. 
 

(Наталя дістає Джеймсон, там лишилося півпляшки) 

 
Андрій: Ну сестра, ти і п’єш. 

Наталя: Нічим вам не можу заперечити, шановний. 

 

(Наливає по стопочках) 
 

Андрій: Ну, за тебе татуню. Будь здоровим і щасливим, як я сьогодні. 

 
(Цокаються, випивають. Діти починають із задоволенням їсти борщ) 

 

Ілля Захарович: Ну ви даєте... Це ж треба було сумку з документами 

лишити... Я одразу зрозумів, що щось не то, коли ви сказали, що у ресторані 
зупинилися. Запам’ятай, синку, головне в житті – це організованість. 

Наталя: (жує) Хто б це казав? Забув як наші путівки в табір загубив?  

Андрій: (жує) Ага, а як загубив мене на пляжі? 

Наталя:  Навіть не хочу рахувати скільки разів ми на поїзд запізнювалися коли 
ти час плутав. 

Андрій: А як тоді бабушкіні зуби поклав на шафу і вона без зубів поїхала... 

Ілля Захарович: Да, да... Тато у вас найгірший, я знаю. 
Андрій: Тато у нас найкращий, це всі знають. 

 

(Наливає по стопочках) 

 
Андрій: За тата! 

Ілля Захарович: За мене вже пили, я за вас хочу. Що ми зустрілися. 

Наталя: За зустріч! 
 

(Дзеленчить гарний дзвіночок. Усі дивляться на двері) 

 

Наталя: Ти знову його прив’язав? 
Ілля Захарович: Рік пройшов, вже можна. 

 

(У двері заглядає тітка Валя)  



 
Тітка Валя:  Смачного. (голосно і негарно сміється, Андрій з Наталею 

переглядаються, прискають). Бачила вашу машину у дворє. Приїхали.  

Ілля Захарович: Заходь Валя, борщу поїси. 

Тітка Валя: А я думаю зайду. Сушку вам принесла з моєї груші. Чи у вас там 
в Грузії є сушка. 

Наталя: Дякую тітко! Ваші смачніші. 

 
Ілля Захарович: Вам діти банани привезли. 

Тітка Валя: О, спасібо, баба любить банани. Получу пенсію і йду на базар до 

Михайлівни. Кажу дай бабі банана. Куплю кілограм і до хати не донесу. 

Наталя, це з Грузії банани? 
Ілля Захарович: Звісно з Грузії! Де ти тут такі жовті бачила? 

 

(Наталя і Андрій знову пирскають) 
 

Тітка Валя: Я передачу дивилася, там про іспанські банани казали. Що не 

треба їх брати, бо там павуки отруйні живуть. Я, як побачила як вони 

стрибають, дай боже, здоров’я. Ти, Наталко, як побачиш на банані такого 
павука, хапай торбу і бігом по сходах. Викликай спеціальну службу. 

Ілля Захарович: Валя, я тебе умоляю! Не хочеш борщу, бери банани і завтра 

наговоримося. Дай з дітьми поспілкуватися. 

 
(Тітка Валя негарно голосно сміється, бере зв’язку бананів) 

 

Андрій: Тітко, може вам Джеймсона налити? 
Тітка Валя: А що воно таке той ваш Джеймсон? 

 

(Андрій наливає, тітка Валя з цікавістю нюхає)  

 
Тітка Валя: Ой, воно міцне. Зараз баба сп’яніє. 

Ілля Захарович: Нічого, краще спати будеш. Давай, Валя. 

Тітка Валя: Ой-йой, мій Микола лише горілку пив, поки не вмер, скотина.. 
Ілля Захарович: (голосно і сердито) Валя, дай з дітьми поговорити. 

 

(Тітка Валя голосно негарно сміється, випиває, з бананами виходить. 

Дзеленчить дзвіночок) 
 



Ілля Захарович: Ну це неможливо, поки не гаркнеш, пів дня буде тут сидіти 
і всяку ахінєю чесати. (Забирає в дітей порожні тарілки) Хто хоче добавки? 

А ти чому м’ясо не з’їла? 

Наталя: Воно жирне. 

Ілля Захарович: (доїдає з Наталкиної тарілки м’ясо) Зовсім там, в своїй 
Грузії... Шо, і Гоча м’яса не їсть? 

Наталя: І Гоча їсть, і я їм, просто воно жирне. 

Ілля Захарович: Біди не знали. 
Наталя: (стукає по столі) Поплюй. 

Андрій: В сестри пунктік. Передивилася битви екстрасенсів, тепер до гадалок 

всяких їздить, амулєти носить. 

Наталя: І не жаліюся, знаєш? 
Ілля Захарович: (накладає дітям картошку пюре) Це страшні люди, я вам 

скажу. Приїхав півроку тому у Гладковичі, привіз родичам поросятко. 

Подарував. Потім пару разів за літо бував там, то просив показати. Мені ж 
цікаво як воно виросло. А вони мені якось і кажуть. Знаєш, ти от подивився на 

нього і воно рости перестало. Наталя, ти ж розумна жінка, нашо тобі вся ця 

єрєсь? 

 
(Дзеленчить дзвіночок) 

 

Ілля Захарович: (бурчить) Кого це ще несе. 

 
(У двері заглядає тітка Марина) 

 

Ілля Захарович: Мариночка, сонце наше! 
Тітка Марина: Наталочка і Андрійко! Я вам яєчок принесла. Зараз курочки 

не несуться, але я назбирала. І сало в сусідів взяла, не багато, але хороше таке 

сало, знаєте, не товсте, не тонке, а таке хороше. Повезеш собі, Наталочка в 

Грузію, там такого нема. 
Наталя: Нема, тітка Марина, Дякую.  

Андрій: А мені сала? 

Тітка Марина: А ти яєчка забереш. 
Ілля Захарович: Мариночка, заходь на борщ, моя зіронька. 

Тітка Марина: Да я їла недавно, вареників наліпила з картошкою. 

 

(Але проходить, сідає за стіл. Ілля Захарович наливає їй тарілку борщу. Тітка 
Марина починає їсти із задоволенням) 

 

Андрій: Тітка Марина, може вам Джеймсона налити? 



Тітка Марина: (дивиться на пляшку) То, напевно якесь міцне. Не хочу. 
Наталя: То може вам вина грузинського? 

Тітка Марина: Вина може трішки. 

Ілля Захарович: Вино то на завтра, на поминки. 

Наталя: Тату, на завтра вистачить. Вам білого чи червоного? 
Тітка Марина: Ой, ну може не треба? (дивиться перелякано на Іллю 

Захаровича) Червоного. 

Андрій: Не стидайтеся, тітко, вам і можна, і треба, ви ж так багато для бабушкі 
зробили... 

Тітка Марина: (прослезилася) Така хороша була ваша бабушка, все до неї 

зайду, то накормить, новини розкаже. Ніколи ні про кого злого слова не 

скзала...  
 

(Андрій відкриває пляшку вина, наливає. Тітка Марина, нюхає, п’є) 

 
Наталя: Ну, то ви вже трішечки перебільшили, тітко... Бабушка наша любила 

сплєтні різні...  Я пам’ятаю, вас і не корми, а дай про дяді Вітіну маму 

поговорити, 

Тітка Марина: Ну шо ти Наталочка хочеш, та Інесса Василівна, вона дивна 
була, як не кажи. А шо? Ніколи ні про кого нічого не говорить, весь час 

мовчить, як ми інших обсуждаємо, я так думаю, що вона і людину могла б 

вбити. Не даром її син досі холостякує... 

Ілля Захарович: Фаїна Каплан! 
Тітка Марина: Не знаю яка там Фаїна, але людину могла б і убити. 

Директорка комбінату казала, що в неї паспорт не її, а її сестри! 

Ілля Захарович: Її сестри Фаїни Каплан! 
 

(Андрій з Наталкою пирскають) 

 

Тітка Марина: Ти Захарович, не смійся, в тебе ті дурніци завжди в голові. А 
я скільки років до твоєї мами ходила, то Інесса Василівна ні разу не 

посплєтнічала ні на кого. Це, знаєш, странно дуже. Очєнь даже странно. 

(сумлінно жує) 
 

(Дзвенить дзвіночок. Ілля Захарович закочує догори очі) 

 

Ілля Захарович: Хто-хто там іщє до нас іде? 
Тітка Марина: До бабушкі завжди хтось приходив, що ти хочеш? А тут 

машина у дворі стоїть, іномарка. Яка то в тебе зараз, Андрію? 

Андрій: Джіп, тітко. 



Тітка Марина: Джіп стоїть, що ти хочеш? 
 

(У двері заглядає дядя Вітя. Він у руках тримає різний мотлох) 

  

Дядя Вітя: С прієздом! 
 

(Наталя і Андрій кидаються обіймати дядю Вітю, Йому і приємно і незручно, 

бо він не звик до таких проявів) 
 

Дядя Вітя: Я вот вам пріньос календарь пєрєкідной. 

Наталя: Боже!!! Дядя Вітя! Я пам’ятаю як ми з Андрієм до вас з Інесою 

Василівною бігали кожен ранок перекидати!  
Дядя Вітя: Тєпєрь он нікому нє нужен... 

Андрій: Нам нужен, дядя Вітя! Особливо Наталі. Бо я силою вирішував 

питання хто буде перегортати. Нехай тепер Наталя поперегортає... 
 

(Наталя цілує в щоку дядю Вітю, обнімає його.  Дядя Вітя не знає де подіти 

руки) 

 
Ілля Захарович: Сідай дядя Вітя пюре поїси. 

Дядя Вітя: Я уже борщу поєл, до ночі не захочу.  

Тітка Марина: Якраз вашу маму згадували, така хороша жінка була, ні на кого 

не сплєтнічала.  
Дядя Вітя: Ладно, ето всьо нє важно уже. Наталья, там осталось отрезов 

много. Может ти сєбє платьє захочешь или костюм пошить. 

Наталя: Звісно, подивлюся. 
Тітка Марина: Інесса Василівна все тільки отрєзи збирала, сама в одному 

халаті до смерті ходила. Ти такий молодець, Віктор, що у Велєдники її не 

відправив, сам доглядав... 

Дядя Вітя: Да хто ж может чєловєка у Велєдники отправить, там же ужас, я 
бил, всьо відєл. Люді в нечєловєчєскіх условіях, одна мєдсєстра на всю 

богодєльню. Кто мать туда может отправить? 

Ілля Захарович: Он мої діти мене відправлять! 
Андрій: Навіть не сумнівайся! 

Наталя: Сама прослідкую щоб навєрняка! 

Андрій: Телефон відберем, щоб родичам не жалівся... 

 
(Андрій і Наталя сміються) 

 

Дядя Вітя: Ну тогда і мєня тоже. 



Ілля Захарович: Поняли діти? 
Наталя: Да куда ж ви один без одного? 

Ілля Захарович: Нас тут називають перша у Овручі пара нетрадиційної 

орієнтації. 

Тітка Марина: Вічно ти, Захарович зі своїми дурніцами... 
Дядя Вітя: Я пойду, котов корміть надо. 

Наталя: Дядя Вітя! Ми вам подарункі привезли! 

Дядя Вітя: Зачєм ето всьо? Нє надо. 
Ілля Захарович: Дядя Вітя, пюре поїж! 

Дядя Вітя: Да кто ж пюре на ночь єст? 

Андрій: Дядя Вітя, Джеймсона випий! 

Дядя Вітя: Да хто ж на ночь пьйот? 
 

(Наталя і Андрій завалюють дядю Вітю подарунками – кава, блок сигарет, 

пачка чаю. Дядя Вітя йде. Тітка Марина ревниво на це дивиться) 
 

Тітка Марина: Така кава дорога в магазині, не мона відержать... От деколи 

так хочеться чашечку випити, а потім згадаєш шо і курам треба купити і 

кролям... А баранчики мої скільки їдять... Насушила м’яти, чабрецю і пью. 
Ілля Захарович: Воно і здоровіше, Мариночко. 

Наталя: Тітко, звідки ви баранчиків взяли? 

Тітка Марина: Купила, Наталочко. Такі хороші. Різати шкода. Але щось вони 

вже рік даром товч їдять. Не хочуть плодитися. Певно брат і сестра. Заріжу 
певно... 

Ілля Захарович: От і ми з дядьою Вітьою даремно товч їмо. 

Наталя: І плодитися не хочете. 
Ілля Захарович: Зарізати треба. 

Андрій: У Велєдники поїдете. 

Тітка Марина: Діти, не кажіть так. То гріх. Ви сорокоуст замовили на завтра?  

Ілля Захарович: От без тебе не розберемся. Пий вино. 
 

(Тітка Марина піднімає стакан, розливає на клейонку) 

 
Тітка Марина: Ой ти господи, воно ж дороге. 

 

(Починає витирати рукавом) 

 
Ілля Захарович: Шо ти робиш, Марина, є ж тряпка.  

 

(З лихим виразом обличчя витирає клейонку тряпкою) 



 
Тітка Марина: Добре, що то клейонка, а не скатертина. (допиває залишки 

вина) Наталочко, в Грузії як їдять? 

Ілля Захарович: Руками, Марина.  

Тітка Марина: Захарович, не говори дурніц. У нас в селі сусідка була Люда, 
померла минулого року, то до неї дядько свататися приїзжав із Зугдіді. Такий 

з бородою. Привіз стільки всього, дай боже. Досі пам’ятаю ті лимони... Він як 

нормальна людина вилкою їв, дуже вихований був, хоч і говорив голосно, все 
село чуло. Людка йому на стіл накрила. Ну а в нас, ти знаєш, все по-простому 

– клейонка, каструля на столі з борщем. І він, знаєш, не женився. Сказав шо в 

них в Грузії на клейонках женіхам не подають їсти.  Шо у вас там, всі на білих 

скатертях їдять? 
Наталка: Чесно скажу, за всі роки, що я там, жодного разу мені на клейонці 

не накрили. Там застолья дуже культурно оформлені. Вони й не вип’ють поки 

тост гарний не скажуть. 
Андрій: А ми чим гірші?  

 

(Бере в руки Джеймсон, там лишилося мало. Наливає собі більше, Наталі 

менше. Тітці Марині наливає вино. Дзеленчить дзвіночок, всі дивляться на 
двері. Ілля Захарович дуже сердито заглядає в каструлю з борщем. У двері 

заглядає Ромчик. На ньому камуфляжна форма, в руці пляшка водкі. Наталка 

починає дурнувато либитися)  

 
Ілля Захарович: А ось і наш герой АТО прийшов! Заходи, Ромчик! Для тебе 

ще на тарілку вистачить. 

 
(Ромчик незграбно заходить, ставить пляшку на стіл, дурнувато 

посміхається. Андрій багатозначно хмикає) 

 

Ромчик: Бачу машина у дворі стоїть, вирішив заглянути. (сідає за стіл 
навпроти Наталки) 

Андрій: Наш напіток закінчився, налью тобі твого. 

Ромчик: А я по-простому. 
Ілля Захарович: Зі сметаною? 

 

(Ромчик угукає, Ілля Захарович наливає йому тарілку, кладе туди зелень, 

сметану. Ромчик бере стакан, хукає, випиває. За ним мовчки пьють Наталка 
і Андрій. Наталка закашлюється) 

 

Андрій: Шо, мала, не пішло? Заїж лимоном. 



Ілля Захарович: А шо ж ви без тоста грузинського випили? 
Ромчик: Бо ми тут по-простому, без тих тостів грузинських. 

Тітка Марина: Ромчик, в тебе яка пенсія? Вам жеж так багато плотять як на 

війні побували. 

Ілля Захарович: Ну шо ти Марина весь час чужі гроші рахуєш?  
Ромчик: Достаточно платять. Дістає з кишені штанів велику пачку грошей, 

дивиться виразно на Наталку, кладе назад. 

Андрій: І нам, скромним врачам достаточно платять. Ану, Ромчик, дай но мені 
ту сумку, що за твоєю спиною лежить. 

Ромчик: (подає сумку) А чого сумка така стара, раз платять нормально? 

Андрій: То раритетна. 

Ромчик: Не знаю шо воно таке, але я б і не підняв, якби побачив. 
Андрій: (відкриває портфельчик, дістає конверт) Я сьогодні як лоторею 

виграв. Ось тобі татуню на Трускавець. А осьо тобі сестро на новий телефон, 

щоб батарея тримала. 
 

(Наталя радісно обіймає Андрія, Ілля Захарович дивиться на гроші, 

перераховує, ховає в кишеню. Тітка Марина заздрісно спостерігає. Ромчик 

швидко як свиня з’їдає борщ) 
 

Андрій: Веду всіх в ресторан!  

Ілля Захарович: Не наївся? Куда на ніч? Завтра такий важливий день! Зараз 

нап’єтеся як сволочі. Наталя, скажи йому.  
Наталя: А що, будемо тут цілий вечір сидіти? Ти і дядю Вітю бери. 

Ілля Захарович: Нікуди я не піду, ноги не ходять. Думав з дітьми посиджу.  

Андрій: Ось і посидим в ресторані. Тим більше Джеймсон закінчився. 
Ромчик: Я не піду, бо маю ще справи. 

 

(Наталка під столом ногою торкає Ромчика в пах)  

 
Ромчик: Ну але чуть пізніше звільнюся. (дивиться на Наталку, встає) 

Наталка: Я проведу. 

 
(Встає за Ромчиком, виходять. За дверима чується якийсь шепіт, дзеленчить 

дзвіночок, Наталка вертається) 

 

Андрій: Помаду підітри, по всьому підборіддю розмазала.  
 



(Наталка зухвало дивиться на Андрія, витирає підборіддя. Ілля Захарович 
сердито дивиться на доньку. Тітка Марина заливає в себе вино, 

закашлюється) 

 

Наталя: Я мию посуд і підем? 
Ілля Захарович: Я сам помию, йдіть вже.  

Тітка Марина: Давайте я помию. 

Ілля Захарович: Марина, я тебе умоляю, ти тоже йди. Хоч відпочину. 
Тітка Марина: Піду, бо треба баранчиків в хлів загнати. В мене собака такий 

злий, вчора даю йому їсти, а він мене за ногу вхопив. 

 

(Тітка Марина встає, починає збиратися) 
 

Наталя: Тітко, ми вам каву привезли і цукерки. 

Тітка Марина: Божечко, діти, дякую вам, мої хороші! Я так люблю каву 
попити, а вона така дорога. О, ще й така велика банка!  

 

(Обіймає Наталю, Андрія, виходить. Дзеленчить дзвіночок. Наталя 

підкрашує губи) 
 

Наталя: Я готова! 

Андрій: Ура! 

 
(Андрій бере портфельчик, дістає з конверта пару купюр. Неряшливо кладе в 

кишеню. Діти пританцьовуючи виходять. Дзеленчить дзвіночок. Ілля 

Захарович сам залишається у тиші. Якийсь час мовчки дивиться у вікно. 
Потім починає збирати тарілки і ставити їх у мийку. Доїдає з тарілок 

залишки картошки) 

 

Ілля Захарович: (сердито) Біди не знали. 
 

(Дзеленчить дзвіночок. Ілля Захарович радісно дивиться на двері. Заходить 

дядя Вітя з великою клітчатою сумкою) 
 

Ілля Захарочич: А я думав діти вернулися. 

Дядя Вітя: Я Наташе отрєзи пріньос. Может платьє сєбє пошьет. Ілі костюм. 

Ілля Захарович: Говна їй, а не плаття. Став у куток. Я Юльці віддам. Сідай, 
зіграємо партєйку. 

 



(Дістає шахи. Дядя Вітя сідає. Ілля Захарович мовчки розставляє шахи. 
Сидять дивляться, мовчать) 

 

Ілля Захарович: Я ось одного не розумію. Чого було йти в той ресторан? 

Дядя Вітя: Да ладно, молодиє... 
Ілля Захарович: Якіє молодиє? Одній під сорок, другому за сорок, а в голові 

якась чєпуха. 

Дядя Вітя: Нормальний возраст, пусть гуляют. 
Ілля Захарович: Дай мені той портфель драний, що на ліжку лежить. 

 

(Дядя Вітя подає потрфель. Ілля Захарович дістає конверт з грошима) 

 
Ілля Захарович: Ти це бачив? (починає рахувати). Вони сьогодні це в 

супермаркеті лишили. Забули, понімаєш.  (бере дві купюри, кладе собі в 

кішеню) 
 

Дядя Вітя: Ну зачєм ви ето? 

Ілля Захарович: От і перевірим. Чи рахує він їх взагалі. Чаю тобі заварити? 

Наталка привезла грузинський. 
 

Дядя Вітя: Да кто же чай на ночь пьйот? 

 

(Мовчки грають в шахи) 
 

Сцена 2 

 
(Темне дуже тісне незрозуміле приміщення. Ми бачимо Романа з Наталею 

лише тому, що на мобільному горить ліхтарик. Роман світить Наталі на 

лице) 

 
Наталя: Не світи на мене, я ужасна! 

Роман: Ти завжди гарна, коли я на тебе дивлюся. 

Наталя: Я завжди нічо така, але зараз кажись не очєнь. (голос пьяний) 
Роман: Куди брата діла? 

Наталя: Сказала, що за мінералкою пішла, а його додому відправила... Ніколи 

не думала, що ще хоч раз в житті в той танк залізу... 

Роман: Я останні півтора роки мріяв як я тебе сюди затягну. 
Наталя: Колись тут здавалося більше місця. Почуваюся як консерва. 

Роман: Я зараз зроблю з тебе консерву. Ходи в банку. Хочеш бути консервою? 

 



(В темряві відбувається якась копошня. За хвилину чується легкий сміх 
Наталі). 

 

Роман: Ну і чо ти ржеш? Хіба можна з такого сміятися? 

Наталя: А що мені? Плакати? 
Роман (патетично): Піду до сексолога. Скажу: “Вона з мене сміялася”. 

(Разом сміються) 

Роман: Ходи обійму. 
Наталя: Хтось тут консерву збирався з мене зробити. 

Роман: А ти пам’ятаєш чому ми в цей танк почали лазити? 

Наталя: Ну ясно. По “консерви”. Ти мене спирав руками на цю штуку и брав 

ззаду. І ніколи не робив цього інакше. Я десь так собі і думала, що по іншому 
не буває. 

Роман: Я це у відеозалі побачив, у домі офіцерів. Але ти була на рік старша. 

Мені було чотирнадцять. Рахуй, совратіла. 
Наталя: Статья... (після паузи) Головне, що це бабушка в усьому винна. В тебе 

ж був сєновал у сараї. Ми там часто просто лежали, говорили про різне. Як 

діти. А потім бабушка раз! І говорить мені. Тобі вже п’ятнадцять, не можна з 

хлопцями на сєновалах лежати. І заборонила. Я, пам’ятаю, тоді чуть не 
плакала. Ось ми і полізли в танк.  

Роман: Добре, що я до того часу в дом офіцерів сходив... 

Наталя: Смішно, що це найбільш людне місце в городі. Центральне, бляха, 

перехрестя... 
Роман: А нас ніби і нема. Портал. 

Наталя: Головне непомітно залізти. 

 
(Тиша, чути звук поцілунків) 

 

Роман: Наташ, давай просто посидимо. І поговоримо. 

Наталя: То вже старческе. 
Роман: Треба поговорити серйозно. 

Наталя: О, господи... А чому ми не можемо як раніше? Поговорити не 

серйозно, просто про прекрасне ніщо? Пам’ятаєш? Гра в странні історії? 
Роман: У нас з тобою сплошна странна історія. Про ніщо. 

Наталя: Ну і чудово. Колись напишу мемуари. 

Роман: Не напишеш, бо я тебе зараз придушу в цьому танку. 

 
(Чути звук поцілунків) 

 

Наталя: Согласна на таку смерть. 



Роман: А я не жартую. Придушу і замариную. Буду приходити час від часу. 
Дедалі рідше. Поки не знайду більш свіжої рибки. 

Наталя: Це і є твоя странна історія? Я вже десь таке чула і читала. Або навіть 

бачила в кіно. Не зараховується.  

Роман: Добре, дівчинка. Граємо в історії. Якщо я переміг, то буде серйозна 
розмова. Якщо програю, то трахаємося і розходимось до наступного разу.  

Наталя: Здається, хтось забирає приз в обох випадках.  

Роман: Я його і без тих ігор заберу. Але так цікавіше. 
Наталя: Ну давай. 

Роман: Були собі хлопець і дівчина. Любили один одного, але разом бути не 

могли. Бо він був вампір, а вона алкоголічка.  

Наталя: Небанальний замут. 
Роман: Він не міг смоктати її кров, бо мав непереносимість алкоголю. А вона 

працювала у нічну зміну в лікарні, тому бачитися вночі вони не могли. 

Вампіри ж, вони можуть лише вночі актівнічать.  
Наталя: Інтересно. 

Роман: Тому, як ти розумієш, нікакой лічной жизні. І вот однажди в неї 

почався цироз печінки. На роботі сказали – візьми тимчасову паузу. Вампір 

зрадів. Подумав собі: ось, нарешті мила вночі вдома побуде. Купив літрову 
пляшку олії з розторопші, щоб підлікувати кохану. Сидять, значить, на кухні 

при свічах. Вона в халатіку, він весь в чорному. Дивиться вампір на неї і думає 

собі: “зараз вона поп’є розторопшу, поправить печінку, а тоді я і наброшусь і 

нап’юсь крові”. Сидить і наливає. А вона один стакан олії – хрясь! А потім раз 
– і халатіком пляшку зачепила, та і розбилася. 

Наталя: Як халатіком можна літрову пляшку олії змахнути? 

Роман: А халатік був непраний, від жиру затвердів. Короче, олія по всій 
підлозі разом зі склом розвезлася. Ну, дівчина знімає з себе халат і давай 

підтирати то всьо. А сама була в красних трусах і красному ліфчіку. Вампір 

дивився і ледве стримувався, а тут вона ще й пальця порізала. Кров на підлогу 

капає, а у нього очі кров’ю наливаються. Терпів він терпів і накинувся кров 
відсмоктувати. Зупинитися не зміг, все з коханої випив. Через палець. 

Наталя: Померла і на вампіршу перетворилася? І жили довго, майже вічно? 

Роман: Нє-а. В неї в туалеті заниканий коньяк був. Дєвочка собі ковтала 
потроху. Тому з останньою краплею крові, вампір перетворився на істукана. А 

мила так і залишилася лежать в красних трусах і красному ліфчіку в олії серед 

скла. Бліда і прекрасна. 

Наталя: Яка красива драма! Якби прерафаеліти почули, вони б не Офелію у 
воді, а твою знайому в олії малювали. 

Роман: Не зрозумів про що ти, але да. (мовчать якийсь час) Тепер твоя черга 

про ніщо. 



Наталя: Ну, твою лав сторі складно буде “побити”. Але я буду дуже старатися. 
Одного разу у Борджомі вирішили відкрити ресторан нечуваних розваг. Там є 

така стара канатна дорога на гору прямо над борджомським парком. Так ось, 

побудували каркас над прірвою і замовили місцевим майстрам зробити ляльку 

в людський зріст. Такого собі джигіта в чохи, що на вході стоїть і всіх 
запрошує. 

Роман: В чому? 

Наталя: В чохи. То такий грузинський національний костюм, як у нас 
вишиванка. Піджак чорний з пістонами на грудях. 

Роман: А, поняв, бачив. 

Наталя: Короче, будівельники не добудували, бо грошей не було. А майстри 

джигіта недоробили, бо вже й не треба. І стояв ресторан на сваях, дивився на 
борджомський парк, а джигіт стояв і дивився у протилежний бік, запрошував 

неіснуючих гостей у неіснуючий заклад для немислимих розваг... 

Роман: Кажись я це теж десь чув, а може й бачив. 
Наталя: Чекай! Не все так просто. Майстри, що робили ляльку, зробили усе, 

крім ніг. Знаєш, там де внизу галіфе закінчується, вони просто арматуру 

повтикали, а чоботи так і не зробили. Ось і стояв веселий парубок грузинський, 

встромлений залізними патиками в землю. 
Роман (іронічно): Гаразд, це все міняє. 

Наталя: Аж раптом, до молодих незаміжніх борджомських дівчат ночами 

почав приходити хлопець в чохи. І цілувати в губи. Перед тим танцював 

“картулі”. 
Роман: Шо? 

Наталя: Картулі. Весільний грузинський танець. 

Роман: І вони вагітніли всі ті твої дівчата? Від цілунків безногого джигіта? 
Наталя: От власне, що він не був безногим. В нього кожен раз були нові ноги. 

Коли ті всі дівчата між собою сплєтнічали, то кожна з них по різному ноги 

описувала. Лице то саме, чохи те саме, а ноги - то довгі то короткі то криві, то 

худі то в чоботах то в черевиках, то в брудних шльопанцях. 
Роман: Ага, а з місцевої трупарні почали пропадати ампутовані кінцівки. 

Наталя: Бляха, звідки ти знаєш? 

Роман: Ну, кохана... В нас в роті був один таксидерміст Ростик. Позивний 
Живодер. То він розказував історії від яких мене досі підтошнює. В нього на 

подвір’ї журавель ручний жив – Ігнат. А вони, ці журавлі, плотоядні дуже. То 

щоб той Ігнат ще більш ручним став, Ростик йому різні поживні коктейлі 

робив. Усіх цуциків і кошенят новонароджених, яких в селі запланували 
топити у відрі, Ростик скуповував за спирт, потім кидав у виварку з кип’ятком, 

а потім на електродрель вдягав такі ножі і молов тим “блендером” псячу і 

котячу плоть у поживне пюре.  



Наталя: Боже... Припини... 
Роман: А всі ампутовані на війні кінцівки... Він теж скуповував за спирт... І 

Новою поштою слав на малу батьківщину для Ігната... 

Наталя: Рома-а-а. Будь ласка.  

Роман: Да, пожартував я про нову пошту! Чи чьо? 
Наталя: Козел! 

 

(Мовчать) 
 

Наталя: А в тебе який позивний був? 

Роман: Ніякого. 

Наталя: Я думала ніколи не пробачу, за те, що ти тоді втік. І вот я снова тут. 
Роман: Плохо тримала... Непереконливо. Ладно. Зато пенсію тепер маю. 

Велику. На нас двох вистачить... А расказік твій про джигіта? Чим мав 

закінчитися? 
Наталя: Неважно. 

Роман: Програла ти, дєвочка. Тепер мусиш відповідати на мої серйозно 

поставлені вопроси і паралельно надавати послуги інтимного характеру. 

Наталя: От правду мені бабушка казала. У вас одне в голові. 
Роман: Є таке слово любов, про нього тобі бабушка нічо не сказала?  

(Наталя спробувала перебити, но Роман продовжив.) Люблю… Знаєш, кожен 

раз коли думаю про це все, про все що є і особливо про шо буде, я говорю з 

тобою, так само як зараз, в моїх думках ти теж киваєш головою слухняно та 
угукаєш. Правда коли ти близько і коли я можу тебе обійняти моя розмова 

якась інша, в моїх думках я переважно сперечаюся з тобою а зараз хочеться 

просто поділитися думками, і не сваритися, не виясняти а просто сказати… 
про те як я люблю тебе і те як мені сумно без тебе. Я давно тобі казав що моя 

любов до тебе, схожа на шоколад… такий солодкий і гіркий одночасно… це 

що зараз між нами це в оцю секунду це таке солодке а те що я бачу 

наближаться таке гірке…  
Наталя: Боже, Рома, що за єрєсь? Ти брутальний мачо чи вахлак? Який, бляха,  

шоколад? 

Роман: Так, знаю, ти не любиш говорити про майбутнє, ти завжди кажеш що 
треба жити тим що нам дає космос, но блядь, сам космос постійно 

розширюється, ентропія, красний зсув і всьо такое… Не можна це тримати і 

стримувати… Бо любов це як свічка запалена... Навіщо ж було запалювати цю 

свічку і потім ховати її від всіх, ховати так далеко і так глибоко що та свічка 
аж затихає від браку повітря, або може розгорітися що спалить всіх і все… 

Наташа, я постійно кажу що я хочу бути з тобою не тільки тут у танку а і 

завжди, в майбутньому… Щоб я міг бачити як ми йдемо туди, як я йду… А ти 



все повторюєш про вдячність космосу за те що він дає. Яка бляха вдячність, 
якщо я бачу тебе тільки в танку? Ти кажеш що завжди моя, но бляха, не правда, 

ти моя вся тільки тут в танку, за танком ти вже не моя, хіба що в думках… Я 

зрозумів що ти можеш довго тягнути в такому стані, який тобі, я так розумію, 

цілком влаштовує. Тебе та всіх. Но не мене. Я завжди тебе питаю коли ти 
станеш повністю моя, так як ти це говориш, а ти відмовками говориш і 

маніпуляціями.  

Наталя: Рома, ти заболів? 
Роман (ігнорує): Ти ж насправді нічого не хочеш міняти, ти вибудувала такий 

фасад шлюбу і готова його тільки підкрашувати а не міняти. Ти переконана 

мабуть що якщо побудувати інший будинок то в нього будуть такі самі 

проблеми, тому простіше те що не працює, доповнити можливо мною, або 
чимось іншим і знову все добре. 

Наталя Давай ти не будеш з мене говорити?  

Роман (ігнорує): Я розумію як важко тобі дається такі рішення, но не говори 
що ти цього не робиш через сім’ю, ти сама неодноразово казала, що ти не для 

типової сім’ї, що для тебе це все груз. Таке відчуття що ти і дальше боїшся 

бабушки, яка вбила в твою голову думку, що розвод це позор. В першу чергу 

перед людьми – близькими і не дуже близькими. Тому готова терпіти цей 
підремонтований фасад.  

Наталя (роздратовано): Да що ти знаєш про мене? 

 

(Намагається встати, Роман силою її садить, силою тримає в обіймах) 
 

Роман: Ти сама знаєш, що це правда. Що тримає тебе в цьому фасаді тільки 

звичка і не бажання чогось міняти. А можливо треба жити і для себе, і жити 
нормально. Не ховаючись в танку.  

Наталя: Та бляха, відпусти! 

 

(Роман продовжує утримувати Наталю в обіймах) 
 

Роман: Я не говорю що ти повинна вже зробити цей крок. Я говорю про те що 

ти маєш мені пообіцяти щось щоб я знав що ти це зробиш, що ми наблизимося 
туди, навіщо було тоді все починати, навіщо!!! Якщо ти кажеш що ти нікого 

так не любила як мене то чому ти боїшся цих кроків…  

Наталя: Рома, відпусти мене. 

 
(Під час наступного монологу Наталя весь час намагається вирватися з 

обійм Романа, але він міцно тримає) 

 



Роман: Так, міняти життя важко, але хіба це не вартує цього? На початках я 
міг з цим миритися а зараз не очень, тому якщо все то що ти мені говорила то 

правда, а наговорила ти мені багато, тоді мусиш показати шлях, наш шлях, я 

простягаю тобі руку і чекаю щоб ти взяла її і із того танку поцілувавшись ми 

вийшли разом. Якщо тебе стримує радикальність цього кроку, давай зробимо 
це продумано, повільно, приглядаючись, прислуховуючись до всіх. (Наталя 

виривається з останніх сил) Ти будеш зі мною?  

Наталя (Нарешті відштовхує Романа, встає): Досить! (віддихується. Під час 
усього монологу Наталі Ромчик ходить кругами по тісному приміщенню, як 

лось, стукає по різних жестянках, крутить різні прибори) Ну по-перше, ми з 

бабушкою про любов не говорили. Вона мене виховувала як могла. Як сама 

жила так і виховувала. В її житті мало було про любов... А тобі і АТО не 
допомогло як був сцикуном так і лишився. Все хочеш моїми руками зробити. 

А сам чекаєш на блюдечке. Знаєш, якщо ти жалкуєш за те, що цю свічку хтось 

запалив, то знач ти не вартий був ні тої свічки ні тих сірників... Люди деколи 
життя проживають і не знають що це таке... як це таке пережити можна. Все 

життя їли тирсу, а тут піроженко спробували. Живуть у своїй затишній темноті 

і, знаєш щасливі там собі. Своїми сімейними цінностями і міцністю родини. 

Ти не готовий отримати те що хочеш. А я тирсу їсти не хочу Можеш брати це 
піроженко, або не брати, твоє право. Але якщо вже їсиш, то ні про що не 

шкодуй. А якщо шкодуєш, бувай собі щасливий мені назло. Я тільки рада буду. 

Вся ця твоя романтична хєрь к жизні немає жодного відношення. Були часи, 

коли я готова була разом з тобою у Вєлєднікі поїхати і в шалаші жити. Але як 
до справи дійшло, то ти злякався. Прикрився війною. Тобі загинути було 

легше, ніж будувати щось спільне. Я до тебе приїхала щоб лишитися, а ти на 

фронт уєбал. Це, знаєш, як в тій психологічній грі, коли люди діляться на пари 
і падають одне одному в обійми спиною. І ти маєш довіряти людині. І падати 

закривши очі. Я летіла в твої руки, а ти руки забрав і відійшов на два метри. А 

потім ще сказав, що я тобі подякувати маю за це. Типу навчив життя, не треба 

бути безрозсудливою і теде. Ось я тобі дякую. Навчив. Скільки ми з тобою 
протягом тих п’ятнадцяти років сходилися-розходилися? П’ять? Вісім? 

Покручє ніж Гаррі і Саллі, чи як там їх. І кожен раз назавжди. І кожен раз я 

робила перший крок назустріч. 
Роман: Наташа... 

Наталя: Да, в мене муж. Але згадай, скільки в тебе було тих тьолок. Не забуду 

ту, з бровямі...  

Роман: Наташа, чекай... 
Наталя: Да, я вірю, що ти мене любиш. Але це тому, що я тобі цілком не 

належу. Муж ревнивий, кавказька кров і всьо такоє.  Лєзвіє брітви, тонкій льод 

всє дєла... Але попробуй вийди зі мною з цього танку. Да в тебе на мене і 



вставати не буде. Ти питаєш навіщо це все? Який глупий вопрос. Ніхто ж для 
чогось це не починає. Воно само починається. Приходить. Як дев’ятий вал 

накриває. Ти кажеш я не хочу нічого міняти? А вот і не правда! Міняти хочу. 

Але не через тебе і не на тебе. Хочу для себе. Вот попливу на своєму 

кораблику, залазь на борт. Якщо захочеш. Але на моїх умовах. Хочеш – пливи 
зі мною, а не хочеш – стрибай у воду. Я тобі і шлюбку дам, щоб не втопився. 

Роман: Наташа... 

Наталя: Ми в цей танк залізли коли бабушка заборонила на сеновалі фільми і 
мультики обговорювати. Ми і досі тут. Бабушкі рік нема, та нічого не 

змінилося. 

Роман: Зараз, блядь, все зміниться, прямо сєйчас. 

 
(Роман накидується на Наталю, намагається її обійняти, вона не дається) 

 

Наталя: Да пішов ти! 
  

(Роман хоче поцілувати Наталю, вона кусає його в губи. Роман страшно 

мичить від болю, закриває лице руками) 

 
Наталя: Придурок! 

 

(Роман б’є Наталю долонею по щоці. Чути сильний удар, Наталя відлітає, 

вдаряється головою о якийсь виступ, кричить.)  
 

Роман (кидається до неї): Мила, пробач.  

 
Андрій: Ах ти гівно!  

 

(Андрій з’являється в шпарині, на ньому сванська шапка, він намагається 

залізти у танк, але Роман з розвороту б’є його ногою в лице. Чути звук падіння 
і тиша. Сванська шапка котиться по підлозі. Наталя підіймається, 

тримається за голову. Разом з Романом підходять до місця де зник Андрій і 

дивляться униз. Повне затемнення. 
 

Дія 3 

 

 
(Кухня Іллі Захаровича. За вікном іде сніг. На столі стоїть каструля з борщем. 

Збоку одна на одній стоять чисті тарілки і чекають. Ілля Захарович заходить 

у кухню, зачіпає усе на своєму шляху, в руках – банка зі сметаною і пучок 



зелені. Ставить банку на стіл, сідає на диван, мовчки дивиться у вікно. 
Раптом, когось бачить. Починає стукати у вікно) 

 

Ілля Захарович (дуже головно): Вітя! Вітя! Зайди з тарілкою, я борщу дам!  

 
(Показує у вікно пучок петрушки) 

 

Голос Наталі з кімнати: Папа, можна не кричати, голова болить. 
Ілля Захарович: Все вже на столі, ну скільки можна? (до себе): Приготуєш, 

наставиш і ще перепросити треба. 

(На кухню заходить Наталя, вона в старческому халаті, на плечах пухова 

хустка, на ногах – валянки. На щоці синець. Сідає за стіл. 
 

Наталя: А де сервіз “Три мадонни”? 

Ілля Захарович: Шо-шо? (дивиться на Наталю, бачить синець) О господи, 
це ще що таке? 

Наталя: Бабушкін сервіз “Три мадонни”. Він в серванті стояв. Я хочу з нього 

борщ їсти, а не з цього старья. 

Ілля Захарович: Доню, шо з твоїм ліцом? 
Наталя: Все життя бабушка лише протирала ті тарілки і назад у сервант 

ставила. Я хочу їсти з них! 

 

(Дзеленчить дзвіночок. Батько з дочкою дивляться на двері. Заходить дядя 
Вітя, він в шапці, щоки червоні від морозу. В руках глибока тарілка) 

 

Дядя Вітя: З добрим утром! 
Ілля Захарович: Ти подиви на її рожу, Вітя! Нам на поминки, а вона як 

алкоголічка Свєтка.  

Дядя Вітя: Нужно звьоздочкой в’єтнамской помазать. 

Ілля Захарович: В мене інфаркт або інсульт буде. 
Наталя: У мене просте питання: де сервіз “Три Мадонни”? 

Дядя Вітя: Я его в нижнєє отдєлєніє серванта поставіл. Там гдє лєкарства. 

Чтоб нє пилілся. 
Наталя (голосно): Андрій! Принеси з серванта сервіз, там, під коробкою з 

ліками. 

 

(У кімнаті чути якісь звуки) 
 

Наталя: Не побий! 

Ілля Захарович: В мене інфаркт буде. Вітя, давай тарілку.  



 
 (Сумно наливає у тарілку борщ, хоче покласти сметану) 

 

Дядя Вітя: Не надо смєтану. 

Ілля Захарович (віддає тарілку): От скажи мені? Чого не можна їсти борщ з 
тих тарілок, що я поставив? Що в них не так? Що ви там в своїй Грузії на 

скатєртях лише з фарфору їсте? 

 
Голос Андрія з кімнати: Папа, я з цих тарілок в житті не їв. Я теж хочу з них 

борщ.  

 

(Чути звук звякання тарілок. Дядя Вітя розвертається з борщем аби вийти, 
коли в кухню заходить Андрій зі стопкою тарілок. В Андрія страшне розбите  

синє лице, спухші очі, волосся в різні сторони. Він теж в старческому 

бабському халаті з валянками на ногах. Дядя Вітя відходить назад, Андрій 
ставить тарілки на стіл) 

 

Андрій: Протерти треба.  

 
(Ілля Захарович дивиться на тарілки, потім на Андрія. Чєрпак падає в 

каструлю) 

 

Дядя Вітя: Я пойду в’єтнамскую звьоздочку прінєсу. 
 

(Дядя Вітя виходить, дзеленчить дзвіночок) 

 
Ілля Захарович: Мати божа! Діти мої! Ви не на поминки приїхали. Ви мене 

приїхали хоронити. 

 

(Андрій сідає за стіл, починає протирати тарілки рушником, дивиться у 
вікно) 

 

Андрій: О, сніг пішов.  
Наталя: Я в дитинстві допомагала бабушці їх протирати. Розглядала часто тих 

женщін. Хотіла бути схожою хоча б на одну. Мене завжди під хлопчика 

стригли. А в них таке довге красиве волосся... 

 
Ілля Захарович: Бо ти воші мала весь час.  

 



(Ілля Захарович бере в Андрія протерту тарілку, наливає борщ, кладе 
сметану. Нарізає петрушку, кладе в тарілку.) 

 

Наталя: Воші можна вивести. А можна просто обкарнати дєвочку під 

хлопчика. 
Андрій: Ромчик тебе і такою любив. 

Наталя: І такою буде любити.  

 
(Дивиться у дзеркало, торкається синця) 

 

Ілля Захарович: Діти, ви нашо приїхали? Ви знаєте який сьогодні день? З 

якими рожами ви підете на поминки? Що скажуть сусіди? Що б сказала 
бабушка? 

Андрій: Бабушка вже нічого не скаже. А що сусіди скажуть мене не волнує. 

Ілля Захарович: Тебе взагалі нічого не волнує. І що в твого старого хворого 
батька інфаркт або інсульт буде. 

Андрій: Бабушка була стара. А ти не старий. А хворий ти тому, що з цього 

дивана не встаєш і в холодильник ночами лазиш за салом. 

Ілля Захарович (розлив всім борщ, бере ложку): Ви мені розкажете що 
сталося? 

Наталя: Пап, ми з Андрієм вчора полізли в танк.  

Ілля Захарович: І почалася Третя світова? 

Андрій: Ми її закінчили. 
Ілля Захарович: Хто переміг? 

Наталя: Переможців у таких війнах не буває. 

Ілля Захарович: Діти мої. Я вас так чекав. Я думав ми посидимо спокійно, 
бабушку пом’янем. На цвинтарь з’їздимо. Про памятник поговоримо. А ви в 

ресторан пішли. 

Андрій: Ой, ну давай не начинай. Як згадаю як ми тебе тут у бабушкі в 

дитинстві чекали. Думали куди підем як ти приїдеш, билися з Наталкою хто 
біля тебе сидітиме за тим столом. А ти приїздив на ті пару днів і шлявся по 

друзях. 

Наталя: І з Юлькою своєю шлявся ночами. Ми тебе і не бачили. І бабушка 
тебе не бачила.  

Ілля Захарович: Діти вам не повезло з батьком. 

Андрій: Нам повезло з батьком... Це просто тобі не повезло з дітьми. 

 
(Мовчать. Мовчки їдять борщ.) 

 

Ілля Захарович: Ідіть вдягайтеся. Пора їхати на цвинтар. 



 
(Наталя збирає тарілки зі столу в мийку. Андрій бере редікюль, виходить з 

кухні. Наталя виходить за ним. Ілля Захарович починає мити посуд. 

Дзеленчить дзвіночок, заходить дядя Вітя. 

 
Ілля Захарович: Поки цей дзвіночок дзвенить, життя продовжується. 

Дядя Вітя: Я звьоздочку пріньос. 

Ілля Захарович: Да кому нужна твоя звьоздочка? 
Дядя Вітя: Да ладно, дєло молодоє. 

Ілля Захарович (сідає за стіл, витирає руки): Бабушка наша мені все життя 

казала, що щастя – це коли чоловік, діти і город. Вона цього ніколи не мала. А 

я так не хотів. Так і пройшло життя мимо того щастя. 
Дядя Вітя: Так що ти от дєтей своіх хочеш?  

Ілля Захарович: Хочу, щоб вони були щасливими. (мовчить) Вітя, ти не 

думай. Я гроші Андрію поклав назад. В сумку його страшну. Ти не думай. 
Дядя Вітя: І я положил. 

Ілля Захарович: Ти шо, дурак? А на шо ми тепер жити будемо? 

Дядя Вітя: Картошка єсть, у Марини на яблокі вимєнял. Проживьом. 

 
(Заходять діти, пристойно вдягнуті. На Андрієві сванська шапка. Наталя 

перед дзеркальцем маскує синець тональним кремом) 

 

Наталя: Ми готові. 
Андрій: Тато, ми вже не будем після поминок сюди вертатися, сразу на Київ 

почешем. В мене завтра складна операція.  

Наталя: А в мене літак. 
Ілля Захарович: Добре, діти. Забирайте дядю Вітю і виходьте, я тут все 

позакриваю і поїдемо. (до Андрія) Я тебе Христом-богом прошу, зніми ти ту 

шапку! 

 
(Всі виходять, чути дзвін. Ілля Захарович дивиться у вікно, встає, виключає 

світло, виходить з кухні. У вікні гарно падає сніг. Дзеленчить. 

 
Кінець 
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