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ТИСК 
Дійові особи:  

Любочка – донька Валі, мама Стефанії 

 

Селище міського типу, наші дні.  

 

На сцені, спинкою до глядачів, стоїть крісло.  

 

Любочка (чепуриться): Зібралась. Ну, куди-куди? До Лєнки. Шо «Люба?!» Я ж 

казала вчора ще. Нє, мам, я зробила домашку. І хімію. Ага. І фізику. По ній нічо не 

задавали. Ну які хлопці, що ти придумуєш? Не буде нікого – в нас дєвішнік. Хто дзвонив? 

Чоловічий голос… мабуть, номером ошиблися. Та шо ти кричиш?! Мало в нас Люб у 

місті? Може, хтось поприкалуваться дзвонив. Не брешу. Ну яка діскотєка, які клубєшнікі? 

Ми чаю вип’єм, фільм подивимся і на бочок. Ну чо ти починаєш? «Випускний клас»… Та 

не буду я дворніком, я на педфак піду – туди всіх беруть. Або на туризм. В том році пів-

випуску поступило. Ну й шо, шо тільки платне. Тобі ж важно, щоби в мене корочка була. 

Диплом. А куди його, той диплом? Підставку для чаю, развє шо. Не кричи. Тобі твій 

диплом в житті поміг? Чим він тобі поміг? Перестань! Не буду я жити під мостом і мести 

вулиці. І вообщє, ти так кажеш, наче це щось погане. Треба ж комусь і вулиці мести…  

 

Чутно як застібується на руці на липучку манжетка тонометра.  

 

Любочка (кидається до крісла): Мам?.. Знову підскочив? Ти того… давай тільки 

не вмирай. Все, ладно. Я не піду нікуди. Нє, не сильно хотіла. Ти тільки не переживай. 

Чаю зараз нам зроблю. Сама зробиш?.. А тобі не важко буде з цим тиском?.. Як скажеш.  

 

Люба відходить від крісла. Чутно, як манжетку тонометра знімають з руки.  

 

Любочка (фарбує губи): Куди так намазюкалась? Фоткаться будемо. Мам, в нас 

Екватор. Всі прийдуть. Ой, ладно тобі – «через твій труп». Весь потік збирається. Ні, 

раніше ночі не повернуся. Даже, скоріше, утра. Спать не будеш? Ну не спи, як не хочеш. 

А чого через мене?! В тебе все через мене. Кар’єру ти не зробила, бо народила мене. 

Потім батько через мене пішов, бо я тобі фігуру іспортила…  

 

Чутно, як застібається липучка і хтось швидко качає помпу тонометра.  

 

Любочка (прикладає блискучу кофтинку, дивиться у дзеркало): Ну перестань! 

Знаю твої сто вісімдесят на сто. Давай «скору» тобі визову? Мам, все. Не можу. Ти завжди 

так кажеш. Тобі все не подобається. І кофточка така, як прілічні люди не носять, і 

фарбуюсь, як Манька з тринадцятої, а весь дом знає, яким місцем вона заробляє… Мам… 

ти серйозно? Тихо-тихо… Диши. Я зараз участкову наберу. Таблетки? Ті що тьоть Оля 

совєтувала? Може, давай краще в лікаря спитаєм? Ну, якщо тількі ці підходять, то як 

скажеш. Добре, я посиджу з тобою. А Екватор – то і не свято, якщо подумать…  

 

Чутно, як манжетку знімають з руки. Пауза. Чується хропіння. Любочка 

зиркає на крісло, швидко надягає блискучу кофтинку. Кричить немовля. 

 

Любочка: Можеш посидіти зі Стефою? Ну шо ти опять?! Нормальне ім’я. Я – 

мати, це мені рішать. Луччє, чем твоя Валя, Ада, Рая. Стефа. Стефочка. Стефанія. То 

посидиш? Я просто погуляти хотіла. Пройтись з Лєнкою, хоч в магаз. В мене голова 
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розривається від її крику. Знаєш, що таке післяродова депресія? Це коли піпец, як все 

бісить і жить не хочеться. Шо, в тебе було? Так нашо ти мене рожала?! Я не просила. А 

воно у мене це все – отут, ось де! Ясно?! А я даже з Лєнкою не можу погуляти. Рано буть 

матір’ю, не готова?! Ти в сімнадцять мене родила. Я ще нормально продєржалась. Стефа 

проснулась, знов оре. Шо вона хоче? Мам, ти не кричи. Якби не втекла серед ночі на 

Екватор, то її б не було, да. А може, це мій найбільший здобуток? Може, в житті у мене 

нічого кращого і не буде?  

 

Чутно, як кричить немовля і застібується манжетка тонометра. 

 

Любочка (качає на руках немовля): Та коли ж ти заткнешся. Ви, обидві.  

 

Крик немовля затихає. Чутно, як хтось качає повітря помпою тонометра.  

 

Любочка: Знов? Мам… у тебе робоче сто вісімдесят на сто. Це врач так сказав. 

Тобі просто вредно сидіть. А ти як засядеш за тєліком, тебе за вуха не відтягнеш. 

Екстрасенсів своїх дивишся. Я думаю, може, мене хтось прокляв?.. За що мені таке 

життя?.. То ти поглядиш за Стефою? Ну ясно. Сама тоді шукай свої таблєтки. Я більше на 

таке не ведуся. Ми пішли гуляти. Стефанька, сонечко, поїхали кататися з крьосною. А 

баба хай сама сидить, раз така злидня.  

 

Грюкають двері. З тонометра зі свистом виходить повітря. Чутно, як тонометр 

падає на підлогу. Тричі лунає глухий стукіт – у кришку труни забивають цвях. 

 

Любочка (пов’язує чорну хустку, прикладає чорну сукню до себе): Стефа… 

пташечка моя. Ти одна в мене в усьому світі осталась. Я тебе не кину як папка кинув. І як 

бабушка нас кинула. Хоч би грошей на похорон залишила… за все життя нічо толком не 

заробила. Оце тільки квартиру, і ту їй государство дало. Стефа, ну яке гулять?! Нам бабу 

треба забирать з морга. Ой, щось мені недобре. Надо посидіти. Доню, дай мені тонометра. 

Ну прибор з рукавом таким синім, бабушка його вдівала. Ага, добре. Як його правильно… 

 

Любочка знімає хустку, разом з сукнею кидає на спинку крісла. Повертає 

крісло до залу, бере з нього тонометр. Сама сідає в крісло, одягає манжетку на руку.  

 

Любочка: Я тобі дам дискотєка! Тобі про ДПА думать надо, а не про шашні всякі. 

Ну от коли відмінять екзамен, тоді можеш не готовиться. Звідки я знаю, що ти не про те 

думаєш? Знаю. Шо я, молодою не була? До Свєтки вона піде. Не сміши. Я читала, що тобі 

хлопці в Тєлєграм пишуть. Де читала? А що ти ахаєш? Не треба свій телефон де попало 

розбрасувать.  

 

Любочка швидко качає повітря помпою тонометра. 

 

Любочка: Давай-давай, кричи на матір! Уже сто вісімдесят на сто! Визивай 

«скору»… Стій, не треба… Як ти свою жизнь под откос так пускаєш, луччє я умру просто, 

щоб не бачити. А ти собі йди тоді… Шо, одумалась? Стефа, дитино ж ти моя золота. Та не 

мельтіши так, сідай, поп’єм чайку. Я зроблю. Та шо його там робить. Ти з чим будеш? 

 

Любочка знімає з руки манжетку тонометра.  

 

Кінець. 


