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ВАКЦИНА ВІД ЗРАДИ

Комедія

Сцена умовно поділена на дві частини.

Більша частина сцени з ліжком, великою шафою і столом поки
затемнені і невидимі для глядачів.

В освітленому центрі сцени біля розкладного столика,
накритого скатертиною, стоїть жвавий молодий хлопець НАЗАР
(20-25). На столику розкладені якісь коробочки та
упаковки. Під столиком стоїть велика картата сумка, якою
торгаші зазвичай возять товар.

НАЗАР
Шановні громадяни! Українці
і українки! Хвилинку уваги!
Вас теж задрала ця
пандемія? Остогидли
локдауни? Лякає вакцинація?
Вихід є!

Перед столиком збирається кілька ПЕРЕХОЖИХ, серед яких
знаходиться БОДЯ - ровесник Назара.

НАЗАР
(скоромовкою)

Тільки сьогодні і прямо тут!
Не минай, купуй, держи
блокіратори П'ять джи!
Виводять чіпи з організму,
підвищують потенцію,
відновлюють лад і щастя в
сім'ях! Вітчизняна розробка!
В Європу ще не завезли, а у
нас - будь ласка. На честь
старту продажів знижка 50
відсотків!

Бодя протискується через натовп до Назара і дає тому
гроші.

БОДЯ
Дай-но мені десяток! 

НАЗАР
Першому покупцеві респект, а
героям слава! Ми козацька
нація, нам пофіг вакцинація!

БОДЯ
А шо в тебе іще є?

      



Назар нахиляється, дістає з картатої сумки натуралістичний
муляж цілої руки, маску з намальованим страшними зубами і
брошуру з написом "Конституція України".

НАЗАР
Є унікальні маски, що
відлякують ковід, накладні
руки для уколів, таблетки
від Омікрона, а також
справжня, непідроблена
Конституція, де прямо
написано, що українців
заборонено змушувати до
вакцинації. А мєнтам
заборонено нас перевіряти!
Купуйте! Читайте! Боріться!

Натовп схвально гуде і дістає гроші.

ЧОЛОВІК-1
Да мені три блокіратора!

ЧОЛОВІК-2
А мені п'ять. І дві
конституції, я куму подарую!

Перехожі активно купують. Назар приймає гроші, віддає
товар.

Збоку до столика через натовп протискується СЕРЖАНТ
поліції (20-25).

СЕРЖАНТ
Так! Негайно припинити
несанкціоновану торгівлю!

Назар помічає Сержанта.

БОДЯ
Назар, мєнти!

Назар хапає скатертину за краї, згрібаючи товар у клунок,
вільною рукою підхоплює картату сумку. Бодя блискавично
складає столик, і обидва тікають.

СЕРЖАНТ
Назар! Бодя! Пацани, ви шо
ващє охрініли?! А ну,
стоять, бляха!

Сержант женеться за ними.

Натовп росходиться.
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Сержант виводить спійманих Назара і Бодю з іншого боку.

СЕРЖАНТ
Пацани, я з вас фігєю! Ви
шо, вапщє дауни? Ви шо ото
влаштували?

НАЗАР
Альо, Славон! У тебе шо
кашкет замалий? На мозок
давить? Нашо своїх
заарештовувати?

СЕРЖАНТ
Завали табло, Назаре! Для
злочинців я не Славон, а
сержант Бугайчук! Ви маєте
право зберігати мовчання…

БОДЯ
Та які злочинці? Ми ж не
наркотою торгували?

СЕРЖАНТ
Бодю, стули рота. Краще б
наркотою! Це ж треба
додуматися - підробити текст
Конституції?! 

 НАЗАР
Ой, та ладно! Прям
терористів спіймав! Щас
орден отримаєш.

СЕРЖАНТ
Ви гірші за терористів! Ви
підриваєте авторитет держави
і Всесвітньої організації
охорони здоров'я! І коли!
Напередодні візиту в місто
ТАКОЇ людини! Коротше, зараз
складу на вас протокол, а
там нехай суд вирішує…

БОДЯ
(благально)

Бляха, Славон, ну, який ще
суд?! Будь ти людиною,
відпусти однокласників! 

НАЗАР
Будь ласочка, в останній
раз! Ми більше не будемо!
Чесно!
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Сержант виразно дивиться на Назара і Бодю.

СЕРЖАНТ
В останній? А вчора що було
- передостанній? А позавчора
я вас в який раз ловив -
передпередостанній?

БОДЯ
Ну, Славончику... Ну, заради
нашої дружби...

НАЗАР
Слово честі, в останній!

СЕРЖАНТ
(озирається)

Ну, добре, валіть. Тільки
більше не попадайтеся.
Клянуся, заарештую.

Сержант іде, залишаючи Назара і Бодю самих.

Бодя запитально дивиться на Назара.

БОДЯ
І що тепер? На таблетках і
блокіраторах ніфіга не
заробили. Знову без бабла
залишилися. Як завжди?

НАЗАР
(іронічно)

Не скуби мені мозок, кохана.
Я щось придумаю!

БОДЯ
Сам ти «кохана». Тільки
триндіти й умієш…

У Боді в кишені дзвонить мелодія телефону. Бодя прикладає
телефон до вуха.

БОДЯ
Так, тьоть Тань. Все окей.
Квіти поливаю, дівчат не
вожу, не хвилюйтеся. Добре,
на зв'язку!

Назар зацікавлено дивиться на товариша.

НАЗАР
Куди це ти дівчат не водиш?
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Бодя відмахується.

БОДЯ
Нікуди. Тітка попросила
тиждень за квартирою
пригледіти, поки вона в
Єгипті відпочіватиме.

Назар виявляє неабияку зацікавленість почутою інформацією.

НАЗАР
Вільна хата? Тиждень? А в
якому районі?

БОДЯ
Та на Проспекті Ентузіастів.
У будинку зі шпилем.

НАЗАР
У самісінькому центрі?
Чувак, у мене супер-ідея!

Назар дістає смартфон і набирає номер.

Бодя занепокоєно стежить за його діями.

БОДЯ
Яка ще ідея? Не жени!

НАЗАР
(зі смартфоном
біля вуха)

Бодю, повір, це буде наше
маленьке Ельдорадо…

У слухавці лунає приємний дівочий голос оператора.

ОПЕРАТОР (ЗК)
Служба безкоштовних
оголошень слухає…

НАЗАР
(Боді)

Кажи точну адресу!

БОДЯ
Навіщо? Що ти задумав?

НАЗАР
Новий старт-ап! Ходімо,
поглянемо, що там за хата...

Назар і Бодя уходять.
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Сцена висвітлюється. Очам глядачів відкривається інтер'єр
квартири з широким ліжком із ажурним металевим узголів'ям,
великою шафою і столом з 2 стільцями. 

До квартири заходять пан Чаповський на прізвисько ЧАПА
(40+) з пакетом в руках, в якому вгадується пляшка вина та
коробка цукерок, і ОКСАНА (40+) - вродлива дама, обвішана
золотими прикрасами зі шкіряною жіночою сумкою в руках.

ОКСАНА
(здивовано
роззираючись)

Оце і є твій обіцяний
п'ятизірковий номер?
Чапо, ти куди мене привів?

Чапа ставить пакет на підлогу і обводить рукою приміщення.

ЧАПА
Оксан, ну, чого ти?
Нормальна хата. Головне, тут
нам ніхто не завадить
виправити помилки молодості…

Чапа лізе до Оксани з поцілунком. 

Оксана жартівливо відсторонюється.

ОКСАНА
І багато ти вже сюди таких,
як я, переводив?

ЧАПА
Таких, як ви, пані
Перетятько - жодної! І
взагалі, я тут уперше.

(з кавказьким
акцентом)

Мамой килянус!

Чапа жартівливо клацає нігтем великого пальця об зуби.

ЧАПА
Просто плани змінилися.
Не можна мені зараз за місто
в мотель їхати. Через візит
Ілонки Мер нас усіх на вуха
поставив.

Оксана раптом починає сердитися.
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ОКСАНА
Знову ця чортова Ілонка!
Однокласниця хєрова. Я її ще
в школі ненавиділа, заразу.
А тут ти ба, вичухалася!
Велика цяця до нас їде!

ЧАПА
Та да... Вона тепер -
генеральний комісар
Євроздраву. Головна в Європі
по всім вакцинам, щепленням,
ковід-сертифікатам та іншій
хріні.

ОКСАНА
Ото варто було до того
Євросоюзу вступати, щоб
якась прости-господи
відпочивати заважала. А нашо
вона до нас приперлася? Ми ж
наче не столиця.

ЧАПА
Патріотка малої батьківщини,
бляха. Вирішила рідному
місту подарунок зробити.
Відкрити на нашому
хімкомбінаті виробництво
універсальної вакцини від
Ковіду.

ОКСАНА
Отой ще ковід, бляха. Це
вона сама його в своїй
Європі і придумала. Щоб
простих людей мучити.

ЧАПА
Ковід придумали не в Європі,
а в Китаї. І взагалі, забий
на ту Ілонку. Ти в сто разів
гарніша.

ОКСАНА
Не бреши, Чапо! Ви з
пацанами всі за цією мавпою
по школі хвостом бігали! А
на нормальних дівчат уваги
не звертали!

ЧАПА
Та коли то було? Чого ти
бісишся?
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Оксана втрачає запал. Вона беззахисно дивиться Чаповському
в очі.

ОКСАНА
Хвилююся я, Чапо. А точно
про нас тут ніхто не
дізнається?

ЧАПА
(іронічно)

Ну, якщо ти нікому не
скажеш, тоді точно - ніхто.

ОКСАНА
Що я скажу? Що в обідню
перерву зустрічаюся на
з'йомній хаті з колишнім
однокласником? Що поки наша
бухгалтерія в їдальні
калорії набирає, я їх,
навпаки, спалюватиму?

Оксана підморгує Чапі.

ОКСАНА
І кому я розкажу?
Чоловікові? Чи
співробітницям? Вони ж мене
повбивають! Чоловік - від
ревнощів, співробітниці -
від заздрощів.

ЧАПА
Та чому тут заздрити? Діло
житєйське…

ОКСАНА
Це для тебе може житєйське.
А у нас, у бухгалтерів,
особисте життя, як пісня:
(наспівує пісню Анни Герман)
«Один раз в год!». Усьо!

ЧАПА
(зі сміхом)

Ну, ти, Ксюхо, як сказонеш!
Обожнюю дівчат з почуттям
гумору!

Чапа намагається поцілувати Оксану. Оксана кокетливо
ухиляється.
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ОКСАНА
Для кого «Ксюха», а для кого
- Оксана Віталіївна!
Головний бухгалтер
промислово-торговельної
корпорації, між іншим.

ЧАПА
Так і мене вже ніхто «Чапа»
не називає. Виключно пан
Чаповський. Едуард
Васильович і тільки на «Ви».
Мер недавно призначив
начальником цілого
департаменту…

ОКСАНА
(Іронічно)

Канєшно! Куди нам грішним?!
Може мені теж тебе
Едуардвасилічем величати?

ЧАПА
(Грайливо)

Ну, хіба тільки ніжно і на
вушко…

ОКСАНА
(серйозно)

Чаповський! Ти, правда,
цього хочеш?

ЧАПА
Перетятько! Та я цього
моменту двадцять років
чекав!

ОКСАНА
(Остаточно
розтанувши)

Чапо…

ЧАПА
Ксю…

Чапа і Оксана зливаються в поцілунку, але Оксана рішуче
вивільняється з обіймів.

ОКСАНА
Тоді не будемо гаяти час. Я
до ванної, а ти поки все тут
приготуй.

Чапа бере «під козирьок».
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ЧАПА
Яволь, майн фюрер!

ОКСАНА
(киває на музичний
центр)

І музичку включи, «фюрер».

Оксана відпускає повітряний поцілунок і виходить з
кімнати. Лунає шум води з душу.

Чапа проявляє бурхливу діяльність. Включає на музичному
центрі FM-радіо, скидає піджак і, пританцьовуючи під
бадьору мелодію, виставляє з пакета вино і цукерки. 

Зіжмакує пакет і жестом баскетболіста закидає за шафу.
Робить ліктем переможний рух «Йєс!»

ЧАПА
Йєс! Ай лав зис гейм!

Чапа гарячково застеляє ліжко комплектом постільної
білизни. Намагається зробити це швидко, тому робить масу
зайвих рухів і незручних дій з простирадлом і наволочками.
Особливо комічно йому дається боротьба з чохлом для
ковдри, до якого він примудряється залізти з головою. 

Чапа знімає з себе піджак, краватку та сорочку. На його
шиї висить масивний золотий ланцюжок з хрестом. Наливає
собі у келих вина.

До кімнати повертається обмотана простирадлом Оксана з
сумочкою і купою одягу в руках.

ОКСАНА
А ось і я!

Чапа робить крок уперед, стискає Оксану в обіймах і
запечатує її вуста довгим гарячим поцілунком.

Оксана м'якшає, випускає речі з рук і обіймає Чапу.
Нарешті вони закінчують цілуватися.

ЧАПА
Ох, Перетятько! Знав би я
тоді, на випускному, що все
в нас вийде, був би тоді
більш рішучим…

ОКСАНА
Ох, Чаповський, був би ти
тоді більш рішучим, все в
нас може й вийшло б…
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ЧАПА
(гаряче)

А давай уявимо, що наш
випускний був тільки вчора?
Що цих двадцяти років ніби й
не було? Давай?

ОКСАНА
Давай…

(посміхаючись)
Давай, наливай, романтику!

Чапа схоплюється, розливає вино по келихах. Один бере
собі, другий простягає Оксані.

ОКСАНА
Зачекай…

Оксана знімає з пальця обручку і ховає її під під матрац.

ОКСАНА
Не можу я займатися цим в
обручці. Я ж все ж таки
заміжня. А так - начебто й
не зрада... 

Оксана бере в Чапи келих з вином.

ОКСАНА
Ну що? За кохання?

ЧАПА
За НАШЕ кохання!

Оксана і Чапа цокаються, роблять по ковтку і кидаються
один одному в обійми. Злившись в пристрасному поцілунку,
вони завалюються на ліжко.

Раптово гучно дзвенить телефон Чапи страшною мелодією
«Dominus Sanctus».

Чапа з трагічним виглядом злазить з невдоволеної Оксани.

ЧАПА
Мер!

Чапа прикладає пальця до вуст, мовляв, мовчи.

ЧАПА
Так, Петре Романовичу!
Авжеж, Петре Романовичу! Все
контролює. Робота з
підготовки до візиту кипить.

(ДАЛЬШЕ)
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ЧАПА (ПРОД.)
Все буде зроблено, Петре
Романовичу. До побачення,
Петре Романовичу...

Чапа відключає телефон. 

Оксана гладить збентеженого Чапу по нозі.

ОКСАНА
Чапо, ну йди сюди…

Рука Оксани пірнає йому між ніг. 

Чапа рвучко відсторонюється.

ЧАПА
(розгублено)

Та блін… Дзвонять усілякі
під руку…

ОКСАНА
(іронічно)

Що таке? Бажання впало?

Чапа безнадійно відмахується.

Оксана ніжно посміхається і гаряче шепоче.

ОКСАНА
Ну, нічого. Зараз ми все
виправимо. Йди до мене, ну?

Оксана скидає з себе простирадло і оголена тягне вниз
«блискавку» на штанях очманілого від її принад Чапи.

Раптом ДВЕРЦЯТА ШАФИ відкриваються. 

Із шафи вилазять Назар і Бодя.

Назар тримає в руці пістолет, Бодя - відеокамеру,
увімкнену на запис.

НАЗАР
(З сарказмом)

Вау! Яка зворушлива зустріч
випускників!

Побачивши хлопців Оксана несамовито верещить і замотується
в простирадло.

Чапа з розстебнутими штанями розгублено завмирає.
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БОДЯ
Посміхніться! Вас знімає
прихована камера.

НАЗАР
Одразу попереджаємо: зйомка
платна!

Чапа від несподіванки не одразу знаходить потрібні слова.

ЧАПА
Пацани, бля, шо за хєрня?!
Ви шо, бля, собі дозволяєте?
Так ви, бля, знаєте, хто я?

НАЗАР
Звичайно, знаємо. Бодю,
озвуч!

БОДЯ
(Наводячи камеру)

Чаповський Едуард
Васильович. Начальник
департаменту нашої мерії.
Дуже приємно.

Бодя переводить камеру на Оксану.

БОДЯ
А ви, Оксана Віталіївна?
Дівоче прізвище Перетятько?
Головний бухгалтер
промислово-торговельної
корпорації? Раді знайомству.

НАЗАР
Кстаті, можете передати
привіт своїм законним
половинкам!

При згадці про половинки невдачливі коханці здригаються.

ОКСАНА
Чого вам треба?! Чапо, куди
ти мене привів? Збоченець!

ЧАПА
(розгублено)

Та я хіба знав...

Назар бере до рук її сумочку.
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НАЗАР
Спокійно, мадам! Нашо такі
нерви? Ми нічого поганого не
зробимо. Просто візьмемо
невеликий внесок у фонд
охорони сімейних цінностей.
Так би мовити, податок на
зраду чоловікові.

ОКСАНА
Не чіпай сумку, негідник!
Чапо, зроби ж що не-будь,
нарешті!

Чапа вирішує нагнати страху на хлопців.

ЧАПА
Ви шо, бля, задумали,
ушльопки? Я ща подзвоню -
вас обох закриють нахрін!

Назар наводить на Чапу свій пістолет.

НАЗАР
Сидіти, дядю! Нікому ти
нічого не скажеш.

БОДЯ
Так, ви ж не хочете, щоб ми
це відео на «Ю-туб» залили і
всім вашим родичам і
знайомим посилання
відправили? Чи може хочете?

НАЗАР
А давай у Оксани Віталіївни
запитаємо? Може вона мріє,
щоб їй вся бухгалтерія
позаздрила?

ОКСАНА
Сволота! Негідники!

(Чапі)
І ти теж!

ЧАПА
(Розгублено
виправдовуючись)

Так а я чого?..

Назар дістає з сумки Оксани її портмоне.
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НАЗАР
(дістаючи гроші)

Так, дійсно, хто б міг
подумати? Така
довгоочікувана зустріч, і
раптом - бац!

(Боді)
Бодь, перевір піджак у
начальника департаменту.

Чапа ненависним поглядом стежить, як Бодя виймає з піджака
і спустошує його гаманець.

НАЗАР
А зараз знімайте золото і
можете вимітатися!

(іронічно)
Чи може ви ще не закінчили?

ОКСАНА
(притримуючи
простирадло)

Золото не віддам!

НАЗАР
А доведеться!

ЧАПОВСЬКИЙ
Зовсім оборзіли, сопляки?

БОДЯ
Розумію ваше обурення,
шановний Едуарде
Васильовичу, і навіть у
чомусь знаходжу його
обґрунтованим. Але, все ж
таки, раджу вам утриматися
від вживання образливих
словосполучень. Знімайте!

Бодя показує Чапі на його ланцюжок з хрестом…

НАЗАР
О! А кажуть, молодьож у нас
погана, молодьож книжок не
читає. Чули, як інтелігентно
заковирнув?

(погрозливо)
А раз чули, так знімайте!
Ну!

Чапа з перекошеним від досади особою знімає з шиї ланцюжок
і віддає Назару.

15.      



Оксана під спрямованим на неї дулом пістолета виймає з вух
золоті сережки, спопеляючи Назара ненависливим поглядом,
знімає з шиї ланцюжок із підвіскою, зриває з пальців
золоті персні.

НАЗАР ховає здобич у кишеню.

НАЗАР
(Зловтішно)

Ну, що, громадяни-зрадники?
На старт, увага, марш!

Назар піднімає пістолет вгору і натискає на курок.
Пістолет виявляється стартовим і видає гучний, але не
страшний ба-бах.

Бодя від несподіванки аж присідає.

Невдахи-коханці зриваються з ліжка, хапають речі і
вискакують з кімнати.

Після нетривалої метушні, викликаної гарячковим одяганням,
чутно, як плескає вхідні двері і лунає віддаляється тупіт
двох пар ніг вниз по сходах.

Назар повертається до Боді з пістолетом в руці.

НАЗАР
Ти чого? Не дрейф, він
стартовий. Давай краще
поглянемо, чим ми тепер
багаті.

Назар і Бодя радісно рахують свою здобич.

НАЗАР
Так, непогано для першого
разу. 

Бодя бере до рук і задумливо дивиться на ланцюжок Чапи.

БОДЯ
Блін, уявляєш, цей мужик
свою однокласницю двадцять
років хотів. І тільки,
нарешті, вмовив, а тут - ми.
Який кайф чуваку обламали…

НАЗАР
Ой, та подумаєш!
Однокласницею більше,
однокласницею менше - яка
різниця?
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БОДЯ
Це тобі «яка різниця», а
може вона його перше
кохання?

НАЗАР
Ти ще скажи «єдине»! Та цей
мужик ще той «Казанова», я
тобі атвєчаю! Це він її так,
для колекції вмовив, щоб
самолюбство заспокоїти.
Пам'ятаєш, він казав, що
вона йому на відпускному
відмовила? Ось він і закрив
гештальт.

БОДЯ
Це не вона йому відмовила,
це йому рішучості не
вистачило.

НАЗАР
Ага, прямо як тобі з Танькою
Семенютою на нашому
випускному.

БОДЯ
(ошелешено)

А ти звідки про Таньку
знаєш?!

НАЗАР
Так про це весь клас знає.
Теж мені секрет полу-шинелі.

БОДЯ
Полішинеля! І що ти про це
знаєш?

НАЗАР
Те, що й всі. Що ти
шампанського підпив,
сміливості набрався і Таньку
до кабінету хімії затягнув.
А потім у
найвідповідальніший момент
зізнався, що ти -
дєвствєннік.

БОДЯ
(З досадою)

Ех, Танька-Танька… просив же
її нікому не розповідати.
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Ну, нічого, я все одно свого
доб'юся. Нехай хоч навіть і
через двадцять років, як
оцей.

НАЗАР
Так оцей, судячи з нього,
сильно не страждав. А ти ж,
мабуть, досі Таньці вірність
зберігаєш? Так?

Боді неприємна цікавість товариша.

БОДЯ
Не твоє діло! Краще, скажи,
а вони точно на нас не
заявлять? Адреса їм відома.
Ось приведуть сюди зараз
мєнтів, що будемо робити?

НАЗАР
Не бійся, не приведуть. У
такий час, посеред робочого
дня, хату на годинку
знімають лише женатики. А
для них найголовніше, щоб їх
чоловіки з дружинами нічого
не дізналися. А якщо заявити
- доведеться покази давати:
з ким був, що робили і таке
інше…

Назар киває на відеокамеру.

НАЗАР
Та й відеозапис - найкраща
гарантія. Хто ж захоче, щоб
ним у всій красі сусіди та
колеги на «Ютубі»
милувалися? Тому наші
клієнти мовчатимуть у
ганчірочку і наступного разу
ще сто раз подумають, чи
варто зраджувати.

Голос Назара набуває урочистих інтонацій.

НАЗАР
А це, як-не-як, наш з тобою
внесок в зміцнення сім'ї та
шлюбу. Ліки від зради! Не
парся, я все розрахував
правильно.
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Назар кидає до рота цукерку з коробки, що приніс Чапа.

БОДЯ
Так, прикольна ідея! Але що
буде, коли моя тітка
повернеться і дізнається, що
її хата по об'яві здається?

НАЗАР
Не дізнається. Об'ява тільки
сім днів діє. А за тиждень
ми цю лавочку прикриємо,
атвічаю.

БОДЯ
Ну, добре. Хоча мені досі
стрьомно, раптом нас
попалять?

НАЗАР
Ні, палити будуть не нас, а
ми їх. Заразом добру справу
зробимо: відучимо цих
гавриків дружинам і
чоловікам зраджувати.
Наступного разу - сто разів
подумають, чи варто
ризикувати? Може й в інший
хаті хтось у шафі сидить і
все на відео знімає.

БОДЯ
Крім хат ще сауни з готелями
є. Можна і там від дружини
чи чоловіка заникатися.

НАЗАР
Багато ти розумієш! У саунах
з готелями повно сторонніх
очей. Заміжні тітки туди
потикатися не люблять,
бояться нарватися на сусідку
або знайому.

БОДЯ
А ти звідки в цих речах
шариш? Багатий досвід?

НАЗАР
Багатий. Тільки не в мене, а
в мого фазера. Він матері
стільки нервів своїми
походами наліво попсував.

(ДАЛЬШЕ)
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НАЗАР (ПРОД.)
Скільки разів ми його по
всяких хатах та общагах
виловлювали…

Назар махає рукою. Його голос набуває злих інтонацій.

НАЗАР
Мати плаче, мене за собою
тягне: «Ходімо, Назарчику,
пошукаємо нашого таточка!».
Я теж реву, спати хочу,
казку на ніч хочу. А таточка
немає! Казочку синові
розповісти нікому! Він чужим
тьотям казочки на ніч
розповідає. Гад.

Назар стискає кулаки.

НАЗАР
Ну нічого! Одного фраєра
сьогодні шугонули, шугнемо
ще кількох. Дивись, завдяки
нам, вони наступного разу
вдома залишаться і діткам
зайву казочку на ніч
розкажуть.

БОДЯ
(Іронічно)

Так ти, Назарич, у нас,
виявляється, народний
месник?

НАЗАР
А то! І ти, до речі, тепер
теж.

(Підморгує)
Банда!

Дзвонить телефон Назара. Той підносить трубку до вуха.

НАЗАР
(Зміненим голосом)

Альо. Так, приходьте, буде
відкрито. Потім гроші на
столі залишите, а двері -
закриєте. І не надумайте
мені щось тут вкрасти! Я вас
миттю за номером вирахую!
Добре, попереджаю, про всяк
випадок.

(ДАЛЬШЕ)
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НАЗАР (ПРОД.)
Самі розумієте, люди різні
бувають. Домовилися.

Назар ховає телефон і швидко розправляє зім'яту постіль,
приводячи її в незайманий вигляд.

БОДЯ
Що там?

НАЗАР
Прикинь, тьолочка хату
замовила! Зараз прийде.
Давай швидше приберемося і
на позицію!

Назарі Бодя ховають пляшку і цукерки під ліжко, дістають
нові келихи і ставлять їх на столик. Старі келихи
прибирають.

Забирають пістолет і відеокамеру, швидко залазять назад у
шафу і закривають двері.

Лунає скрипіння вхідних дверей і дівочий голос Віки.

ВІКА 
(за сценою)

Проходьте, професоре.
Сміливіше!

До кімнати заходить молода довгонога красуня ВІКА (20) в
міні-спідниці і ажурних панчохах з повним
супермаркетовським пакетом в руці.

Слідом за ними з'являється ПРОФЕСОР (60) - солідний
сивочолий чоловік з сивою борідкою в капелюсі, окулярах і
з об'ємистим портфелем.

За професором заходить ще одна не менш довгонога дівчина
ЯНА (20) в ще коротшій спідниці, теж у панчохах і теж з
повним пакетом в руці.

Дівчата починають виставляти з пакетів пляшки, фрукти,
цукерки, нарізку та інші закуски.

ВІКА
(Професору)

Сподіваюся, аудиторія вас
влаштовує? Яна, діставай
заліковки!

Яна дістає з сумочки дві залікові книжки в синіх
обкладинках і кладе їх поруч з пляшками.
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Професор насторожено озирається на всі боки, розглядаючи
квартиру, куди його привели. Побачивши застелене
двоспальне ліжко, задоволено гмикає.

ПРОФЕСОР
Ну, що ж, дівчатка, місце
для іспиту, в принципі,
підходяще. Ідіть в душ,
готуйтеся.

Професор гаркавить і шепелявить одночасно: «Ну, ссьоз,
дівцятка, в пгинципі, підхадяссє».

ВІКА
А ми вже заздалегідь
підготувалися. Може приймете
іспит відразу? Без
підготовки?

ЯНА
Так, професор, давайте вже
складемо швиденько і
розійдемося?

ПРОФЕСОР
Навіщо ж «швиденько»? Я
люблю розгорнуті відповіді.
І ще я люблю ініціативних
студенток, які знають, що
робити на іспиті.

(Примружившись)
Ви ж, сподіваюся, знаєте, що
треба робити? Ось і
продемонструйте мені всі
свої знання.

Студентки переглядаються. Віка дивиться на годинник і
киває Яні.

Яна включає на музичному центрі радіо і знаходить повільну
еротичну мелодію.

Під цю мелодію, нахабно дивлячись просто в очі Професору,
дівчата починають повільно розстібати свої блузки.

Професор нервово ковтає клубок у горлі і витріщається на
студенток.

Дівчата знімають блузки і, залишившись в мереживних
бюстгальтерах і міні-спідницях, підходять до Професора.

Професор в радісному передчутті дурнувато усміхається.
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Дівчата знімають з нього капелюх і кидають його в бік.
Потім прибирають з носа професора окуляри, розв'язують
йому краватку і, знявши з нього піджак і сорочку,
штовхають на ліжко.

Професор, лежачи на ліжку, задоволено хихикає.

Віка піднімає край своєї спідниці, скочує вниз мереживну
панчоху, повільно знімає її з ноги і кидає Яні.

Яна, хижо посміхаючись, прив'язує панчохою руку Професора
до узголів'я.

Віка знімає другу панчоху і прив'язує нею другу руку
Професора.

ПРОФЕСОР
Так, так! Бацю, ви дузе
добле підготувалифя! Я собі
все це плиблизно так і
уявляв…

Дівчата переглядаються і починають розстібати прив'язаному
Професору ремінь на штанах.

Раптово з шафи лунає страждальний голос Назара.

НАЗАР 
Нє, ну, я так більше не
можу!

Назар вивалюється з шафи і вимикає радіо.

За ним Бодя з камерою. 

Дівчата злякано верещать і хапають свої блузки, а
прив'язаний Професор розгублено блимає очима.

ПРОФЕСОР
В цьому сплава, молоді люди!
Ви з якого факультету?

НАЗАР
Ми - комісія з педагогічної
етики!

(Боді)
Ви тільки погляньте, колего,
як він іспити приймає!

Бодя, знімаючи на камеру, докірливо хитає головою.
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БОДЯ
Так, дуже погано! Яке
кричуще порушення Закону про
вищу освіту…

ПРОФЕСОР
Сцьо? Яка сцє комісія ?!

(Дівчатам)
Це ви все підластували ?!

ВІКА
(Прикриваючись
зім'ятою блузкою)

Це не ми! Ян, скажи!

Яна у відповідь негативно хитає головою.

Назар розкриває одну з залікових книжок.

НАЗАР
Спокійно, шановний, зараз
розберемося.

(Читає)
О! Міжнародний університет
управління. Гуманітарний
факультет. Студентка Хмара,
Яна Сергіївна. І який
«предмет» ви тут збиралися
здавати?

ЯНА
Філософію.

Назар розкриває другу заліковку.

НАЗАР
(Читає)

Красовська Вікторія
Володимирівна.

(Здивовано гмикає)
А ви?

ВІКА
Теж саме.

Назар перегортає пару сторінок.

НАЗАР
Так. Філософія… професор
Неборако. Що ж це ви, пане
Неборако собі дозволяєте?
Іспити через постіль? Ай-ай-
ай, як не гарно.
Непедагогічно!
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ПРОФЕСОР
Дозвольте, сьцо вам від мене
потлібно?

НАЗАР
Нам потрібна справедливість,
а дівчатам, напевно,
п'ятірки. Так, дівчата?

ВІКА
Так! І щоб ніякої постелі!

ЯНА
(обурено)

Він з усією групи гроші
зібрав, а нам з Вікою
сказав, що прийме тільки
натурою, козел старий! Ми
весь семестр з цією довбаною
філософією парилися, вчили-
вчили, а він все одно
вперся, що "просто так"
нікому не поставить!

НАЗАР
(Ласкаво)

Поставить. Нікуди він не
дінеться.

Назар ховає заліковки собі в кишеню і киває Боді.

НАЗАР
А ну, дай-но мені чемодан!

Бодя передає НАЗАРові портфель Професора.

НАЗАР
(Розкриваючи
портфель)

Адже поставите, професоре?

ПРОФЕСОР
(Намагаючись
звільнитися)

Що ви собі дозволяєте? Не
чіпайте мій портфель!

НАЗАР
Лежи діду, не смикайся!

Назар дістає з портфеля важкий конверт з грошима.

БОДЯ
Що там?
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НАЗАР
Я так розумію, бакси за
іспит. Неслабий прес!

ПРОФЕСОР
Не чіпайте гроші! Це не
ваші!

ВІКА
І не ваші! Хабарник!

НАЗАР
Що, з'їв, папашо? Лежи
мовчки і не рипайся! А
дівчатам зараз поставиш по
п'ятірці, зрозумів?

ПРОФЕСОР
Нізащо! З якого дива? Вони
навіть не тягнули білети!

НАЗАР
(Боді)

Нє, ну ти бачив такого
жлоба? А ще професор!

БОДЯ
(дівчатам)

Ви і справді збиралися з
ним?.. За оцінку?

ВІКА
Ну, ми сподівалися, що до
цього все ж таки не дійде. І
заздалегідь приготували
кілька сюрпризів…

Прив'язаний Професор злякано смикається.

ПРОФЕСОР
Яких ще сюрпризів?! Не треба
більше ніяких сюрпризів!

Раптово лунає протяжний ДЗВІНОК у вхідні двері.

Всі здригаються.

Дзвінок продовжує лунати. 

Назар здивовано дивиться на Бодю.

НАЗАР
(Насторожено)

Хто це?
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БОДЯ
Я не знаю…

ВІКА
А це, напевно, наш перший
сюрприз…

Дзвінок замовкає. Натомість лунають важкі удари в двері.

За сценою лунає гучний голос ДРУЖИНИ ПРОФЕСОРА

ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
Льова, ти тут?! Льова,
відкривай! Мені сказали, що
ти тут!

Гупає і дзеленчить у вхідний дзвінок.

Всі дивляться на прив'язаного Професора. 

Обличчя Професора стає смертельно переляканим. Він ковтає
повітря ротом, а очі вилазять з орбіт.

ВІКА
(Саркастично)

Що, Лев Борисовичу, впізнали
голос коханої дружини? Так,
це ми повідомили їй, де, о
котрій і, головне, чим буде
займатися її благовірний.

ПРОФЕСОР
(Здавленим
голосом)

Сцьо?..

ЯНА
А ви й, правда, подумали, що
ми через якусь погану
філософію разом з вами в
ліжку борсатимося? Ага щас! 

Стук в двері лунає знову.

ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА 
Льова!!! Я зараз ущент
рознесу цю халабуду! Ти мене
знаєш! Льова!!!

До Професора повертається дар мови.
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ПРОФЕСОР
(перелякано)

Це Лялецька… Вона мене залаз
уб'є! Лозв'яжіть мене!
Влятуйте мене! Я все віддам,
я все поставлю! Будь ласка!
Благаю!

НАЗАР
Бодь, а ну, допоможи!

Починається метушня. Назар і Бодя відв'язують Професора
від ліжка і разом з його одягом заштовхують в шафу.

ПРОФЕСОР
(Обертаючись)

Окуляри!

Віка подає окуляри.

Назар намагається закрити за Професором двері.

ПРОФЕСОР
(Відкриваючи
двері)

Капелюх!

Яна піднімає з підлоги і віддає Професору його капелюх.

НАЗАР
Усе?

ПРОФЕСОР
Здається так!

Назарзакриває двері шафи і придавлює її спиною, але від
різкого поштовху відлітає в сторону.

ПРОФЕСОР
(Визираючи з шафи)

Полтфель!!!

НАЗАР
Бляха!

Назар віддає Професору його портфель і зачиняє шафу.

Дзвінок не перестає дзвонити. Стук не припиняється, стаючи
більше схожим на канонаду. Дружина Професора гатить у
двері і дзвонить одночасно.
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ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
(Через двері)

Льова! Льовочко! Відкривай,
сволота! Я все знаю!

Лунає град ударів по вхідних дверях. Він луною розноситься
по всьому під'їзду.

Хлопці та дівчата не знають, що робити.

НАЗАР
Гаразд, піду, відкрию. А то
вона зараз весь будинок
рознесе.

Назар виходить.

Клацає замок. Вривається схвильована та
роздратованаДружина Професора. 

За нею слідом - Назар.

НАЗАР
Чого вам треба?

ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
Де він?

НАЗАР
Хто?

Дружина Професора оглядає присутніх.

ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
Де він?! Що тут
відбувається?! Де Льова?!

Віка, Яна і Бодя стоять розгублені і не знають, що
відповісти.

Назар намагається перехопити ініціативу.

НАЗАР
Мадам, чому ви вриваєтеся?
Що ви тут забули? Я не
зрозумів!

ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
Мені сказали, що тут
знаходиться мій чоловік!

НАЗАР
Хто вам таке сказав?!
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ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
(розгублено)

Я не знаю! Мені подзвонила
якась фіфа і повідомила,
нібито за цією адресою мій
Льова займається
неподобством зі студентками!
Я відразу ж прибігла. Де
він?!

Бодя вирішує підтримати Назара.

БОДЯ
Заспокойтеся! Ніякого Льови
тут немає. Вас ввели в
оману. Так, дівчата?

ЯНА
Так! Ніякого вашого Льови
тут немає, і ніколи не було.
І взагалі, не заважайте нам
відпочивати!

ВІКА
Правильно! Ви що, не бачите,
що ми тут з хлопчиками не
просто так?

Віка демонстративно розтягує в руках свою ажурну панчоху,
якою хвилину тому вона прив'язувала Професора до узголів'я
ліжка.

Дружина Професора ніяковіє і втрачає запал.

ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
Ой, вибачте заради Бога!
Просто мені сказали, що
Льова - тут… І якби ж це
було вперше…

Дружина Професора безнадійно змахує рукою і дістає
мобільний телефон.

ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
Гаразд, зараз я його наберу.

(Схлипуючи)
Вибачте, це мій хрест!

Побачивши в руках Дружини Професора телефон, Назар
енергійно підштовхує її до виходу.
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НАЗАР
Добре Добре. Зателефонуєте
йому на вулиці. До
побачення!

Дружина Професора не слухає Назара і підносить трубку до
вуха.

Із шафи лунає мелодія телефонного дзвінка.

Дружина Професора здивовано обертається.

Винахідливий Бодя вихоплює з кишені свій телефон.

БОДЯ
Це в мене!

Бодя різко прикладає телефон до вуха, роблячи вигляд, що
відповідає на дзвінок.

БОДЯ
(В трубку)

Альо?! Я слухаю!

Дружина Професора здивовано дивиться на екран свого
мобільника.

ДРУЖИНА ПРОФЕСОРА
(з досадою)

Треба ж, кинув слухавку. От
сволота! Точно десь загуляв.
Ну, гаразд, я йому влаштую.
Ще раз вибачте. Всього
найкращого.

Дружина Професора йде геть. 

Грюкають вхідні двері.

Лунає скрипіння дверцят шафи.

Хлопці та дівчата повертають голови до шафи.

Двері шафи поволі відчиняються, і звідти обережно визирає
переляканий і ПОВНІСТЮ ОДЯГНУТИЙ Професор.

ПРОФЕСОР
(Пошепки)

А Лялецька взе післа?

Молоді люди вчотирьох починають реготати.

Збентежений Професор вилазить зі своєї схованки і
кидається дякувати хлопцям.
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ПРОФЕСОР
(тиснучи руки
хлопцям)

Дякую! Спасибі вам, молоді
люди! Ви навіть не уявляєте,
як ви мене зараз виручили.
Ви мене просто врятували!

(Сяючи від
радості)

Забирайте собі ці гроші,
давайте сюди заліковки, я на
все згоден!

Назар задоволено підморгує Боді.

НАЗАР
Ось це - по-нашому! Молоток
професоре!

БОДЯ
З вами приємно мати справи.

Бодя кладе перед Професором розкриті заліковки.

Професор дістає ручку, поправляє на носі окуляри і
схиляється над заліковками.

ПРОФЕСОР
Щоб я коли не-будь більше …
Та ніколи! Ви не уявляєте,
що б було, якби Лялечка мене
тут застукала! Я сам навіть
цього не уявляю! Армагеддон!
Останній день Помпеї! І це
(піднімає палець догори) як
мінімум!

Професор дивиться поверх окулярів на дівчат.

ПРОФЕСОР
Це ви самі все придумали?
Чудова ідея! Так мені,
знаєте, і треба! Бідна
Лялечка, якби вона раптом
дізналася, ЯК я приймаю
іспити, вона б цього не
пережила! Хоча, вона, може
б, і пережила, а ось я
точно, ні! Вона б про це
подбала, будьте певні.

Професор здіймає руки до гори.
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ПРОФЕСОР
Вас мені послало саме
провидіння! Відтепер більше
жодних іспитів на дому. Все
чисто офіційно: вивчив -
отримав! Вивчив - отримав!
Боже, як добре, що все
обійшлося!

Професор розписується, ревно хреститься і повертає
заліковки Назару.

ПРОФЕСОР
Відмінна ідея - відмінна
оцінка! Прошу!

Назар кладе заліковки собі в кишеню.

Професор знову тисне руки хлопцям.

ПРОФЕСОР
Ще раз дякую, що врятували
мій шлюб! Всього вам
найкращого. Щасливо
залишатися!

Професор підхоплює портфель і тікає.

Хлопці залишаються наодинці з дівчатами.

Назар і Бодя задоволено ляскають долоню об долоню.

НАЗАР
Що я говорив? Ліки від зради
діють!

БОДЯ
Точно! Не просто ліки, а
прямо таки вакцина! Панацея.

ВІКА
Яка ще вакцина? 

НАЗАР
Неважливо!

(Показуючи на
пляшки)

Дівчата, я пропоную
відсвяткувати успішне
складання іспиту та
познайомитися ближче! Хто
проти?
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БОДЯ
Я за!

НАЗАР
Одноголосно! Бодю, розливай!

ВІКА
Ні, нам вже пора йти!
Віддайте наші заліковки. У
нас попереду ще іспити.

НАЗАР
(Глузливо)

Теж тут?

ВІКА
Ні, в універі… Віддайте.

НАЗАР
Віддамо. Відсвяткуємо і
віддамо! Підходьте ближче.

Назар нахиляється і дістає з тумбочки ще два келиха.

ЯНА
Гаразд, Вікусь, нехай
наливає. Нікуди наші
заліковки не дінуться …

Яна змовницьки підморгує до Віки.

Віка з розуміням киває головою.

ВІКА
Аааа… зрозуміла …

(посміхаючись)
Окей, хлопчики, можна і
відсвяткувати. Але, якщо вже
святкувати, так давайте по-
дорослому! Не проти?

По обличчях хлопців видно, що вони не можуть повірити в
несподіване щастя.

БОДЯ
(перепитує)

По-дорослому?

НАЗАР
(захоплено)

Канєшна не проти! Які
питання? Я сам хотів
запропонувати!
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ЯНА
Ну, тоді роздягайтеся, і
чекайте нас. А ми поки до
ванної. Не скучайте, ми
швидко!

Яна відпускає хлопцям чуттєвий повітряний поцілунок.

Назар ловить його в кулак і жадібно «з'їдає».

Бодя просто отетеріло дивиться на дівчат.

Дівчата сміються і сексуальної ходою виходять.

Назар і Бодя дивляться один на одного.

НАЗАР
Йес! Ось це я розумію! Ось
це зараз відсвяткуємо!

БОДЯ
(тремтячим
голосом, не вірячи
своєму щастю)

Вони точно згодні? З нами?
Прямо тут і зараз?

НАЗАР
Ну, ясєн пень, згодні! Ти
чо?

Назар починає роздягатися.

НАЗАР
Не стій! Розчохляйся, вони
ща повернутися.

Хлопці роздягаються до трусів і залазять під ковдру.

НАЗАР
Ух, зараз ми з ними такий
групен-шухер влаштуємо!
Давай, я спочатку з Вікою, а
ти - з Яною. А потім
поміняємося!

БОДЯ
(здивовано)

Як це «поміняємося»?

НАЗАР
Як-як? Льохко і невимушено!
Чи ти соромишся?
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БОДЯ
Хто соромиться? Я
соромлюся?! Пф-ф!

Бодя, пововтузившись, дістає з-під ковдри свої труси і
відкидає їх убік.

Назар схвально показує Боді великий палець, а потім
прислухається.

НАЗАР
Красава! Тільки до мене не
тулися! 

(прислухається)
О, здається йдуть!

Несподівано для хлопців в квартиру заходить Оксана
Перетятько (Професор не закрив за собою двері).

Побачивши її, хлопці від несподіванки завмирають від
подиву.

ОКСАНА
Там у вас двері не закриті…
Опачки! Що, голубки?
Святкуєте після успішного
діла?

НАЗАР
(з-під ковдри,
саркастично)

Боже, кого я бачу!

БОДЯ
(нервуючи)

Оксано Віталіївно? Ви щось
забули?

ОКСАНА
Я прийшла за оцим…

Оксана проходить до ліжка і забирає з під матрасу свою
обручку, яку вона зняла перед поцілунками з Чапою.

ОКСАНА
(надіваючи
обручку)

Чоловік може ставити
незручні питання. І щодо
відео. Віддайте його. Мені
не в кайф перспектива
отримати звання «Звізда
Ютубу».
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НАЗАР
Ну, за це доведеться
доплатити…

ОКСАНА
Скільки? Назви ціну.

НАЗАР
Я так відразу і не скажу.
Подумати треба. 

БОДЯ
А ви тільки за себе прийшли
порпосити чи за свого
однокласника теж?

ОКСАНА
Та пішов він! Втравив мене в
цю справу, а сам хвіст
підібгав. Я думала, він вас
розкидає, а він… Слимак, а
не мужик.

Оксана іронічно примружившись, дивиться на накритих однією
ковдрою голих хлопців.

ОКСАНА
Хоча ви, я бачу, теж не
зовсім мужики…

НАЗАР
(обурено)

Хто?! Ми - не мужики?!

БОДЯ
Це зовсім не те, що ви
подумали!

ОКСАНА
Так що тут думати? Віддайте
відео, гоміки!

НАЗАР
Хто «гоміки»? Чуєш, тітко,
ти фільтруй базар! А то ми
зараз тобі удвох доведемо,
які ми «гоміки»! Да, Бодя?

ОКСАНА
Так що там доводити? І так
все з вами ясно!

(Помітивши
відеокамеру)

О, та ось же вона!
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Оксана намагається забрати відеокамеру, що лежить
неподалік Боді.

НАЗАР
Бодя, тримай камеру!

Бодяхапає камеру за ремінець, але з нього падає ковдра,
ледь не розкривши його голяка.

Бодя, зойкнувши, ледь встигає підхопити ковдру іншою
рукою.

Оксана тягне камеру на себе.

Назар в трусах стає між Оксаною і Бодею.

НАЗАР
Мадам! Так не піде! То
хочете купити, то ображаєте,
руки розпускаєте…

Оксана тягне ремінець відеокамери в один бік, Назар і Бодя
з усіх сил опираються.

До кімнати повертаються замотані в простирадла дівчата. 

Побачивши Оксану, Віка округлює від подиву очі.

ВІКА
Мамо?!

Оксана повертається на голос і від несподіванки випускає
ремінець камери з рук.

Назар і Бодя втрачають рівновагу і разом з камерою падають
на ліжко. Бодя при цьому ледве встигає підхопити ковдру.

НАЗАР, БОДЯ
(Хором, здивовано)

Мамо?!!!

ОКСАНА
(Здивовано)

Віка?!

ВІКА І ОКСАНА
(Хором, одна
одній)

Що ти тут робиш?!

ВІКА
Ти ж маєш бути на роботі?
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ОКСАНА
А ти ж маєш бути на іспиті!
У тебе ж сьогодні
філософія?!

У діалог втручається Яна.

ЯНА
А ми її вже здали.

ВІКА
(Підтверджуючи)

Так!

ОКСАНА
(Недовірливо)

З першого разу? І як же вам
це вдалося?

НАЗАР
(підтягуючи труси)

А це все завдяки нашій
допомозі! Так, Бодь?

БОДЯ
(Кутаючись у
ковдру, що
сповзає)

Йєс оф корс!

ОКСАНА
Що значить «вашої допомоги»?
Цікаво, яким чином?

НАЗАР
Яким чином?

(З натяком)
Вас цікавлять подробиці?

В розмову втручається Віка, яка не бажає, щоб матері стали
відомі подробиці складання іспиту.

ВІКА
Та кому потрібні ці
подробиці? Головне, що
здали!

(змінюючи тему)
А ти як тут опинилася?

ОКСАНА
Я? У мене тут…

(ДАЛЬШЕ)
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ОКСАНА (ПРОД.)
(придумує)

В цьому будинку моя
співробітниця живе. Тьотя
Катя! Вона зараз на
лікарняному, ось я і
вирішила її провідати. Та
видно поверхом помилилася.
Зайшла і подумала, що ці
двоє - грабіжники …

(Змінюючи незручну
тему)

А скільки ти отримала?

ВІКА
П'ятірку!

ОКСАНА
П'ятірка - це прекрасно. Але
що ти робиш тут в такому
вигляді? Із цими…

Оксана не може підібрати потрібне слово.

Назар обурюється.

НАЗАР
Що значить «з цими», мадам?
Начебто ви знаєте про нас
щось погане? Але ж ми з вами
навіть не знайомі.

(Натякаючи)
Чи знайомі? Тоді, може,
розповісте дівчатам, як саме
ми познайомилися?

ОКСАНА
(Скрикує)

Ні! Ми не знайомі! Але все
одно, я хочу знати, що тут
робить моя донька?!

Назар троллить Оксану.

НАЗАР
Ех, не хотів я цього
говорити… думав, нехай поки
залишається секретом, та
бачу не вийде. Доведеться,
напевно, зізнатися…
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ОКСАНА
(перелякано,
боячись викриття)

У чому зізнатися?! Не треба
ні в чому зізнаватися!

Назар зловтішно посміхається. Йому подобається троллити
Оксану.

НАЗАР
Справа в тому, що ми з вашою
дочкою давно любимо один
одного, і ось вирішили
одружитися. Так, Вікусю?

ВІКА І ОКСАНА
(Хором)

Що?!!

ОКСАНА
Це правда?!

Назар і Віка відповідають одночасно.

НАЗАР
Так!

ВІКА
Ні!!!

Увійшовши в кураж від своєї вигадки Назар повертається до
Віки.

НАЗАР
Як це «ні», кохана? Ти мене
більше не кохаєш? Виходить,
я даремно допомагав тобі
здати філософію?
Ось, значить, яка мені
подяка за труди? П'ятірка в
заліковку - все, кінець
коханню? Бодя, скажи?

БОДЯ
Так, недобре виходить. Ми
так старалися. Цей же
екзаменатор просто звір
якийсь. Так, Ян?

ЯНА
Ага. Кобель...
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ОКСАНА
(Здивовано)

Що?!

ЯНА
(Поправляючи себе)

Ну, тобто, злий, мов собака!

НАЗАР
Так, і якщо б ми з Бодею,
раптом, не дай бог, його б
не вмовили… Страшно уявити,
як би дівчинки здавали цю
філософію!

(Обіймаючи Віку)
Прямо хоч через постіль
погоджуйся. Да, дівчата?

ОКСАНА
Що він таке каже, Віко?!

НАЗАР
Кажу, що іспит був настільки
важкий, що навіть матері
рідній розповісти страшно.

(до Віки)
Так, кохана?

ВІКА
(Крізь зуби)

Так, "коханий"...

НАЗАР
Ось бачите, матусю! Вона
мене любить. І ви з часом
теж мене полюбите. Мамо…

ОКСАНА
(Розгублено)

Як це - полюблю?

НАЗАР
Як рідного сина.

(іронічно)
Чи вам більше подобається,
як однокласника?

При згадці однокласника Оксана здригається.

ОКСАНА
Хам! Заткнися негайно!
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НАЗАР
А що ви маєте проти
однокласників?

ОКСАНА
(Боячись, що її
викриють)

Замовкни! Віка не слухай їх!

ВІКА
Нічого не розумію. Ян, а ти
щось розумієш?

ЯНА
По-моєму, цей (киває на
Назара) зібрався просити
твоєї руки.

НАЗАР
А це ідея. Дорога матуся!
Можу я попросити у вас руки
вашої доньки Вікторії, якщо
вже ви тут? До речі, вам ця
квартира нічого не нагадує?

ОКСАНА
(Злякано)

Ні!

НАЗАР
Ні - це означає відмову?

ОКСАНА
Ні - це значить, не нагадує!

НАЗАР
Тоді я радий, що влаштовую
вас як зять. Приємно, що у
мене буде така молода і
красива теща.

БОДЯ
Вітаю!

ЯНА
(Посміхаючись)

Я теж.

НАЗАР
(до Віки)

А ти рада, кохана?
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ВІКА
Мамо! Ти так легко
погодилася? Я тебе прямо не
впізнаю. Тобі ж раніше не
подобався жоден мій хлопець!

ОКСАНА
А давайте не будемо
поспішати? Приходьте до нас
в суботу. Ми з батьком
будемо вдома і все з вами
обговоримо? Добре?

НАЗАР
Добре, а можна останнє
запитання?

ОКСАНА
Яке ще запитання?

НАЗАР
Вікуся так на вас схожа,
просто копія мама. Як ви
гадаєте, вона буде вірною
дружиною?

ОКСАНА
(Нервово, тамуючи
роздратування)

Ну авжеж! Які можуть бути
сумніви?! Я її завжди вчила,
що сім'я - це святе!

Назар перезирається з Бодею. Бодя тамує сміх.

НАЗАР
Авжеж, авжеж! Хто б
сумнівався. Ну, тоді - до
суботи.

(Беручи Оксану за
лікоть)

Вас провести, «мамо»?

Оксана відсмикує руку.

ОКСАНА
Дякую, «синочку», я сама.

(З погано
прихованою
загрозою)

Віка, не затримуйся тут!
Вдома поговоримо!
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НАЗАР
Сподіваюся, про майбутнє
весілля?

ОКСАНА
Та ну тебе!

Оксана спопеляюче дивиться на Назара і виходить.

Хлопці залишаються з дівчатами наодинці.

Віка повертається до Назара.

ВІКА
Ти, що йобнувся?! Ідіот! Яке
нахєр кохання, придурок? Яке
весілля?

НАЗАР
А що, нормальне весілля. Ось
- наречений, ось - наречена,
ось - дружок із дружкою.

(Яні)
До речі, а ти знаєш, що є
народна прикмета. Щоб молоді
жили довго і щасливо, дружка
не має відмовляти дружку…

ЯНА
Та пішов ти!

НАЗАР
Співчуваю, Бодю, тобі
тільки-но відмовили у
взаємності.

БОДЯ
Як це відмовили? А хто тут
недавно пропонував
відсвяткувати «по-
дорослому»?

НАЗАР
Точно, дівчата, ми вас за
язика не тягнули!

(Примружившись)
Чи вам вже не потрібні ваші
заліковки?

Віка та Яна перезираються.

ВІКА
Гаразд, ти пожартував, вона
пожартувала. Наливайте!
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НАЗАР
Бодь!

Бодя жестом показує, що у нього зайняті руки ковдрою, яка
прикриває його голе тіло.

НАЗАР
А, ну окей, я сам.

Назар відкриває принесену дівчатами пляшку коньяку і
розливає напій по келихам і простягає їх дівчатам.

НАЗАР
До речі, ви сказали, що
дружина Професора - це
перший сюрприз. А який
другий?

ВІКА
(Беручи келих)

Потім дізнаєтеся, хлопчики.
Давайте вже вип'ємо?

ЯНА
Так, вип'ємо за іспит! Все-
таки без вас ми б у цього
козла ніколи просто так
п'ятірок не отримали!

НАЗАР
Ну, тоді, давайте, на
брудершафт?

ВІКА
Ні, на брудершафт після
другої, а зараз - за іспит!

ЯНА
І за знайомство.

БОДЯ
(Цитуючи
кінофільм)

Сподіваюся, воно переросте в
міцну дружбу.

НАЗАР
Ага. Дружбу організмами!

Назар цокається з Вікою і хвацько спустошує свій келих.

Бодя цокається з Яною і теж випиває свій келих до дна.

Дівчата підносять келихи до губ, але пити не поспішають.
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НАЗАР
Так, а чого ми стоїмо?
Давайте присядемо?

ВІКА
А, може, краще, приляжемо?

БОДЯ
(Лягаючи на ліжко)

Точно! приляжемо!

НАЗАР
(Лягаючи поруч)

Дівчата, ми готові…

Раптово хлопці закривають очі і відключаються. Чути гучне
хропіння.

Віка з Яною перезираються і видихають.

ВІКА
Нарешті. Оце і був наш
другий сюрприз, хлопчики.
Бачиш, Ян, а ти не хотіла
клофелін в коньяк
підмішувати. А він он як
знадобився.

Дівчата скидають з себе простирадла, якими він були
обмотані. Виявляється, під ними вони були повністю
одягнені, в блузках і спідницях. Лише без панчіх.

ЯНА
Ну що? Забираємо заліковки і
мотаємо звідси?

Віка виймає з кишень Назара заліковки і пакет з
професорським хабарем.

ВІКА
(Перевіряючи інші
кишені)

Ух ти! Дивись, що тут ще є!

Віка дістає жменю золотих прикрас знятих з Чапи і Оксани і
стартовий пістолет.

ЯНА
Ні фіга собі скільки цяцьок!
Поділимося?

Віка підносить до очей підвіску Оксани.
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ВІКА
Ага. Ой, диви, таке саме
кольє, як у моєї маман! А
тепер і в мене буде.

ЯНА
Пушку я залишу, а камеру
заберу. Прикольно буде відос
позирити, як професор
корчиться! В тікток
викладемо - наші від сміху
повмирають!

Яна кладе пістолет на столик, забирає відеокамеру і прямує
до виходу.

Віка дивиться на сплячих хлопців.

ЯНА
Ти йдеш?

ВІКА
Ван сек, у мене ідея!

Віка схиляється над сплячими хлопцями і сплітає їх руки в
ніжні обійми. Потім дістає з сумочки і відгвинчує тюбик
губної помади.

ВІКА
(Яні)

Пару штрихів для повноти
картини!

Віка знову схиляється над хлопцями і щось с ними робить.
Глядачеві не видно.

Дівчата сміються і виходять. Грюкають вхідні двері. Лунає
цокіт високих дівочих підборів. Цокіт поступово
віддаляється...

Хлопці спокійно хроплять в обіймах на ліжку. 

Раптово гучно лунає дзвінок телефона Назара.

Хлопці очманіло підхоплюються, дивляться один на одного і
кричать від несподіванки.

НАЗАР І БОДЯ
(Дивлячись один на
одного)

Аааааааааа !!!!!!!

Їх обличчя розмальовані помадою наче в індіанців, що
вийшли на стежку війни.
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НАЗАР
Чорт! Ми що заснули?

БОДЯ
А де дівчата?

Телефон продовжує дзвонити.

Назар прикладає палець до вуст і підносить слухавку до
вуха.

НАЗАР
Так, слухаю… Так, можна. До
вечора? Це буде дорожче.
Гаразд. Двері будуть
відчинені.

Назар виключає телефон.

БОДЯ
Що там?

НАЗАР
Якийсь чувак хоче хату до
вечора зняти. Сказав, буде
за двадцять хвилин.

БОДЯ
Що за чувак?

НАЗАР
Та хто його зна.
Побачимо!

Назар жбурляє в Бодю його труси.

НАЗАР
Одягайся, казанова!

Бодя гарячково натягає труси. Хлопці повністю одягаються.

Бодя кидає оком на те місце, де він залишив камеру.

БОДЯ
А де камера?

Назар у відчаї нишпорить по кишенях куртки.

НАЗАР
Чорт! Мабуть там, де всі
наші гроші і цяцьки!

БОДЯ
Так а як же ми без камери?
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НАЗАР
Фігня. На телефон знімемо.

Бодя бере келих і з підозрою нюхає.

БОДЯ
Дівки сюди щось для
професора підмішали. Щоб він
вирубився. А вирубилися ми.

Бодя показує на пляшки і закуски на столі.

БОДЯ
І що з усім цим цим робити?

НАЗАР
(прибираючи
постіль)

Облиш це, допоможи краще!

Хлопці надають ліжку первісного застеленого вигляду.

Раптом за дверима на сходах чуються важкі кроки і клацає
ручка вхідних дверей.

Хлопці розгублено завмирають.

НАЗАР
До шафи! Бігом!

Хлопці прожогом ховаються в шафу.

До кімнати заходять ГЕННАДІЙ - спортивний вигляду чоловік
років 35-40 і НДОНГА - чорношкірий африканець років 20-25.
Вони тягнуть у руках важкі спортивні сумки.

Ндонга обводить кімнату і накритий стіл і задоволено
присвистує.

НДОНГА
(українською, з
акцентом)

Непогана хатка. Дуже
затишна…

Геннадій опускає сумки на підлогу. В сумках щось металево
дзвенить.

ГЕННАДІЙ
(російською)

Слышь, Чунга-чанга, ты
задрал, мля!
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НДОНГА
Я Ндонга! Нащо ти лаєшся,
товаришу Геннадій?

ГЕННАДІЙ
Нах мы сюда припёрлись?
Нафига тебе эта квартира?

НДОНГА
Тому що номер в готелі
коштує втричі дорожче, я
дізнавався!

Ндонга підходить до вікна і визирає назовні.

НДОНГА
Все буде файно! Я гарантую.
Ось, подивись сам!

ГЕННАДІЙ
(перекривляє
Ндонгу)

Падывысь, падывысь… Ты что,
по-русски сказать не можешь?

НДОНГА
Не можу! Гугл сказав, що тут
державна мова українська, я
й вивчив українську. От якби
ти мене найняв в Москві
теракт влаштовувати, ось
тоді я б москальську й
вивчив…

ГЕННАДІЙ
Заткнись, бендеровец
сомалийский! Мы должны
сорвать мировой заговор
вакцинаторов. А самый лучший
способ - это завалить
Комиссара Євроздрава на её
родине. Это она лоббирует
колоть всех каждые полгода.
Это она главный враг
человечества. Но мы ей
устроим тут маленький
Даллас…

Геннадій підходить до вікна і визирає назовні.
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ГЕННАДІЙ
Ну, и план же ты придумал.
Окей, бахнешь ты по ней
отсюда, а потом что? Нас же
в этой хате и повяжут?

НДОНГА
Не пов'яжуть! Я все
розрахував! Бахнемо, а потім
одразу на верхньому поверсі
в квартиру подзвонимо. Нам
відчинять, ми там
заховаємося, і ніхто нас не
знайде. І мільйон мертвих
президентів буде наш!

ГЕННАДІЙ
Соображаешь, морда
пиратская! Не зря я тебе
тогда в Аденском заливе
башку не прострелил. А
перекупил, чтобы ты послужил
благородному делу
антиваксеров.

НДОНГА
Ндонга не продається! Ндонга
патріот! Слава Сомалі!

ГЕННАДІЙ!
Пиратам слава! Тьфу, бля!

(відкриваючи
сумку)

Доставай наше добро,
патриот.

Геннадій разом із Ндонгою розкривають сумки і дістають
звідти ручні гранатомети, автомати, гранати та інші
боєприпаси.

Ндонга упускає на підлогу коробку з патронами. Вона гучно
грюкає.

ГЕННАДІЙ
Ндонга, блин, аккуратнее! А
то сейчас мы вместо
вакцинаторши на небеса
отправимся!

НДОНГА
Не вар'юй, товаришу
Геннадій! Все буде файно!

52.      



Геннадій і Ндонга готуються, наче до невеликої війни:
заряджають зброю, пересмикують затвори.

Ндонга підходить до накритого столу, бере і нюхає м'ясну
нарізку.

ГЕННАДІЙ!
Что ты там нюхаешь, нюхач?

НДОНГА
Ндонга хоче знати, чи це не
зі свинини? Ндонга -
правовірний.

ГЕННАДІЙ
Ой, слышь ты, правоверный, а
как тогда свиной тушняк со
мной жрал - ничё?

Ндонга міняється в обличчі.

НДОНГА
Ти ж казав, що то з корови…

ГЕННАДІЙ
(насмішливо)

Ага, из той, которая
хрюкает.

НДОНГА
Москальська тварюка! Я тебе
за це вб'ю!

Ндонга кидається на Геннадія.

Вони починають качатися по підлозі, б'ючи один одного, хто
куди втрапить.

Геннадій сідає зверху на Ндонгу, тримаючи його за горло.

ГЕННАДІЙ!
Ты на кого руку поднял, рожа
сомалийская? Да я тебя
сейчас прямо тут пристрелю
за неповиновение!

Ндонга намагається вирватися.

НДОНГА
Я за менші жарти голови
відрізав! Курва ти фе-ес-
бешна!
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Раптом з шафи гучно лунає весела мелодія телефонного
дзвінка Боді.

Терористи завмирають і обертаються на шафу.

Наставляють зброю на шафу. Відчиняють дерцята і витягають
звідти Назара і Бодю.

Обмотують хлопців скотчем. Роти також заклеюють смужками
скотчу.

Думають, що ж з ними робити.

НДОНГА
Слухай, що я кажу! Заріжемо
їх, наче баранів, і всі
діла!

ГЕННАДИЙ
Погоди! Я на такое не
подписывался! Шмальнуть из
окна - это одно дело, а
глотки резать как-то не по-
русски.

НДОНГА
Ой, товаришу Геннадій, я не
думав, що руссіє такі
ссикуни!

ГЕННАДІЙ!
Э, полегче! Ладно, сначала я
их допрошу. Потом грохнем.

Геннадій з автоматом підходить до хлопців. Ті з острахом
зіщулюються.

ГЕННАДІЙ
Что вы здесь делаете?
Отвечать!!

Назар і Бодя перелякано мимрять заліпленими скотчем
ротами.

Лунає голос Ндонги.

НДОНГА (ЗК)
Товаришу Геннадій!

ГЕННАДІЙ
(обертаючись)

Чего?
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Ндонга з іронічною посмішкою жестом показує, мовляв,
відірви спочатку скотч.

ГЕННАДІЙ
(зрозумівши)

Ааа! Чёрт!

Геннадій ляскає себе по лобі і віддирає скотч з рота
Назара.

ГЕННАДІЙ
Ну?!

НАЗАР
Ми нічого не робили! Ми
нічого не чули!

Геннадій віддирає скотч Боді.

БОДЯ
Ми нічого не бачили! Ми
нікому не скажемо!

Геннадій, хижо скалячи зуби, пересмикує затвор автомата.

ГЕННАДІЙ
Конечно, вы никому ничего не
скажете. Не успеете…

Геннадій повільно наводить автомат на хлопців. 

Хлопці зіщулюються і замружують очі.

Несподівано лунає дзвінок у двері.

Геннадій опускає автомат.

ГЕННАДІЙ
Кого там еще принесло?
Ндонга, глянь!

Ндонга дістає пістолет і йде до дверей. За мить
повертається, тягнучі за собою переляканого Чапу. У Чапи
також вже заклеєний скотчем рот.

Геннадій визвіряється на Ндонгу.

ГЕННАДІЙ
Ндонга, придурок! Нафига ты
его сюда притащил?!

Ндонга виправдовується.
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НДОНГА
А що, мені було треба його
прямо в дверях грохнути?!

Геннадій трохи заспокоюється.

ГЕННАДІЙ
Ладно. Пусть пока тут
посидят. А когда дело
сделаем - кокнем всех троих
і свалим отсюда. Пусть менты
думают, что эта они
Еврокомісаршу завалили, а
потом друг друга кончили!

Ндонга зраділо шкіриться.

НДОНГА
Точно! Молоток ти, товаришу
Геннадій. Тільки не забудь з
них при цьому скотч зняти,
бо мєнти не повірять.

Чапа обертається на Назара з Бодею. Він спопеляє їх
ненависливим поглядом і щось мугикає скрізь скотч,
намагаючись сказати, мовляв, у що ж ви, сволота, мене
втравили.

Хлопці розгублено знизують плечима і щось мугикають у
відповідь, мовляв, хто ж знав, що так станеться.

НДОНГА
А ну, заткнулися всі!

Геннадій показує на накритий стіл.

ГЕННАДІЙ
Ну, раз такое дело, давай
накатим, что ли, за успех
нашего безнадёжного дела.

(іронічно
примружившись)

Или тебе твой мулла не
разрешает?

НДОНГА
Ай, не трави, товаришу
Геннадій! Коли мулла не
бачить - усе можна! Наливай!

Генадій бере пляшку і наливає два келиха.

56.      



НДОНГА
Ну, що? За мільйон мертвих
президентів? До речі, а нам
точно заплатять?

ГЕННАДІЙ
Не бойся! Контора всегда
держит своё слово.

НДОНГА
Ну, тоді - будьмо!

Терористи цокаються келихами і залпом випивають.

Хлопці не зводять з них очей (знають, що там клофелін).

Ндонга різко видихає і ставить келих на стіл.

НДОНГА
Ой, добре пішла…

У нього раптом закочуються очі, і він валиться на ліжко.

Геннадій здивовано дивиться на Ндонгу.

ГЕННАДІЙ
Эй, Чунга-Чанга! Ты что
делаешь? Стопе! Прекращай
ночевать!

Але тут у Геннадія також підкочуються очі, і він падає
зверху на Ндонгу.

Назар, Бодя і Чапа перезираються.

Чапа, який ні до кого не прив'язаний, раптом падає набік і
починає тертися заклеєними скотчем вустами об підлогу.
Намагаючись здерти скотч. Це йому вдається.

Потім він встає на ноги, бере зубами зі стола ніж і,
тримаючи його в роті, розрізує собі скотч на руках. Потім
бере ножа до рук і звільняє собі ноги.

Хлопці спостерігають за його діями, заразом позираючи на
сплячих терористів.

Чапа здирає скотч з ротів Назара і Боді і звертається до
них пошепки, щоб не дай боже не розбудити терористів.

ЧАПА
Я не знаю, що тут
відбувається, і знати не
хочу. Гоніть сюди мої гроші
і компромат!
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НАЗАР
(теж тихо)

Спочатку розв'яжи нас.

ЧАПА
Обійдетесь. Де гроші і
камера?

БОДЯ
А ви тільки за себе просите,
чи ще й за Оксану
Віталіївну? Вона, до речі,
вже приходила.

Чапа здивовано дивиться на БОДЯа.

ЧАПА
Оксана вже була тут?

Назар вирішує розіграти Чапу.

НАЗАР
Так. І ми їй все віддали.
Домовляйтесь із нею, а поки
- розв'яжіть нас.

Чапа наче не чує прохання.

ЧАПА
А про мене вона згадувала?

БОДЯ
Так. Сказала, що ви слимак,
а не мужик.

ЧАПА
Що ти сказав?

НАЗАР
Це не він сказав, це вона
так сказала. Про вас.

ЧАПА
Та пішли ви! Щасливо
залишатися!

Чапа йде з квартири. 

Зв'язані скотчем один з одним Назар і Бодя відчайдушно
смикаються.
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НАЗАР
(услід Чапі)

Е, мужик! А як же ми?
Козляра…

БОДЯ
Тихо! Бо ще ці гади
прокинуться…

НАЗАР
Треба звільнятися. А ну,
давай разом…

Хлопці починають відчайдушно звиватися, намагаючись
звільнитися від скотчу, яким їх зв'язано. Але їх зусилля
виявляються марними.

Хлопці продовжують свої спроби.

Раптом до кімнати заходять Віка і Яна.

ВІКА
Хлопці, пробачте, ви нам
допомогли, а ми… Ой!

Дівчата помічають зв'язаних Назара, Бодю, купу зброї і
сплячих на ліжку Геннадія і Ндонгу.

ЯНА
Що з вами? А хто оце?

НАЗАР
Ніколи пояснювати! Краще
допоможіть!

Дівчата беруть ножа, розрізають скотч і допомагають
хлопцям звільнитися.

Віка кладе на стіл камеру. Яна - жменю золотих прикрас.

ВІКА
Ми подумали, що негарно так
із вами робити, адже ви нас
дійсно виручили.

ЯНА
Так, без вас ми б із
Професором не впоралися б. А
це хто? Ваші дружбани?

БОДЯ
Це терористи.
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НАЗАР
Антиваксери! 

ВІКА
(недовірливо)

Що? Та не гони!

НАЗАР
Слухай, що тобі кажуть. Вони
хочуть із цього вікна
Комісаршу Євроздрава
шльопнути, коли проспектом
проїздити буде. Щоб
вакцинаторам помститися.

ВІКА
 Так викликайте поліцію!

Бодя розпачливо махає руками.

БОДЯ
Не треба поліцію! Мене тітка
вб'є, якщо дізнається, що ми
тут наробили…

ЯНА
Тоді треба їх звідси
винести.

НАЗАР
Точно! Але спочатку
обшукати…

Назар несміливо наближається до сплячих терористів.

Віка, Яна і Бодя напружено спостерігають за його діями.

Назар обережно нишпорить по кишеням терористів. Ті у
відповідь лише солодко сопуть.

Назар виймає кілька пачок доларів, зв'язку ключів з
брелоком у вигляді емблеми "БМВ".

НАЗАР
Ключі від бехи!

ВІКА
Там, під будинком стоїть
якась пошарпана беха.

НАЗАР
Значить то їхня. Тоді
зробимо так…
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Дістає телефон.

НАЗАР
Алло, Славон? Сержант
Бугайчук. Ти медаль
заслужити хочеш?

Світло гасне. Частина сцени з ліжком і шафою ховається
темряві. 

Висвітлюється інший бік сцени. Там стоїть умовний макет
автомобіля. Можна просто два стільця один за одним і
символічний контур корпусу.

В "автомобілі" на "сидінні" лежить непритомний Геннадій.
Поруч лежать два автомата і гранатомет.

З'являються Назар і Бодя. Вони тягнуть під руки на собі
сплячого Ндонгу, так що здається, неначе він дуже п'яний.

Хлопці вмощують Ндонгу на інше "сидіння". 

Яна і Віка удвох приносять до "автомобіля" важку сумку
терористів. 

НАЗАР
Ну, ось і все.

БОДЯ
І що далі?

НАЗАР
А далі - справа за Славоном.
Сховаймося, поки він нас не
побачив.

Світло гасне, ховаючи від очей глядачів "автомобіль" і
терористів.

Висвітлюється ліжко і шафа.

На ліжку сплять обнявшись Бодя і Назар.

Заходить Чапа.

Дістає телефон і вмикає сигнал над вухом у Назара.

Назар і Бодя прокидаються. Бачать свої розфарбовані раніше
Вікою помадою обличчя і голосно кричать з переляку. 

Телефон продовжує дзвонити. 

Чапа вимикає дзвінок телефона і вмикає режим відео-зйомки.
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ЧАПА
Картина Рєпіна «Не чекали»!
Що голубки, розслабляємося?

НАЗАР
Гей, мужик, прибери телефон!

ЧАПА
Чому це «прибери»? І чому це
я - гей? Тепер ваша черга
всміхатися, коли вас знімає
прихована камера.

БОДЯ
(здивовано)

Едуардвасиліч? 

НАЗАР
А де терористи? 

ЧАПА
Які терористи?

НАЗАР
Антиваксери.

БОДЯ
Які антиваксери. Куди
поділися наші дівчата?

ЧАПА
А нащо вам дівчата? Вам,
судячи з усього, і без
дівчат непогано.

НАЗАР
Мужик, це зовсім не те, що
ти подумав! Ми не по цим
ділам!

ЧАПА
(знімаючи голих
хлопців на
телефон)

А мені по цимбалах! Це нехай
народ на «Ютубі» вирішує по
цим ви ділам чи не по цим…

БОДЯ
Ні-ні! Не треба на «Ютубі»!
У мене там багато знайомих!
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НАЗАР
Та не бзди, Бодь. Зараз ми в
нього телефон відберемо…

Назар робить рух до Чапи. Той хапає Назарів пістолет.

ЧАПА
Сидіти!

Чапа наводить пістолет на хлопців.

ЧАПА
Відеокамеру, гроші і цяцьки
- сюди!

БОДЯ
А то що? Бабахнете зі
стартового пістолета? А
потім?

Розчарований Чапа жбурляє пістолет на місце.

Лунає розгублено-розчарований голос Назара.

НАЗАР
Мадагаскарський поц…

ЧАПА
Що таке?

НАЗАР
Цяцьок немає…

БОДЯ
І камери теж.

Чапа нервується.

ЧАПА
Куди ви їх поділи?!

БОДЯ
Дівчата все забрали.

ЧАПА
Які ще дівчата?

НАЗАР
(витираючи обличчя
серветкою)

Та ми тут затусили тут з
одними. До речі, донька
твоєї Оксани. Ох, уявляю, що
вона там побачить на відео…
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Бодя також витирає обличчя від помади серветкою, що лежала
на столі.

ЧАПА
Оксанка ніколи не пробачить,
що я втягнув її в цю
історію...

(розгублено)
Пацани, що ж робити?

НАЗАР
Та роби, що хочеш. Нам що до
того?

ЧАПА
Допоможіть забрати відео?
Золото і гроші зможете
залишити собі. Згода?

Назар жбурляє Боді його труси і починає одягатися.

НАЗАР
Ок, погнали! Я знаю, де їх
шукати! В Університеті!

Світло згасає.

Освітлюється інша частина сцени.

З'являються Назар, Бодя і Чапа.

ЧАПА
Що ми забули в університеті?

НАЗАР
Дівчата казали, що в них
сьогодні ще один екзамен.
Зараз ми їх знайдемо.

Повз них проходить Професор. 

Назар усміхається Професору і привітно махає рукою, наче
старому знайомому.

НАЗАР
Яка зустріч, Професоре!
Можна вас на два слова?

ПРОФЕСОР
Сьцьо? В цьому сплава? Чого
вам тлеба?
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НАЗАР
Ми ж вас виручили? Тепер нам
потрібна ваша допомога…

Професор покірно зітхає.

ПРОФЕСОР
Казіть, сьцо треба?

Назар шепоче Професору на вухо.

Професор киває.

ПРОФЕСОР
Йдіть до сто четвертої
аудиторії. У мене там мала
бути  консультація, та я її
скасував. Чекайте там.

Професор іде.

Назар повертається до Боді і Чапи.

НАЗАР
Ходімо, пошукаємо сто
четверту.

Уходять.

З іншого боку сцени з'являються Віка, Яна і Професор.

ВІКА
Ви що, на нас в деканат
стуконули? А якщо дружина
про все дізнається?

ПРОФЕСОР
(зі щирим
обуренням)

Як ви могли таке подумати?
Просто вами цікавиться один
мій дузе повазний знайомий. 

ЯНА
Що за поважний знайомий?

ПРОФЕСОР
Він цекає на вас у сто
цетвелтій аудиторії.
Здається, мова йде про
престизне плацевластування.
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ВІКА
Але в нас же зараз почнеться
екзамен…

ПРОФЕСОР
Не хвилюйтеся, я з колегою
за вас домовлюся. Базаю
успіхів.

Професор підморгує дівчатам і повертається назад.

Дівчата перезираються і йдуть зі сцени в інший бік.

З'являється Чапа. Заходять Яна і Віка.

ЧАПА
Доброго дня. Радий
познайомитися. Мене звати
Едуард Віталійович. Я очолюю
департамент зовнішніх
зв'язків нашої мерії.

ВІКА
І нащо ми вам знадобилися?

ЧАПА
Для супроводження візиту
Комісара Євроздрава мені
потрібні молоді енергійні
співробітниці. І мій товариш
порадив саме вас. Ви не
проти?

Дівчата перезираються.

ЯНА
А що ми маємо робити?

ВІКА
Хто вам нас порадив?

ЧАПА
Це неважливо. Спочатку я
хотів би провести з вами
невелику співбесіду… Залиште
свої речі отам

(показує на
крайній стіл)

А самі сідайте ближче, ось
сюди…

Віка і Яна кладуть свої сумки і відеокамеру на стіл, а
самі сідають на стільці перед Чапою, так що їх речі
залишаються позаду, поза зоною видимості дівчат.
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ЧАПА
Do you speak English?

Дівчата кивають: «Йес».

ЧАПА
Let speak about you in
English, please.

Дівчата починають жваво розповідати про себе англійською.
Видно, що вони знають її дуже добре.

В цей час за спинами дівчат з'являються  Назар і Бодя і
забирає сумки з відеокамерою. Виймають з відеокамери карту
пам'яті.

Чапа бачить за спинами дівчат, що рука Назара повертає
сумки і камеру на місце.

ЯНА
(англійською)

Бла-бла-бла…

Чапа різко обриває Яну.

ЧАПА
Прекрасно. На сьогодні
досить.

Чапа встає і прощається.

ЧАПА
Дякую вам. Я з вами зв'яжусь
найближчим часом. До
побачення, красуні.

Віка і Яна, здивовані такою короткою співбесідою забирають
свої сумки й відеокамеру і виходять з кабінету.

З-під столу вилазять задоволені Назар і Бодя. У Боді в
руках конверт з доларами і жменя золотих прикрас.

Назар віддає Чапі носій, на якому записана відео-
інформація.

НАЗАР
Ось!

ЧАПА
Дякую, пацани! Як
домовлялися, решта - вам.

Чапа тисне руки хдопцям.
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Раптом повертаються Віка і Яна.

ВІКА
Вибачте, але ж ви не
записали наші телефони…

Дівчата помічають Назара з Бодею, які тиснуть руку Чапі і
все розуміють.

ВІКА
Так он воно що за
співбесіда?!!!

ЯНА
Ах ви ж тварюки!!!

Дівчата починають щосили лупити Назара, Бодю і Чапу
сумками. 

Ті намагаються ухилятися, але марно. 

Удари сипляться градом під дівочі крики «Ось вам -
співбесіда!», «Ось вам - самсінг ебаут ю!» тощо.

Раптом лунає страшна готична мелодія. Це у Чапи дзвонить
телефон мелодією виклика Мера.

Чапа виставляє руки вперед і несамовито волає.

ЧАПА
Тихо!!! Заткнулися всі! Мер
викликає!!!

Від страшного крику Чапи дівчата трохи губляться і
опускають руки.

ЧАПА
(в телефон

Слухаю, Петре Романовичу!

МЕР (ЗК)
Ну що, Чаповський танцюй.
Візит Комісара Євроздраву
скасовано. У неї - ковід. За
годину чекаю тебе у себе…

Мер відключається.

Чапа обводить поглядом присутніх, усвідомлюючи почуте.

БОДЯ
Так що, виходить, нам знову
таблетками торгувати?
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ЧАПА
Не хвилюйтеся, я візьму вас
на роботу. І вас теж. Завтра
зранку - у мене в кабінеті.
До зустрічі.

Чапа виходить.

Дівчата загрозливо насуваються на Назара з Бодею.

У Назара дзвонить телефон.

Назар за прикладом Чапи виставляє руку перед дівчатами і
підносить телефон до вуха.

НАЗАР
Альо. Квартира на пару
годинок? Здаємо. Приходьте
за сорок хвилин…

Дівчата з криком: "Ах ти ж зараза!" знову починають
гамселити хлопців сумками.

Назар перехоплює руку Віки, притягує її до себе і палко
цілує в губи. 

Віка спочатку пручається, а потім відповідає взаємністю.

Яна і Бодя здивовано спостерігають за парою.

Яна повертається до Боді різко притягує його до себе і
також впивається йому в уста палким поцілунком…

Назар і Віка зупиняються, переводячи подих. 

Назар, дивлячись Вікі в очі, знову підносить телефон до
вуха.

НАЗАР
(в телефон)

Вибачте, сталася накладка.
Квартира зараз буде зайнята!

Назар знову впивається губами в уста Віки. 

Дві пари молодих людей пристрасно цілуються.

Завіса.
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