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Сцена 1.1

Ніч. Двокімнатна квартира. В одній із кімнат на дивані сплять Наталя і Сергій. Поруч з

диваном тумбочка, на ній лежить мобільний телефон, стоїть настільна лампа. В сусідній

кімнаті спить Варя. Лунає дзвінок. Наталя простягає руку, бере телефон із тумбочки.

Голос: Наташа?

Наталя: Да.

Голос: Нам звіт прийшов, ви сейф на охорону не поставили.

Наталя: Блін… Так, мабуть… Не поставила… Дякую. Зараз…

Сергій: (дивиться на свій мобільний телефон) Друга ночі! Що там у тебе? Хто там?

Наталя: Я…цей… коротше… мені на роботу.

Сергій: Вночі?

Наталя: Та… я… блін… фігня якась. Я сейф не поставила на охорону.

Сергій: (протяжно) Буває… Я з тобою. Все-таки ніч … З транспортом жопа. Поїдемо на

таксі… (задумливо) На таксі… Класно ти гроші заробляєш…

Наталя: Ага… так ще вміти треба…

Сергій і Наталя збираються, одягаються. Зі спальні дитячий голос:

Варвара: Ма? Па? Ви куди?

Наталя: Доця, ми швидко. Спи.

Сцена 1.2

Базар. Кіоски, ятки. Зима. Продавці рятуються від морозу спиртним, чаєм, кавою, або всім

разом. Залізний кіоск обшитий пластиком, напис червоними літерами «Ломбард». Всередині

кіоск розділений на дві зони: відвідувачів і спеціаліста. Зона відвідувачів велика, не

опалюється, на підлозі лід. Зона спеціаліста маленька, там працює електрообігрівач, якщо

його вимкнути, приміщення промерзає за кілька хвилин.

Хор базарних працівників (на мотив «Тюремне танго», «Чикаго»):

Нарвались самі

Нарвались самі

Навіщо чай отой пили

Хоч мінус двадцять і мерзнуть руки

Та в туалет гривню віднесли



Наталя сидить у зоні спеціаліста. Вона відкриває книжку, занурюється в читання. Біля

кіоску п’яний чоловік лупцює подругу.

Наталя (читає): Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны,

мягки, вежливы, уступчивы... Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с

кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они

прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье

посторонних...

В ломбард заходить чоловік. Він підкрадається до віконця, спостерігає за Наталею.

Василь Петрович: Читаєш?!

Наталя (підскакує на місці, закриває книжку, ховає в сумку): Заходьте.

Відкриває двері в зону спеціаліста.

Василь Петрович: Ти в курсі, що читати неможна?

Наталя: В курсі.

Василь Петрович: Скільки сьогодні було людей?

Наталя: Двоє.

Василь Петрович: Вже звикла на новому місці?

Наталя: Так, дякую.

Василь Петрович: Питання є?

Наталя: В якому році відмінили рабство?

Василь Петрович: 1868

Наталя: А обідні перерви?

Василь Петрович: Жартуємо… М-да. У тебе чотири рази по 15 хвилин.

Наталя: А стіни броньовані?

Василь Петрович: Боїшся?

Наталя: Боюся.

Василь Петрович: Не бійся. У тебе є тривожна кнопка.

Наталя: Є, але їм треба ще доїхати до мене, а це як мінімум 15 хвилин.

Василь Петрович: Та все нормально. Ти сейф на охорону став.

Наталя: Добре.

Василь Петрович: Ну і добренько, я поїхав. Раптом що – дзвони.

Наталя: Добре.

Василь Петрович виходить, Наталя зачиняє за ним двері, дивиться на годинник.

Наталя: Так, 12. Три години минуло, ще 7 лишилося.

Дзвенить Наталін мобільний.



Наталя: Да Маруся, привіт! Я нормально. Ти як?.. Добре. Не голодна? Шо ти їла?... Які пари

сьогодні?... Ти приїдеш на вихідні?.. Добре, приїжджай. Шо смачненького приготувати?..

М’яса? Побільше? І ковбаски. Добре, моя хороша, добре. У тебе скільки грошей

залишилось?... Скільки?... Я тобі ще п’ятдесят пришлю… Да? Я знаю, що папір і фарби

дорогі, я все розумію, не виправдовуйся… Що? Знову теплу воду в гуртожитку вимкнули?

Ну, шо за сволота… Льодяна з крану… Ну ти грій, додому речі складай, там не пери. Добре…

Я теж тебе люблю. Ага, до дзвінка… Цілую тебе.

Відкриває браузер. Вводить текст у рядок пошуку.

Вконтакті. Користувач Наталія_Сергєєва.

Запис на стіні:

Друзі! Запрошую вас до себе додому, завтра на 18.00. Є розмова. Буде цікаво, обіцяю! Купую

чай з печивком. Приводьте друзів.

Наталя: А тепер швиденько в історію і стерти…

Сцена 1.3

Поліклініка, кабінет МРТ. Наталя заходить до кабінету. Лікар, схилившись над паперами,

щось пише.

Наталя: Опис і знімки можна забрати?

Лікар простягає їй конверт. Наталя бере конверт, виймає з нього знімки і опис. Читає,

підходить до лікаря.

Наталя: «М» в стегнові лімфовузли - це метастази?

Лікар: Так.

Наталя: Вони вросли в жирову тканину?

Лікар: Ви вмієте читати.

Наталя дивиться на нього і не йде.

Лікар щось говорить, голос заспокійливий, в якусь мить він розуміє, що Наталя його не чує.

Продовжує говорити, бере її  під руку і виводить з кабінету.

Сцена 1.4

Ломбард

Наталя (читає текст із монітора):



Толя: Я не можу любити. Що з мене візьмеш. Я не вмію. Я моральний виродок в цьому

смислі. Я не вмію. Я тобі сказав. Я чесно тобі все сказав: не люблю нікого, але хочу

одружитися з тобою. Хотів, вірніше.

Свєта: Тепер не хочеш?

Толя: Тепер одружився від сьогодні.

Стук у віконце. Наталя підводить погляд від монітора, не розуміючи дивиться на молодого

чоловіка. Молодий чоловік із невеликим дефектом мовлення.

Молодий чоловік: Я тут… в заставу можна? (простягає мобільний телефон). Він новий, ви

нічого такого не подумайте.

Наталя (схаменувшись): Звісно, давайте. Документи на телефон або оригінальна упаковка є?

Молодий чоловік: Так, ось, я взяв.

Простягає оригінальну упаковку. Наталя дістає навушники, паспорт. Її все влаштовує.

Молодий чоловік: Мені треба друга виручити. А пенсія у мене через тиждень.

Наталя: Сто гривень. Оформляємо?

Молодий чоловік: Да, велике дякую, мені тільки 70 треба. Дякую. Друга виручити.

Наталя: Паспорт, код.

Наталя оформляє договір у комп’ютері, бере аркуші паперу, заправляє в принтер, вмикає

його. Принтер не працює. Вона знову натискає кнопку живлення. Принтер мовчить.

Молодий чоловік починає пританцьовувати і терти руки від холоду. Наталя біліє, червоніє,

тисне на кнопку – принтер не реагує. Вона дістає аркуші договору, починає заповнювати їх

вручну.

Наталя: Вибачте, якісь негаразди з принтером. (вибачливо) Холодно?

Молодий чоловік: Нічого, я почекаю. (пританцьовує)

Наталя розгублено дивиться на аркуші, видно, що все доводиться робити вперше,

невпевнено ставить підпис, перевіряє. Бере попередній договір, звіряє. Молодий чоловік вже

колами ходить зоною для відвідувачів. Наталя бачить, що в нього невпевнена хитка хода.

Потім помічає, що одна нога наступає лише на носок. Наталя підзиває його.

Наталя: Ось тут підпис, ось тут. А ще мені треба зібрати персональні дані. Це хвилину-дві.

Молодий чоловік (розгублено-жалібно): Дані?.. ну, якщо треба.

Наталя: Добре, я папери підготовлю, а ви, коли будете забирати, підпишете.

Молодий чоловік: Дякую.

Наталя простягає йому гроші. Він виходить.

Наталя: ДЦП, легка форма й хороший догляд… Блін, що з принтером?



Обшукує принтер. Щось знаходить. Завмирає.

Наталя: Я натискала кнопку індикатора. Вимикач ззаду, а це – індикатор…

Сідає. Пригнічено мовчить.

Наталя: Я і тиждень тут не протримають. Курка тупа. Все. Більше не відволікатися. Читати

неможна. Писати неможна. Зрозуміла. Корчить тут із себе. Вчи як камені вираховувати і

взагалі, ось спецлітература. Сиди і вчи.

Проходить певний час. Наталя відкриває браузер. Набирає щось на клавіатурі.

Наталя (читає):

Онкологічний форум

Питання: Рак вульви – смертельний діагноз? Ага… Угу… це знаю…

Якщо виявити на пізніх стадіях, потрібне лікування для запобігання подальшого розвитку

хвороби.

Наталя: Так, добре. Не хочу.

Відкриває вкладку на панелі інструментів.

Наталя (читає):

Євгенія Іванівна: Дуже ти нам треба. Ми й удвох чудово проживем, хоч обидві й старі, обидві

хворі, але проживем. Я без мужика в холодному ліжку тридцять років сплю, і вона поспить.

Краще, ніж з тобою. З тобою тільки труднощі житейські будуть. Іди й не оглядайся.

Свєта: Чого він повинен іти? Йому нікуди йти. Він тут має всі права.

Євгенія Іванівна: Та він сам хоче піти, ти не бачиш?

Свєта: Чого ти втручаєшся?

Євгенія Іванівна: Це моя кімната, стороннім тут нічого робити. Я ж бачу, я не сліпа. Постіль

же не пом’ята. Фіктивно за нього вийшла, нащо тобі ця ганьба?! Штамп захотіла отримати?

Толя: Вона не фіктивно, ми не фіктивно…

Свєта: Може, нам взагалі краще піти? Толя, пішли звідси.

Наталя: Клас!

Відкидається на спинку стільця, якийсь час сидить. Вона дуже задоволена прочитаним.

Потім підсувається до клавіатури. Браузер, пошук. Друкує.

Вконтакті: Користувач Наталія_Сергєєва.

Повідомлення в групу ПівТіЛа: Сьогодні на 18.00. Не спізнюємося. Читаємо новий текст.

Сцена 1.5



Палата: 9 ліжок, потріскані стіни, щілини в вікнах заткнуті ватою, заклеєні скотчем,

дзвінко крапає вода в раковину, стелею тягнеться тріщина, схожа на знак Зорро. Жінки

після операцій, майже усі з катетерами, крапельницями. Судна, баночки з сечею під ліжком.

Всі застигли – чекають. Відчиняються двері в палату, заходять лікарі, медсестри несуть

картки, рушники. Обхід.

Хвора 1 (добре поставленим голосом, урочисто): Шановні медпрацівники!

Від несподіванки лікарі й медсестри зупиняються.

В цей світлий, чудовий день ми хочемо привітати вас із прийдешнім Новим роком!

Хор хворих: Ура! Ура! Ура!

Хвора 1: Нехай в наступному році здійсняться ваші найзаповітніші мрії! Нехай держава

підніме вам зарплати! Нехай ніхто в сім’ї не хворіє і самі ви будете здорові. Побільше

вдячних пацієнтів. Море радості й любові! А ще наша дорога Олександра Семенівна

написала для вас вірш.

Весь цей час медпрацівники здивовано стоять посеред палати. Їхні погляди переміщаються

на стареньку Олександру Семенівну. Вона єдина не прикута до ліжка. Стара бабуся

підводиться, виструнчується і урочисто бурмоче.

Олександра Семенівна:

З Новим… шшшшшггг ппп

Ппптттррооо…врррраии

Ааа.ккк..лллдджжж…

Щасливі!

Всі гучно аплодують старенькій. Та вклоняється і знову лягає в ліжко, так само струнко.

Хвора 1: А ще ми приготували вам скромний презент від нашої палати. Наталю, неси!

Наталя ховалася за дверима, вона з’являється звідти з букетом квітів і величезною

коробкою цукерок.

Жінка: А тепер, дівчата, всі разом.

Хор хворих: Ві-та-є-мо! Ві-та-є-мо! Ураааа!

Хвора 1 дістає хлопавку з-під подушки, лунає ляск: вся палата, баночки з сечею, судна,

зачіски й обличчя хворих, халати медпрацівників радісно виблискують конфетті.

Жінки аплодують. Біля палати зібралися ходячі хворі, няньочки, лікарі, медсестри всього

відділення.

Сцена 1.6



Ломбард. Наталя сидить перед монітором. Набирає текст.

Священик: Слухаю тебе.

Надя: Грішна я. От, учора одній зауваження зробила, а потім… от нашо я лізу. Валька, зі

мною на сусідньому ліжку, всю моркву на базарі руками перепробувала. Я їй кажу: У тебе

така хвороба, а ти руками. Не просту моркву, а терту по-корейськи. Я її дуже смачно готую.

Навіщо, кажу, руками, а якщо хтось підхопить твою заразу?

Стук у віконце. Наталя злякано відривається від клавіатури, дивиться у віконце. Там п’яний

чоловік із синцем під лівим оком. Наталя тягнеться до тривожної кнопки.

П’яний: Дєвушка! А ви, цей, оце приймете?

Кидає золотий ланцюжок з брелоком.

Наталя (оглядає виріб, читає на брелоку): Людмила… У вас паспорт, код є?

П’яний: Так, будь ласка! (дістає документи, простягає Наталі). Тільки я цей. Я не здавати,

а закласти. Мені тут на подарунок… коханій не вистачає. А то скоро свято. До речі, з

наступаючим.

Наталя: Дякую.

Наталя швидко оформлює, віддає гроші. П’яний іде. Слідом за ним заходить Валя.

Валя: Що ви в нього взяли?

Наталя: Я не можу сказати.

Валя: Я й так знаю, що ланцюжок із брелоком «Людмила». Він його у Людки з шиї зірвав.

Набухався, Людку відпиздив. Вона, он, у лікарні лежить. А ти прийняла.

Наталя: В нього був паспорт і код.

Валя: Він знову набухається.

Наталя: У мене не було законних причин йому відмовити.

Валя: Ех ти… Всі ви такі.

Іде. Наталя дивиться в монітор. Відкриває інтернет-браузер. Набирає щось у рядку пошуку.

Наталя (читає):

Розрізняють 4 стадіє поширення раку вульви. Так, перша, друга, ясно… Четверта стадія –

пухлина будь-якого ступеню поширення з віддаленими метастазами.

Скажіть, будь ласка, який прогноз без операції?

Якщо йдеться про третю стадію раку вульви, прогноз не дуже добрий, але він ще дужче

обтяжується віком.

Наталя: Ладно, цього не буде. Що там далі…

Вставляє флешку. Відкриває вкладку. Набирає текст:



П’ятнадцятирічна Мотя зібралася в ліс по гриби.

- Я з тобою, - попросила Малюта.

- Пішли, - погодилася Мотя.

Брати, що сиділи довкола столу, тільки перезирнулися. Вони недолюблювали цю парочку.

Вони й одне одного не дуже то любили, але спільна нелюбов до Моті й Малюти їх поєднала.

- Ти там, Мотю, дерев не поваляй, ненароком, - з кривою посмішкою сказав старший брат.

Він заздрісно дивився на свою майже двометрову, широку спиною, сильну руками сестру.

- Не переживай, я тобі берізки залишу, щоб було за чим сховатися, - відрізала Мотя.

- Мотю, ти не рости більше, а то від тебе женихи вже, як чорт від ладану, бігають, - підтримав

старшого брата другий.

- За своїми дівчатами слідкуй, он, глянь, під віконцем зібралися, проходу не дають.

Наталя: Ось так, мабуть. Потім перечитаю. А зараз, де ви там, мої дорогі.

Відкриває інтернет-браузер, набирає адресу.

Вконтакті. Користувач Наталія_Сергєєва.

Повідомлення в групу ПівТіЛа:

Виступаємо післязавтра! Ми молодці, у нас все буде добре. Нікому не боятися! Це наказ. Все.

Всі про все пам’ятають! А щоб напружити атмосферу… Пам’ятайте! Буде телебачення й

радіо! Все зафіксують. Ви будете героями нашого міста. Хлопці й дівчата, готуйтеся

відбивати атаки фанатів.

Сцена 1.7

Невелика кімната в приватному будинку. В кутку стоять ікони, запалена свічка. Жінка в

хусточці хреститься, читає «Отче наш». На ліжку лежить Жінка. Наталя сидить трохи

віддалік на стільці. Жінка в хусточці, перехрестившись, сідає поруч із Жінкою. Бере зі столу

коробочку; в ній дві комірки, в одній з них лежать кісточки кизилу. Вона бере одну кісточку,

читає замовляння. Прочитавши 1 раз, перекладає кісточку в другу комірку.

Жінка в хусточці: Рожа рожица заря заряница. (чути тільки якісь уривки)

Ты, рожа, колюча, ты, рожа, пекуча,….. ты, рожа      ……  рожа, пристречна.

Після читання замовляння вона дує на жінку, що лежить, спльовує в різні боки. Повторює,

доки в першій комірці коробочки не залишається жодної кісточки.

Жінка в хусточці: От, Богу помолившись і все минеться, та до мене тут такі приїздили, в

хутрі, і нічого – допомогла, а ще можу порчу зняти. А шо? У мене бабка така була. Мені



кажуть, дай замовляння, я сама прочитаю, різні, що приходять, а я кажу – на, хіба мені жалко.

Тільки діла не буде, не буде. Ви принесли камфоровий спирт, давайте.

Наталя (дістає з пакету): Ось. Все, як ви сказали, темно-сині серветки, спирт камфоровий,

крейда і простирадла.

Жінка в хусточці: Давай сюди, все добре. Ще три рази треба, дуже вже у вас багато цього,

дуже.

Жінка: А онкологію можете?

Жінка в хусточці розтирає ту, що в ліжку, і тихо примовляє.

Жінка в хусточці: Ні, цього не можу, от, рожа – це моє, порчу там, родимчик, якщо

впісюється, енурез всякий, це берусь. Алергію можу, онкологію не можу. І п’яниць не можу.

От, п’яниць. Я ж у дитячому садку завідуючою працювала, як прийде отака п’яна морда

забирати дитину, а мені так обідно, так обідно. Дитя все бачить, страждає – як можна? Я так

думаю, якби в мене син пив, я б йому ноги попереламувала… (бачить здивований погляд

хворої) нічого, сидів би в інвалідній колясці, я б усе прала, доглядала б, але пити б не дала.

Краще з інвалідом, не так соромно.

Дзвенить телефон.

Жінка в хусточці (Наталі): Ой, доця, на ось тут ще потри, а ось тут крейдою труси, добре

труси, не жалій.

Жінка: Я її знаю, вона дійсно завідуюча, я садочками опікувалася, студентів до неї

приводила. Вона мене не пам’ятає? Чи робить вигляд?

Наталя: Не знаю. Тебе важко не запам’ятати, ти така в мене…

Жінка: Значить, робить вигляд. Ну, і я промовчу. Ти коли на роботу?

Наталя: Через три дні.

Жінка: В п’ятницю. А у мене в п’ятницю рентген. Значить, не піду. Підожду, коли ти

звільнишся.

Наталя: Ма, так це аж через тиждень буде. З папою сходи.

Жінка: Ні… з папою ні, я з тобою, нічого, неділя це швидко. А на роботу, це ти добре, що

влаштувалася. А то ні трудової, на пенсію не заробиш.

Наталя мовчки розтирає.

Жінка: Нічого, я все правильно кажу, досить сидіти, дома працювати. І писати, це, знаєш,

треба так, у своє задоволення. На цій писанині не заробиш. І це твоє приватне

підприємництво – ніщо, треба в трудову запис.

Наталя: Да, мам.

Жінка: І така робота, така робота. П’ятнадцять днів вдома, а там сиди. Пиши собі, читай.



Наталя: Мама!!!

Жінка: Не сердься, працювати треба. Мені, звісно, шкода, що ти не в школу. Он, ти зі своїм

театральним возишся… безплатно… а могла б!..

Наталя: Знову ти за своє.

Жінка: В тебе вища освіта, ти і вчитель, і психолог. Чого ти не хочеш працювати?

Наталя: Мам, я тобі казала.

Жінка: Ну, добре, хоч я все одно не розумію. А, от, в туризм, ти ж навіть директором була. Чи

в журналістику. Чого? У тебе ж виходило.

Наталя: Виходило.

Жінка: Наталя? Що ти хочеш?

Повертається жінка в хусточці, схвально киває.

Жінка в хусточці: Вибачте, у мене там сусідка прийшла. (Наталі) Давай серветки. (Наталя

подає, жінка накладає серветки зверху на вражені ділянки тіла). Оце колір хороший, бо одні

принесли мені білі, кажуть: та яка різниця? А я їм: якщо я сказала сині, значить, я знаю, що

кажу. Мені не треба білі, мені не треба зелені чи червоні, хіба важко – сині. СИНІ!

Жінка: Ми дійсно ледве знайшли такий колір.

Жінка в хусточці: Ну, знайшли ж? Молодці. (Дивиться у вікно, потім знову на хвору).

Сусідка моя все за землю бореться. Спадщина у них із братом, не поділять. Каже, що

зурочили її. Просить викачати. У мене такі цікаві випадки були. (Наталі). Поможи, доцю,

давай перев’яжемо тут. (Наталя допомагає). Ось, яйце все чорне, і малюнок там. Да, я бачила

папери. Кажу, зурочили тебе через якісь папери. А вона – точно! А звідки ви знаєте?

Жінка: Може, й мене зурочили?

Жінка в хусточці: Давайте подивимося наступного разу. Давайте подивимося. Я яйце

підготую.

Жінка в хусточці допомагає хворій підвестися. Та одягається, бере сумку, дає гроші.

Жінка в хусточці: Бережи вас Бог. До четверга.

Жінка з Наталею ідуть.

Сцена 1.8

Ломбард. Наталя забігає в ломбард, підлога вся в крові, стоїть міліція, щось пишуть, лікарі

накладають Анні пов’язку. Василь Петрович метушиться.

Міліціонер: Ви куди? Сюди неможна.

Наталя: Я напарниця, я тут працюю.



Анна: Це моя напарниця. Все правильно.

Василь Петрович: Так, так, це до нас, сюди. Наталю, проходь. Ти Аню зміни, тут інцидент

такий.

Наталя заходить у зону спеціаліста, Анна вся в крові, на щоці різана рана, але жваво,

награно весело щось говорить лікарю.

Наталя: Ань… А що? А як?

Анна: Підлогу мила в зоні для відвідувачів. Вхідні двері замкнула на ключ. А потім мені

треба було пройти до себе сюди, а, значить, там двері відчинити, а сюди встигнути дійти і

наші, ось ці (показує на двері, що відділяють зону спеціаліста від зони відвідувачів),

замкнути. А цей мужик вхідні двері відкрив і на мене ззаду. Я вивернулася, я шо, марно

стільки років татамі топтала. Я шваброю його, а він душити почав, до шиї, сволота,

дотягнувся; я його ногами відпихаю, дивлюся, він хватку послабив і в кишеню, а звідти

гвіздок чи що, я не зрозуміла, і мені по обличчю. Я біль одразу не відчула. Тільки щось тепле.

Я ногами його як відпихну, як заверещу. Він сумку мою схопив, а я про себе забула, думаю

ТАМ Томі ПОДАРУНОК. Я за ним, кричу – ловіть! Він з переляку сумку й кинув. І змотався.

Ось (радісно показує на сумку, виймаючи з неї дитячу м’яку іграшку – слоника). Наталя

дивиться на слоника, переводить погляд на Аніне обличчя. Довго стоїть і дивиться. Лікар

закінчив свою роботу. Іде геть.

Міліціонер: А обличчя пам’ятаєте? Впізнати зможете?

Анна: Ні, він у шапці очі прорізав. Обличчя не видно було.

Міліціонер: А зріст? В чому був одягнений?

Анна: В куртці сірій чи чорній, брудній коротше. Зріст середній. Не товстий, не худий.

Міліціонер відходить, підходить до Василя Петровича.

Міліціонер: Не варто й шум розводити. Висяк.

Василь Петрович: Ми потім поговоримо.

Наталя: Ти Вові подзвонила?

Анна: Звісно. Сказав, що я – героїня.

Наталя: І все?

Анна: І все. А що йому ще казати?

Наталя: Ти б у лікарню, щоб оглянули…

Анна: Так, звісно. Ти завтра вийдеш?

Наталя: Вийду, не хвилюйся.

Анна: Ну, він від мене теж відгріб.

Наталя мовчить.



Анна: Давай порахуємось, щоб я тобі здала все, як треба.

Наталя: У тебе все в нормі, я й так знаю. Давай у лікарню.

Василь Петрович: Дівчата, паніку не розводимо. Тривожна кнопка під рукою завжди. Це

просто випадок. Нічого не бійтеся.

Наталя з Анею вдвох дивляться на нього. Василь Петрович знічується, починає говорити

швидко, плутано.

Василь Петрович: Ну да, треба камери спостереження, але це дорого, навряд чи вони там

розкошеляться, ви знаєте, що я так само найнятий, як і ви. Тривожну кнопку тримайте поруч.

Анна: Десять хвилин, Василь Петрович. Десять.

Наталя: А я татамі не топтала. Значить, мене звідси виносили б від простирадлом.

Василь Петрович: Не треба так, припини, ну, що ти таке кажеш! Це випадок. Аню, давай я

тебе додому…

Анна: Додому? А чому не в міліцію?

Василь Петрович: Нікуди вона від нас не дінеться, ну і, я тут в офіс подзвонив, коротше, я

тобі по дорозі розкажу. Збирайся.

Василь Петрович продовжує щось говорити. Наталя ніби в тумані, допомагає Ані

зібратися. Всі уходять. Наталя миє підлогу, змиває кров. Дуже швидко й злякано відчиняє

вхідні двері і залітає в свою зону, поспіхом провертаючи ключ. Ключ не провертається,

Наталя довго смикає ним у замку, нарешті зачиняє. Сідає на своє місце і довго дивиться в

темний монітор. Вмикає комп’ютер.

Наталя (читає):

Тупольскі: Це все лише формальності, Катурян. Розумієте? (Пауза) Ваше місце роботи?

Катурян: Скотобійня в Кам’янці.

Аріель: Ти ж письменник…

Катурян: Ну то й що… Це не так погано.

Тупольскі: І вам подобається ця робота?

Катурян: Ні, але не так вже це й погано.

Аріель: Різати тварин?

Катурян: Я нікого не ріжу. Лише мию.

Аріель: А, ти не ріжеш… Лише миєш.

Катурян: Так.

Сцена 1.9



Квартира Наталі. Вечеря. Варя і Сергій їдять суп. Наталя просто сидить поруч і дивиться

в свою тарілку. Сергій подивляється на неї. Варя передивляється стрічку новин на планшеті.

Напружене мовчання.

Сергій: А що ти хотіла, щоб я тобі сказав?

Наталя: Звільняйся.

Сергій: Чекай. Давай по порядку. Ти мене ніколи не питала, де тобі працювати, не радилася.

Можна сказати, просто доводила до відома. Єдиний раз я наполіг, щоб ти пішла, коли твої

видатки вдвічі перевищували дохід. Тоді було розумно продовжувати займатися всією твоєю

лабудою вдома.

Наталя: Чому лабудою?

Сергій: Ну, вибач, не лабудою. Я тоді міг за все заплатити. Зараз не можу, але не в цьому

питання. Ти рішення приймала сама? Розказувала мені, як класно, що ти зможеш писати? що

тільки 15 днів на роботі?

Наталя мовчить.

Сергій: А зараз не впевнена і хочеш, щоб рішення за тебе приймав я, правильно?

Наталя мовчить. Починає плакати.

Сергій: Ну, якщо тобі страшно, звісно, звільняйся.

Наталя: Мені не страшно. Вірніше, мені страшно, але справа не в цьому.

Сергій: А в чому?

Наталя: Все безглуздо.

Сергій: Не розумію.

Наталя: Я розумію даремність і безглуздість свого 10-годинного сидіння в ломбарді.

Сергій: Чекай. По-перше, ти там читаєш більше, ніж коли сидиш вдома. Правда?

Наталя: Так.

Сергій: Більше того, ти підтягла недописаний роман, написала п’ять віршів і п’єсу.

Наталя: Так.

Сергій: І за це тобі ще й заплатили.

Наталя: Так, але це неправильно. Розумієш? Так неможна, це не чесно. Я сиджу в клітці. У

мене навіть вікна немає. Роблю помилки, тому що не тим займаюся… ненавиджу ломбард. І

себе там ненавиджу! Навіть із такими перевагами.

Сергій: Наталя! Чого ти хочеш? Іди працювати в інше місце.

Наталя: Куди? Крім ломбарду можна продавцем або прибиральницею.

Сергій: Та чому ж, блін, так? Ти працювала журналістом, іди знову. Або в туризм.



Наталя: Там платять копійки, а примушують писати про таке… вони ґвалтують мене,

розумієш? А туризм, ти згадай… У мене ледь Варя передчасно не народилася від тих нервів.

Але й це не те, розумієш… Платять копійки, вимагають душу, а я хочу… (плаче) щоб від

мене відчепилися. Всі. Мені заважають зосередитися на тому, що мені здається важливим.

Щоб я не чула слів «гроші» і «боляче»…

Сергій: Це егоїзм… Не одній тобі зараз важко. Звільняйся, сиди вдома, пиши. А мама… що ж

ти поробиш… будем боротися… може…

Наталя киває, плаче, Сергій обіймає її.

Сцена 1.10

Ломбард.

Наталя (читає з монітора):

А як здригнувся, мовби винуватий,

На віщий поклик! Я чував не раз,

Що співом голосистим і дзвінким

Пробуджує щоранку бога сонця

Сурмач досвітній.

Стук у віконце. Наталя підводить погляд. Міліціонер привітно всміхається, простягає

перстень.

Георгій: Здрасті, а ось це. Оцініть. Скільки?

Кладе перстень у віконце. Наталя розглядає, бере лупу. Читає.

Наталя: Жорі.

Георгій: Ага, це мені братуха подарував. Класний перстень. Але, блін, зарплату затримують,

а завтра День народження. Треба відсвяткувати.

Наталя зважує.

Наталя: 3200

Георгій: Добре, навіть класно. А як довго можна?

Наталя: На місяць.

Георгій: Так, ну, в мене раніше й не вийде, навіть якщо зарплату дадуть, треба борги

пороздавати.

Наталя: Через місяць можна прийти, перезакласти.

Георгій: Ясно, а багато я переплачу?

Наталя: Якщо всю суму братимете, то 670 гривень.



Георгій: Ні х… собі.

Наталя: Вигідніше на 15 днів.

Георгій: Ні… я не викуплю… Ну, давай, оформлюй. Все одно нікуди діватися.

Наталя: Паспорт, код.

Наталя оформляє документи.

Георгій: Недавно тут вас відкрили, я тут патрулюю.

Наталя: Угу.

Георгій: А вас охороняють якось? Бо я чув.

Наталя: Охороняють.

Георгій: Хріново охороняють.

Наталя мовчки оформляє документи. Видає гроші. Георгій іде. Наталя відкриває вкладку на

панелі інструментів.

Наталя (читає):

Чому б і ні? Повірте, мій державцю,

Що мій обов'язок, як і душа,

Належить рівно богу й королю.

Стук у віконце. Клієнтка простягає пригоршню каблучок і ланцюжків.

Клієнтка: Я тут поруч із вами торгую, оцініть, будь ласка, в мене мама захворіла.

Наталя: Мама…

Клієнтка: Так, на операцію не вистачає. Скільки там?

Наталя зважує золото.

Наталя: Майже на 4 тисячі.

Жінка: А якщо я викупати не буду?

Наталя: Тоді 3400.

Жінка: Блін, багато втрачаю. Але ж я можу вам сказати, що здаю під заставу, а сама здати і

не прийти. Ви ж не будете за мною бігати?

Наталя: Не буду.

Жінка: Ви оформите? Як під заставу?

Наталя: Так.

Оформляє, віддає гроші.

Жінка: В мене дійсно мама хвора.

Наталя: Я вам вірю.

Жінка: Дякую. Всіх благ, зі святами.

Наталя: Взаємно.



Жінка іде. Наталя відкриває вкладку і читає.

Наталя (читає):

Чому б і ні? Повірте, мій державцю,

Що мій обов'язок, як і душа,

Належить рівно богу й королю.

Стук у віконце. Двоє п’яних підлітків простягають брудний мобільний телефон.

Перший підліток: Скіки?

Наталя: Ми таке не приймаємо.

Другий підліток: Ніфіга, у тебе на стіні мобілка намальована. Значить, приймаєте.

Наталя: Він брудний. А ще – з вісімнадцяти. Паспорт і код?

Другий підліток: Мені 18, ось паспорт.

Демонструє паспорт, але не простягає його у віконце Наталі.

Перший підліток: А де написано, що ви не приймаєте?

Наталя: Зараз.

Наталя набирає на комп’ютері, друкує. Ставить унизу підпис, вкладає надрукований аркуш

у файл, простягає підліткам.

Перший підліток: Правила прийому побутової техніки.

Другий підліток: От сучка!

Перший підліток: В чистому вигляді, з оригінальною упаковкою (кидає файл у вікно). Та на,

подавись.

Наталя: Зараз охорону викличу.

Другий підліток: Ой, ми прям обісцялись, да, Вітьок?

Виходять.

Наталя ходить із кутка в куток по трьох квадратних метрах. Потім темп збільшується до

бігу. Вона біжить від стіни до стіни. Спотикається об тепловентилятор. Той падає,

гудить. Наталя заспокоюється. Сідає на місце. Відкриває вкладку на робочому столі

комп’ютера.

Наталя (читає):

Чому б і ні? Повірте, мій державцю,

Що мій обов'язок, як і душа,

Належить рівно богу й королю.

Відкидається на спинку стільця.

Наталя: Капець.

Відкриває нову вкладку в браузері, пише в пошуковому рядку.



Наталя (читає):

Не існує доказів ефективності альтернативних препаратів у лікуванні ракових захворювань.

Альтернативні засоби такою мають побічні ефекти...

Якщо Ви прийняли рішення про використання альтернативних засобів під час лікування раку,

обов’язково повідомте про це лікаря-онколога. Вибір залишиться за Вами…

Сцена 1.11

Ломбард. Вечір. Весь базар прикрашений ялинковими прикрасами. На кожному кутку

продають ялинки. Довкола кіосків калюжі, з дахів крапає вода. Продавці випивають,

вітають одне одного «З наступаючим!». Наталя прикрашає зону відвідувачів новорічними

прикрасами. В ломбард заходить Варя. Наталя обіймає її.

Наталя: Пішли всередину, тут холодно.

Наталя відчиняє двері зони спеціаліста. Варя діловито заходить, озирається.

Варя: Як в тебе цікаво. А це що?

Наталя: Ваги.

Варя: Давай зважимо мою шапку.

Наталя: Давай.

Зважують шапку.

Варя: А чобіт? Давай чобіт?

З ентузіазмом розстібає блискавку на чобітку.

Наталя: Не балуйся. Він мокрий.

Варя: І не тільки зовні. Там така калюжа біля твоєї будки.

Наталя: Варя?! Що, дійсно промокають?

Варя: Ма! А коли в тебе зарплата?

Наталя: Через 15 днів, а що?

Варя: Давай мені нові чоботи купимо. А то ці промокають і зовсім не модні.

Наталя: Цей… у папи теж там зараз грошей нема. Блін.

Варя: Та ладно, висушим. Ма, а чо ми раптом такі бідні стали? Раптом. І машину продали.

Наталя: Ми не бідні. Просто не так добре, як раніше… багато причин, маленька.

Варя: А папа буде знову багато заробляти?

Наталя: Він старається, ти ж бачиш.

Варя: А довго ще?

Наталя: Не знаю, але думаю, що все налагодиться.



Варя дивиться на свої чоботи. Потім починає перебирати предмети на столі. Зазирає в

шухляди.

Варя: А це що?

Наталя: Камінець, щоб золото перевіряти.

Варя: А в мене сережки золоті? Давай перевіримо.

Наталя: Золоті. Можеш не перевіряти. Реактив – кислота, шкідливо вдихати.

Варя: А тобі хіба шкідливо? Ма, а давай сьогодні олів’є зробимо.

Наталя: Давай.

Варя: Ма, скоро Новий рік. Я, от, думаю… а можна мені дещо замовити Діду Морозу?

Наталя дістає аркуш паперу.

Наталя: Список довгий?

Варя: Взагалі-то так. Але я скромно. Записуй, значить, хочу новий телефон, планшет, багато

цукерок, м’яку іграшку, футболку з Куртом або можна з Акселем.

Наталя з іронією дивиться на неї.

Варя: Ну, хоча б чобітки нові (поникає). Або тільки футболку. А може?!... (дивиться на

Наташу, опускає очі, махає рукою) та ладно, проїхали.

Наталя знімає зі своєї руки каблучку. Зважує.

Варя: Ма, ти шо?

Наталя: Пішли купимо чоботи, я тут бачила магазинчик, класні такі, тобі сподобаються.

Варя: Я не хочу чоботи за твою каблучку.

Наталя: Я її в зарплату поверну, не переживай. Через 15 днів, і папа щось заробить. Все буде

пучком, як ти кажеш. І олів’є теж.

Частина 2

Сцена 2.1

Наталя сидить у ломбарді перед монітором. Набирає текст на клавіатурі.

Наталя (друкує):

Свєта: В гінекології.

Священик: Оральним сексом займалась?

Свєта: Шо?

Священик: Анальним? Груповим?

Свєта: А вам яке діло?



Стук у віконце. Наталя злякано закриває текстовий редактор, витягає флешку, ховає в

кишеню. У віконце дивиться Василь Петрович. Він іронічно всміхається.

Василь Петрович: Ти що, не чуєш, коли вхідні двері відкриваються? Я вже вкотре приходжу,

а ти погляд відриваєш, тільки коли я вже в вікно стукаю.

Наталя: Не чую.

Василь Петрович: Відкривай, у мене новини.

Наталя відчиняє двері, Василь Петрович заходить сідає поруч із Наталею.

Василь Петрович: А шо ти читаєш?

Наталя: Та так, всяке таке.

Василь Петрович: Так от, новина в мене. Закривають мережу наших ломбардів, не вигідно

їм у нас.

Наталя: Як закривають? Чому такі висновки всього за два місяці? У нас тільки люди пішли.

Василь Петрович: Прикинь, тільки трудову мені зіпсували.

Наталя мовчить.

Василь Петрович: Будемо закриватися. Ти рахуйся давай, обдзвони клієнтів, щоб

позабирали хто шо може.

Наталя: Зрадіють люди. Такий подарунок, таке свято!

Василь Петрович: А ми тут до чого? Дзвони, розказуй. Так, мол, і так. Хай забирають,

інакше все в Донецьк поїде.

Наталя: Ви уявляєте, що буде?

Василь Петрович: Що буде, те й буде. До кінця місяця треба закритися. І ще, сказали,

перевірятимуть все, що ви наприймали. Якщо не золото… або в грамах помилилися, то

зніматимуть із зарплати. З останньої.

Наталя: А при нас перевірятимуть?

Василь Петрович: Не знаю, не факт, можуть уже в Донецьку.

Наталя: Та вони там наперевіряють. На свою користь. І не доведеш.

Василь Петрович: Не хвилюйся, все буде добре.

Виходить.

Наталя бере мобільний.

Наталя: Серьожа, нас закривають. Уявляєш? Не рентабельно… Скажи?!.. Не знаю, не

думаю, що за скороченням. Це ж їм плати потім… Так, мабуть, за згодою сторін… Нічого ти

їм не доведеш… Ну, напишу і що? Вони зарплату не дадуть останню… Ти сам знаєш, де ми

живем… А так хоч щось… Та вся бухгалтерія в Донецьку. Я що? Туди з адвокатом їздитиму.



Не сміши… Ладно… Так, я хотіли піти звідси… Не знаю, радіти чи сумувати… Так… Ага,

пока.

Стук у віконце.

Георгій: Я тут мимо проходив. Як життя?

Наталя: Ви дуже вчасно проходили. У мене для вас неприємна новина. Нас закривають.

Георгій: Не поняв.

Наталя: Ломбард зачиняють. Вам до кінця місяця, а це 7 днів, треба викупити ваш виріб.

Георгій: Та йо… Шо за… Я ж тобі казав, у мене немає. А днюху я вже відсвяткував.

Наталя: Я не винна.

Георгій: А куди дінуть печатку?

Наталя: В центральний офіс. Донецьк.

Георгій: Куди? Блін… Це ж мені братуха подарував. Вона іменна. Що за контора, блін, «роги

й копита». І що робить, йо…

Наталя: Я сама така…

Георгій: Та шо мені з того… ох, йо…

Наталя щось обдумує, уважно дивиться на Георгія.

Наталя: Є вихід. Але мене можуть за це…

Георгій: Який?

Наталя: Я даю печатку, ви ідете в інший ломбард, закладаєте, гроші мені приносите.

Георгій: Це добре. І шо? От так… даси?

Наталя: Дам, я дурна.

Георгій: Та шо ти?! Я не цей! Я все принесу.

Наталя віддає йому печатку. Георгій іде геть.

Наталя раптом розуміє, що вона накоїла, підводиться зі стільця, щоб зупинити його, але не

встигає.

Наталя починає ходити з кутка в куток. Дістає серветку, витирає з обличчя піт. Сідає,

встає, ставить чайник. Чайник закипає, Наталя дістає цукор, пакет випадає з рук, цукор

розсипається, вона прибирає. Дістає чашку, наливає окріп, кладе пакетик з чаєм. Ставить

на край стола, чайник ховає, повертається, зачіпає чашку, вона падає на підлогу, окріп

обпікає руку. Наталя не звертає увагу. Миє підлогу. Сідає за комп’ютер.

Дивиться в згаслий монітор. Заставка.

Наталя: Я хочу… Просто плисти… далеко… тепло і сонце…

У віконці всміхнене обличчя Георгія. Він простягає гроші.

Георгій: А шо? Боялась, мабуть?



Сцена 2.2

Вестибюль Будинку культури. Ярмарок вакансій. Стоять столи. На них або над ними написи

– Хлібозавод №5, Потрібні менеджери, Офіціанти, Центр зайнятості населення.

Економіст, бухгалтер. Консультації з працевлаштування і т.д. Багато людей. Наталя

підходить до кожного стола. Бере контакти, з кимось розмовляє, з кимось просто

вітається.

Сцена 2.3

Наталя сидить у просторій кімнаті, довкола неї сидять: Власниця журналу, Директор

центру дітей з інвалідністю, Жінка, Лектор курсів підвищення кваліфікації. Окремо сидить

Сергій за робочим столом. Він працює за комп’ютером, відповідає на телефонні дзвінки, сам

телефонує.

Власниця журналу: Ви досвідчений редактор і журналіст, я пам’ятаю, коли Ваше видання

приносило мені купу неприємностей. Ви були сильним конкурентом.

Директор центру дітей з інвалідністю: Нам не потрібні звичайні педагоги, ми хочемо

творчих, цікавих. У вас таке резюме, ми б із вами спрацювалися. У нас відкривається перший

клас, а у вас спеціальність практичний психолог, вчитель молодших класів. Це якраз до нас.

Сергій: А про зарплату ти запитала?

Наталя (до співбесідниці): А яка в мене буде зарплата?

Власниця журналу: Спочатку мінімалка, а потім, ви розумієте, я стара, я хочу залишити

свою справу в надійних руках. Мені потрібна людина, якій я довіряла б. Звісно, в мене є діти,

але ваш досвід…

Директор центру дітей з інвалідністю: Ми вас не образимо.

Сергій: Не вір їй, це не ділова розмова. Я знаю, як не ображають на 100 баксів на місяць.

Власниця журналу: Особливо мене вразило, що ви свій журнал почали поширювати на всю

Україну, і політика у вас така була… достатньо дружня. Це ж треба попросити всі журнали

нашої тематики обмінятися рекламними блоками.

Наталя: Місця під сонцем вистачить усім.

Сергій: Ну то йди. Навіщо тобі хворі діти?

Директор центру дітей з інвалідністю: Нам місто повинне виділити приміщення, ось на

днях. Я довго добивалася і добилася. Був у мене реабілітаційний центр для дітей із ДЦП.



Спочатку платно, батькам важко, я добилася, щоб безкоштовно, завезла дорогезне

обладнання. Навіть автобус був, щоб збирати дітей по місту. Спеціальна людина була,

допомагала з поверхів спустити. Так батьків і це не влаштувало. Одного разу, коли одна

дитина місяць не ходила, а у нас залишила штанці – мама забула, не пам’ятаю, чому… не

важливо, так от, мама заявляє: ви все одно автобусом їздите, завезіть мені штани. Вони

звикли, що за них усе роблять і всі їх жаліють. І своїм хворим дітям й шансу не дають. Ось

дивіться (показує фото з усміхненою дитиною з ДЦП, яка грає на бубоні), не треба їм, їм це

не треба. А інвалідів, виявляється, так багато. Я знайшла програму… (продовжує говорити,

але тихо, не чутно)

Наталя повертається до Сергія.

Наталя: Мене не цікавить агропромисловий журнал. Я це вже відпрацювала. Ти розумієш?

Сергій: Не зовсім, якщо платять, то чому б і ні? В тебе що, великий вибір?

Наталя: Мене нудить від рекламних блоків і хвалебних статей.

Сергій: Як знаєш.

Дзвенить Наталін мобільний телефон.

Наталя: Так, люба… Що ти сьогодні їла?.. А чого? Грошей мало залишилось?.. Ми з папою

вишлемо?.. Заробиш?.. Через п’ять днів грошики дадуть… Добре… Так, ми вишлемо

сьогодні.

Ховає мобільний телефон.

Власниця журналу: Зараз виживати приватному підприємцю дуже важко, та ви в курсі. Але

мінімалку я зможу заплатити.

Директор центру дітей з інвалідністю: Ось, ми знаходимо ресурси, щоб наші робітники не

були ображені.

Жінка: Мені так хотілося смаженого пиріжка з горохом, ти принесла, я з такою жадібністю

його з’їла. А потім вирвала. У мене такі прямо видіння були. Бузок… цілий сад бузку і я лечу

над ним. Гарно. Біль відпустив, але потім так нудило. Що вони мені вкололи? Ти піди,

запитай. Я грошики всунь.

Лекторка: Наші курси підвищення кваліфікації вчителів тривають тиждень. Курси

присвячені інклюзії в освіті.

Наталя: Вийшов місяць із туману, вийняв ножик із карману, буду різать, буду бить, з ким

залишися дружить?

Власниця журналу щезає.

Директор центру дітей з інвалідністю: Я привезла дуже цікаву методику альтернативної

комунікації. Діти спілкуються за допомогою карток. У нас дуже цікавий колектив. Всі просто



творчі люди, вони розуміють проблему. Багато дітей розумненькі. Просто з ними треба

правильно працювати.

Жінка: Не треба мені більше наркотиків. Нічого, потерплю. Не звертай уваги, якщо я трохи

постогну чи пошиплю. Нічого страшного, а то взяла моду, тільки що – одразу й наркотик.

Вбити мене хочеш? Я не хочу перетворитися на овоч.

Лекторка: Величезне значення має природознавство в молодших класах. Це дуже важливий

предмет. А ось підручники з математики для перших класів спартачили, просто спартачили.

Стільки помилок я за своє довгу трудову діяльність не бачила.

Наталя дивиться на лекторку.

Наталя: Вийшов місяць із туману, вийняв ножик із карману, буду різать, буду бить, з ким

залишися дружить?

Лекторка щезає.

Жінка: А ще можна соду пити. Головне – залужувати організм. Столову ложку соди на пів

склянки води, тричі на день. Це ослаблює ракові клітини.

Директор центру дітей з інвалідністю: Можна написати проект, вам подобається театр, так?

Я чула, в Києві театр із людьми, хворими на синдром Дауна. У мене старша група – дорослі

даунята. Ми їх пристосовуємо до самостійного життя. Вчимо готувати, шити. Можна

спробувати попрацювати з ними творчо. Це так, на майбутнє.

Наталя підводиться і повільно йде до директора.

Жінка: Доця, а я вичитала нові ліки, ДСА, це сильна отрута, але пишуть, допомагає. Дзвони

сюди, замовляй.

Наталя зупиняється, дивиться на Сергія.

Сцена 2.4

Та  ж простора кімната. Наталя сидить поруч із Сергієм. Сергій продовжує працювати.

Поруч у кріслі спить Жінка. Директор дитячого центру дітей з інвалідністю ходить по

кімнаті з кутка в куток. Наталя спостерігає за нею, більше ніхто на неї не звертає уваги.

Сергій: Додому?

Наталя: Ні.

Сергій: Зараз, хвилинку, я тут дороблю одну штуку…

Сергій уважно дивиться в монітор.

Наталя: Медсестра каже: я сплю і чую стук, думаю, може, мене хтось кличе, - а маму поруч

з нею, за стіною поклали, в палату для медпрацівників. І знеболювальне не просить.



Відмовляється. Мовчки тре і стогне. Але стогонів медсестрі не чути, тільки стук. Вчора

вранці мама зрозуміла, що вкололи наркотик. А наркотик це вже все… Розумієш?... Вона

відмовляється від уколів. А найстрашніше, вони грошей з мене не беруть. Ніхто… Навіть

медсестра. Я хотіла, щоб вона вночі… А вона навіть розізлилася на мене, руку з десяткою

відпихнула. Значить, це вже все… Тільки чекати…

Наталя: Дай мені, будь ласка, комп. Я на хвилинку.

Відкриває браузер. Друкує.

Вконтакті. Користувач Наталія_Сергєєва.

Повідомлення в групу ПівТіЛа:

Сьогодні занять знову не буде. Вибачте.

Сергій: А екзамен? Склала?

Наталя: Ні. Ти ж бачив, як я вчила ці місяці.

Сергій: Я тебе попереджав.

Наталя: Так… попереджав. Але ти уявляєш, набрала 79 балів із 80. Перший раз у мене завис

комп, і всі результати тесту після перезавантаження щезли. Я написала листа, що у мене так,

мовляв, і так. Чи можна ще раз скласти екзамен. Мені дозволили. Я другий раз заповнила, але

почала сумніватися в кількох питаннях. Перший раз, головне, не сумнівалася. Так от,

відправила екзамен, мені через кілька секунд результат. 79. А треба 80. А потім, уяви,

відкриваються правильні відповіді, а там… Коротше, перший раз я все правильно відповіла.

Сергій: І нашо воно тобі треба?

Наталя: Я тут користь приношу, Серьожа. Я розумію, що я роблю і навіщо.

Сергій: За 100 баксів.

Наталя: Так, малувато, звісно, але, може…

Сергій: Тебе ні я, ні Варя не бачимо, приходиш втомлена. В чому ми винні? Ти приділяєш

увагу чужим хворим дітям, а своїм навіть матеріально це не компенсуєш.

Жінка: І електрофорез зі срібною водою треба замовити. Ось написано, жінка на четвертій

стадії вилікувалася. Давай замовимо? Ну, не бачу я себе в могилі. Не бачу.

Директор центру дітей з інвалідністю (зупиняючись перед Наталею): Багато батьків

кажуть, що їм дорого, але ж нам треба на щось жити! Діти ж вимагають великих зусиль…

Наталя: Вийшов місяць із туману, вийняв ножик із карману, буду різать, буду бить, з ким

залишися дружить?

Директор центру дітей з інвалідністю щезає.

Наталя: Я на неї все життя ображалася, що вона віддала мене на виховання до дідуся з

бабусею. Нічого поганого там не було. Мене любили й піклувалися про мене. І я їх дуже



любила. Але дитячі спогади – я хворію, а поруч бабуся, я іду на спортивну гімнастику –

поруч дідусь. А вона постійно працювала, завжди зайнята. А мені так хотілося жити з нею і

татом. Ромка ж із ними жив. А я інколи, по суботам і неділям. І так до одинадцяти років. А

потім раптом бабуся захворіла, теж рак, і мене віддали батькам. А я вже… не так все…

розумієш? А зараз я до неї прив’язана. Зі мною тато навіть більше не возився. А зараз я, типу,

повинна.

Сергій: Хочеш її кинути?

Наталя: Ні, звісно, ні… Я на море хочу…

Сцена 2.5

Іде, сідає поруч із жінкою.

Жінка: Ти така маленька народилася. Недоношена. І я пам’ятаю, жарко було. В п’ятницю у

мене вода пішла. Я в лікарню. Вечір, вже лікарів нікого немає. Так і поклали мене. В суботу і

неділю нікого, як ти без води три дні? Вижила. Я потім подумала, що ти нігтиком міхур

проколола, а потім попою прикрила. От, а дідусь Андрюша, як дізнався, що мене не

дивляться, такий там скандал влаштував. Він такий був. І мене в понеділок під

крапельницю… прив’язали і не ворухнутися. І народжуй… А ти ще попою вперед лізла.

Маленька така. Думали, не виживеш.

Наталя: Ні, ми з тобою живучі.

Сергій встає, підвозить до них інвалідну коляску. Відходить, сідає за робочий стіл. Наталя

допомагає жінці пересісти в інвалідну коляску.

Жінка: А вони, бабуся з дідусем, так на тебе чекали, як на свою дитину. Вони слідкували,

щоб я добре харчувалася, після пологового одразу до себе відвезли. А в мене робота, робота,

дисертація. Вони мені так допомогли тебе виходити й виростити. Ти така доходяга була.

Бувало, бабуся дзвонить і каже, все, вмирає Наташка, і я лечу до тебе, ми сидимо обидві над

тобою і думаємо, що все… Це страшні спогади. Мені так перед Серьожою соромно, він

сердиться, що ти зі мною…

Наталя: Він все розуміє.

Жінка: І дівчатка, мої хороші, як вони без мами.

Наталя: Вони справляться.

Жінка: Я не можу без тебе, ці мужики, вони не можуть так.

Наталя: Вони стараються, але мені теж треба відпочивати. І ти сама казала, що дівчатка і

Серьожа. Я сьогодні додому ночувати. А завтра зранку в тебе.



Жінка: А, може, зі мною?

Наталя: Ма, мені навіть спати ніде.

Жінка: А ти поруч лягай, я посунуся.

Наталя: Ні, мам, я додому. А завтра тата на дачу відправимо і я переночую.

Жінка: Значить, завтра в скільки, в 9? Мені в 9 перші ліки треба приймати.

Наталя: Добре, о дев’ятій.

Жінка: Або раніше. Щоб ти встигла підготувати. І звариш мені борщу, я так люблю твій

борщ. Батько не вміє так готувати.

Наталя: Добре.

Жінка: І треба купити апарат живої і мертвої води. Я ось вичитала. Він допомагає. Є такий

лікар, ось книжечка, почитай.

Наталя: Добре, але… я не вірю в це.

Жінка: А даремно, не відбирай в мене надію. Ви з батьком дивитися на мене вже, як на

мертву. А я оклигаю, всім на зло.

Наталя: Мам, ми все купимо, як ти скажеш.

Сідає поруч. Гладить жінку по руці.

Жінка: Вийшов місяць із туману, вийняв ножик із карману, буду різать, буду бить, з ким

залишися…?

Щезає.

Сцена 2.6

Хлюпоче море. Ніжно-блакитне небо без жодної хмаринки. Наталя сидить на горі, поруч із

нею сидить жінка.

Наталя: Коли долею померлого стане забуття, коли образ його згасне в серцях і час згладить

разом з могилою ревність молитви за нього, тоді Ти не залиш його, дай відраду самотній

душі.

Жінка: Ісусе, Твоя любов не холоне.

Підбігає Варя.

Варя: Мам! Мам! Телефон.

Простягає мобільний телефон.

Голос Директора центру дітей з інвалідністю: Ви телефонували?

Наталя: Так, доброго дня, я вам телефонувала. Хотіла запитати, чи залишилося моє місце?



Голос Директора центру дітей з інвалідністю: Наталіє Іванівно, я, звісно, вітаю вас із

творчими успіхами, але якщо ви так часто будете їздити по фестивалях, то ви нам, на жаль,

не підходите. Звісно, у вас і контакт із дітьми, і в колективі все добре, але ви розумієте…

Наталя: Дякую, розумію. (Віддає Варі мобільний телефон)

Наталя: От і слава Богу.

Варя: Хто був?

Наталя: Та, з колишньої роботи.

Варя: Значить колишньої… Нормально… Не переживай, у тебе ж є робота. Тобі мало?

Наталя: Нормально. Тільки гроші…

Варя (співає): Всем нужны деньги, а что такое деньги? Деньги, деньги…

Там Горинич усіх збирає, каже, вербатім будемо робити. Цікаво… А Іра наша, з нашої

театральної лабораторії сценографом буде. Уявляєш? А я акторкою. І Машка акторкою. А

взагалі Машка другу порцію каші доїдає, ніяк від’їстися після своєї общаги не може. Там

приготували таку кашу смачну… Скільки можна самій сидіти, пішли. А знаєш, як каша

називається? Не повіриш – Оргазм Йога… Мам? А що таке оргазм? (Наталя іронічно-ніяково

дивиться на дочку) Що таке йог – я зрозуміла, а от… І оргазм, в принципі… А взагалі…

ладно, проїхали.

Наталя: Хто назвав?

Варя: Дядя Юра, вони з папою і Машкою довго ржали і сказали, щоб я тобі не говорила. А я,

ну, бігом до тебе.

Наталя: Пішли спробуємо. А потім поплаваємо. Хто далі запливе. Давай? Тільки мені

дочитати треба трошки. Я прийду.

Варя біжить геть. Жінка кладе Наталі голову на плече, Наталя продовжує читати.
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