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П’єса про справжнє кохання та підлітковий дарвінізм 

Дійові особи: 

Нечорнобильці: 

Іра – 15 років, середньої краси дівчина з темним волоссям і худими ногами. 

Каріна – 15 років,  її подружка, блондинка з гарненьким личком і ладною фігурою. 

Маріанна Федотівна– 40-річна вихователька, типова “жінка з коромислом”. 

Чорнобильці: 

Юля и Альона – 14-річні симпатичні дівчата. 

Федора – кульгавий шибеник з проблемної родини. 

Кірпатовський – красивий тупий мажор. 

Наташа  неприваблива 

Наташа приваблива 

Дві малявки – непомітні 13-річні малорослі дівчата, сусідки по кімнаті Іри і Каріни. 

Люба – 14-річна огрядна хуліганка. 

Олег Іванович  - вихователь молодших загонів, в п’єсі не з’являється. 

Усі діти говорять суржиком, характерним для поліських дітей. Маріанна Федотівна говорить 
російського з українським “г”. 

Епізод 1 

93  рік. Плацкартний вагон. Чорнобильські діти їдуть на Азовське море для оздоровчих процедур. В 
одному купе сидять чотири дівчини – Каріна, Іра, Юля і Альона. На столі на газеті  розкладені 
помідори, яйця, вздовж нарізані огірки, сірникова коробка з сіллю, бутерброди з докторською 
ковбасою. 

 

Юля (продовжує розмову) – Але ж тут всі чорнобильські – або з Овруча або з района, а ви як з 
Житомира попали? 

Іра – У Каріни тітка учілкою в вашій школі працює, ось і попали.   

Каріна (підбиває Іру ліктем, сердито пошепки) –  Тітка ж просила не базікати. В неї ж проблеми 
будуть. 

Іра (пошепки) – Ой, да ладно тобі, і так усім видно, що ми не мєсні. 

Юля (чистить яйце) – Хто любить жовтки? 

Іра – Я. А білки ненавиджу. 

Юля – А я жовтки ненавиджу - міняємося? 



Альона – Не міняйся, від білків цицьки швидше ростуть. 

Юля ображено дивиться на Альону, Альона не звертає уваги. 

Іра – Да ладно, в мне і так вже виросли, все одно білки ненавиджу. 

Міняються білками-жовтками. 

Юля (задоволено) – А ще кажуть, від горбушкі ростуть... 

Обирає собі бутерброд з окрайцем. Усі заздрісно дивляться на ледь сформовані груди Іри. 

Каріна – В неї виросли, бо вона на рік старша. 

Іра – В мене і минулого року такі самі були, а в тебе два прища. 

Усі сміються, Каріна нещиро. 

Юля (переводить тему) – минулого року в Євпаторію їздили, за всю зміну три рази в морі 
купалися. Вожаті “бзділи”, аби ніхто не потонув. А потім після “відбою” з вихователями місцевими 
обжималися. Одну навіть погнали зі зміни. Такий позор був... 

Каріна и Іра (розчаровано) – У-у-у-у… Ми думали нарешті накупаємося. 

Альона –  Тут море мілке – це раз, і з нами – Маріанна Федотівна – це два. Будемо купатися до 
“усрачки”.  

Юля (з недовірою) – Це тобі сама Маріанна сказала? 

Альона – От уявляєш, да!. 

Дівчата їдять яйця, закусують огірками, розтирають скибки між собою з сіллю. По вагону йде 
Маріанна Федотівна, веде перекличку: 

Федотівна – Ковалішин – “я”! Данилова – “я”! Растропович – “я”! Два Руля – “я”! Я Сказала ДВА 
Руля – “я”! “я”! 

Каріна – Це воспіталка наша? 

Юля (гордо) – Ага. В цьому році з півночі Росії до нас переїхала з чоловіком і двома дочками – 
двійняшками. Веде в нас математику, наша “класуха”. Вдягається шикарно і доньки її по три пари 
лосін мають різного кольору, міняють кожен день. 

Іра – Шо, муж багатий? 

Юля – Ага, «дев’ятка» и чотирьохкімнатна квартира коло танка, в центрі. 

Каріна (мрійливо) – Три пари лосін… 

Федотівна (зупиняється біля купе дівчат) – Яремчук и Пєтрова! 

Юля і Альона – “Я”! “Я”! 

Федотівна (дивлячись на Іру и Каріну) – Дєвочкі, ви же от Натальї Івановни єдєтє? Напомнітє 
ваши фамілії. 

Каріна – Заіченко. 

Іра – Ковальчук. 

(Зачаровано дивляться на фіолетові лосіни Федотівни). 

Федотівна – Дєвочкі, ви старшиє і я могу вас опрєдєліть в старшиє отряди. Прямо сєйчас в другой 
вагон пєрєйдьотє, будєтє со своімі свєрстнікамі. А хотітє – оставайтєсь тут. 



Каріна з Ірою (перекинулися поглядом, хором) – Залишаємося! 

Іра – Ми вже тут перезнайомилися з усіма, а там нікого не знаємо. 

Федотівна – Ну і прекрасно… Ви же хорошиє дєвочькі... Єслі куріть нє будєтє. (Дівчата обурено 
хитають головами, мовляв, ні; Федотівна робить позначки в списку, йде далі по вагону) – 
Кобилінская – “Я”! Зьолко – “Я”! Федорчук – “Я”! 

Іра (Карині на вухо) – будемо тут найстарші, будемо командувати. 

Каріна (хіхікає) – Ага! 

  

Епізод 2 

В благенькій кімнаті стоять чотири залізні ліжка з пружинним дном і солдатськими матрацами. Два 
біля вікна, два біля дверей. Біля кожного ліжка по тумбочці. Тумбочки і шафа з поламаними 
дверцятами. Окрім Іри і Каріни ще двоє непримітних дівчини (малявки).  

Іра – Знач так, ми з Каріною біля вікна, а ви – де хочете – зрозуміли? (Пересуває єдину тумбочку з 
цілими дверцятами до свого ліжка). 

Каріна – а чого це ті її собі забираєш? 

Іра –  Хто перший побачив, той і забирає. Шо неясно? 

Малявки налякано переступають з ноги на ногу. Мовчки займають ліжка біля дверей, починають 
відкривати валізи і розкладати речі. 

Іра – Блін, тубзік на вулиці. Ти його бачила? Там таке смердоття, що витримать неможливо. 
Перегородок немає, все засрано. Душ теж загальний, води теплої нема. Федотівна сказала, що раз 
на тиждень возитимуть у баню в Запоріжжя, а решту тижня шо? 

Каріна – Ну в морі будемо купатися. 

Іра – Ага, від солі всю шкіру стягне. Дупу теж митимеш в морі? 

Каріна (винувато) – Ну я ж не знала, що так буде. 

Іра – Добре, щось придумаємо. 

Ставить свою валізу на ліжко, починає копирсатися в ній. 

Іра – В “їдалку” я надягну шорти і майку з Мадонною. На мене там один сімпотний зі старшого 
загону лупився всю дорогу, Альона сказала, що на нього усі баби “вішаються”. От побачиш, ми тут 
“нарасхват” будемо! 

Каріна - Кірпатовський чи шо? Він на мене лупився вобше-то. Там з ним якесь страшидло стояло, в 
нашу сторону пальцем показувало. (Витягає зі своєї валізи довгу фіолетову футболку з написом 
«LOVE») – Я оце вдягну. 

В кімнату заглядають Наталя приваблива і Наталя неприваблива. 

Наталя неприваблива – Дєвкі, з вами мона познайомитися? 

Іра – Заходьте. 

Дівчата знайомляться. 

Наталка неприваблива – ми зі старшого загону. Наш корпус поряд.  Ви звідки? 

Каріна (манірно) – ми з Житомира. 



(Наталя и Наталя стверджувально-доброзичливо оцінюють “лук” Іри й Каріни). 

Наталя неприваблива – Ви шмотками міняєтеся? 

Каріна – Ні. 

Іра – Міняємося, звісно, ми ж не жмотіни. (З виразом дивиться на Каріну). 

Наталка неприваблива – Сьогодні вечором дискотека на майданчику з приводу відкриття 
сезону. Даси футболку? (дивиться на Каріну). 

Каріна – (не дуже хоче, але:) Дам. 

Наталка неприваблива – Ну, ви - класні дєвкі. До зустрічі в їдалці! 

Виходять. Одразу заходять Юля і Альона. 

Альона – Чого ці шалави хотіли? 

Каріна – Знайомитися приходили, футболку на дискотеку клянчіли. А чо “шалави”? 

Альона – Да це такі “давалкі”, їх пів-школи перемацало-перетовкло. Вони до вас не знайомитися 
приходили, їх Кірпатовський і Федора до вас підіслали. Око на вас поклали, відправили дєвок 
розвідати хто ви і звідки. 

Каріна (задоволено) – Ого! 

Іра (задоволено) – А я тобі казала! 

Юля – Ви бачили тубзік? 

Іра – Ага, тшин нереальний. 

Виходять всі з кімнати.  

 Іра  (до малявок) – Так, знач, якщо щось з тумбочки пропаде, по морді получите, ясно? 

Дівчатка перелякано кивають. 

Епізод 3 

Велике світле обшарпане приміщення. Монотонний гул, вожаті з підносами. Столи на четверо 
людей. Іра, Каріна, Юля і Альона сидять разом, посеред столу стоїть тарілка з яйцями, тарілка з 
хлібом і тарілка з чотирма скибками масла, стакани з мутним компотом. Юля вибирає з тарілки хліб 
з горбушкою, мастить маслом. Відбувається мовчазний обмін жовтками-білками. 

Альона – Сьогодні на дискотеці Федора з Кірпатовським вас клеїти будуть. Так що будьте готові. 

Юля – А ще будьте готові до того, що вас дєвкі зі старшого загону штовхати під час танців будуть. 

Каріна – За що? 

Юля - Мстити за те, що пацанів їхніх відбили. Там одна Люба жирна, вона рік тому з Кірпатовським 
один разочєк шпілі-вілі. От з того часу усіх, до кого Кірпа яйця підкатує – пиздить немилосердно. 

Каріна – А він шо? 

Юля - А йому пофігу. Він дєвок міняє як перчаткі. Кросівий такий, собака.  

Іра – А Федора, це той страшненький? 

Юля – Чому страшненький, він як Жофрей з Анжелікі - маркізи янголів. Помниш – велікій хромой із 
Лагєндока...? 

Іра (кривиться) – Не читала. 



Юля – Він теж дєвкам нравиця. Наглий такий. В нього тато в тюрмі сидить, мама – алкашка. Він 
весь час на базарі краде, там одяг всякий, касети, одеколони. Добрий, подружок своїх подарунками 
завалює. Теж краденими. 

Каріна – І що – ні разу не попадався? 

Юля – Ясно шо попадався – вже сто разів. Його тато Кірпатовського завжди відмазує. Він головний 
мєнт у Овручі, хрещений Федори. 

Каріна – Його шо, так і звуть - Федора? 

Юля - Прізвище Федора а звуть Андрій. 

До столика дівчат підходять Кірпатовський і Федора, в руках у них по стакану компоту. Федора 
кульгає. 

Федора – Ну шо, дєвочкі, йдете сьогодні на діскач?  

Іра – А тобі шо до того? 

Федора – А ти чьо крута сильно? 

Іра – Да, крута. 

Федора хапає Іру сзаду за шию пальцями, здавлює. Іра вскакує, штовхає Федору, Каріна поспішає 
на допомогу, копає Федору під зад, той, намагаючись уникнути, розливає компот.  

Федора – Бля-я-ядь! 

Іра  з Каріною стоять в бойовій позиції. Кірпатовський, Юля і Альона у захопленні на них 
дивляться. Федора з матюками відтирає з шортів компот. 

Іра – Чьо, добавкі? 

Федора (робить заспокійливий жест рукою) – Достаточно.   

Кірпатовський (з посмішкою) –  Кароч, дєвочкі, ми вас чекаємо на діскотеці. 

Хлопці йдуть. 

Юля – Ну ви молодці, дєвки. 

Альона – Як ви йому! 

Іра и Каріна переглядаються типу - пусте. 

Іра – Дєвкі, нам треба триматися разом. Тоді нас усі боятися будуть. 

Юля и Альона – Ага! 

Каріна – Розкажи їм як ти в Трускавці того бичару головою об балкон стукнула? 

Іра –  Та нема про шо розповідати. Сиділи у відеозалі, бичара відрижки пускав. Ми йому 
зауваження зробили, а він розвернувся і Каринці щелбана засадив. Ну я не витримала і пошарпала 
його злегка. 

Юля – Не боялася, що він тобі “вломить”? 

Іра – Боялася звісно, але тут головне свій страх не показувати. Я його виштовхала з залу, Карінка, 
звісно, допомагала, потім його по коридору поваляли-покопали. Ну і контрольний удар головою об 
балкон. Нас потім усі боялися і поважали. 

Каріна – Ага, коли хтось наривався, то ми питали – тебе що, головою об балкон стукнути? 



Юля и Альона голосно і вульгарно сміються, Іра і Каріна приєднуються. Підходить Маріанна 
Федотівна у блакитних лосінах.  

Федотівна  – Дєвочкі, ну ви ржотє как тє кобили. 

Сама заходиться голосним і вульгарним реготом. 

Епізод 4 

Дискотека, звучить Анжеліка Варум “Гудбай мой мальчик». Танцюють “колами”. В одному колі 
Каріна, Іра, Альона, Юля, сусідки по кімнаті Каріни і Іри, одна з них в іриній футболці з Мадонною, 
Наташа  неприваблива в карининій футболці “LOVE”, Наташа приваблива. Усі танцюють скромно, 
Іра і Каріна – нескромно. На лавці сидять хлопці, серед них – Кірпатовський і Федора. Усі дивляться 
на розв’язані танці Іри і Каріни, шепочуться, тикають пальцями в дівчат. 

  

Каріна – А що будемо робити якщо нас на мєдляк запросять? 

Іра – Ясно шо не підем. На перший мєдляк лише кугутки погоджуються. 

Танцюють далі. 

Каріна – А на другий? 

Іра – На другий підем. 

Каріна – А на “білий” танець будемо запрошувати? 

Іра – Будемо. Але потрібно їм сплутати карти. Ти запрошуєш мого, а я – твого. Нехай офігєвають. 

Каріна – А якщо не підуть, обломіщє буде? 

Іра – Якщо не підуть, пошлем на хєр. 

Танцюють далі. На танцпол виходить огрядна Люба в леопардових легінсах з худенькою стрьомною 
подружкою. Агресивно дивляться на Іру, Іра вертає сповнений ненависті і презирства погляд. 

Іра – Ти це бачила? 

Каріна – Ага. 

Юля (шепоче голосно) – Дєвкі, бережіться! 

Люба починає пересуватися по своєму колу до Іри, активно розмахуючи ліктями, імітуючи 
танцювальні рухи. Атмосфера накаляється, але енергійний танець закінчується і вмикається 
задушевний мєдлячок «Army of lovers». Дівчата швиденько розсаджуються вздовж танцполу на 
лавки і вмикають вираз обличчя “Нам байдуже чи нас запросять”. Кірпатовський і Федора встають і 
підходять до дівчат.  

Федора (Ірі) – ідем танцювать?  

Іра – Перший мєдляк не танцюю. 

Федора – Ну тоді ходи, поговоримо. 

Відходять у бік. Іра злобно дивиться на Каріну, яка пішла танцювати з Кірпатовським. 

Федора – Куриш? (закурює) 

Іра – Нє-а. 

Федора – Тебе ж Іра звати? 



Іра – Ну да. 

Федора – Ходити зі мною будеш? 

Іра – Куда ходити? 

Федора – Ну взагалі – ходити? 

Іра – Типу зустрічатися? 

Федора – Ага. 

Іра – Нєєє. 

Федора – А чого? Не подобаюсь? 

Іра – Нє, просто не буду. 

Федора – Ну добре, потім ще поговорим. А поки – ідем танцювать. 

Іра – Ну, ідем. 

Танцюють. Огрядна Люба зловісно шепочеться з худенькою стрьомною подружкою і потирає руки. 
Кірпатовський утаскує Каріну в темні кущі. 

Епізод 5 

Берег моря. На рушниках під навісом лежать Іра і Каріна. Іра з незадоволеним лицем, Каріна – з 
блаженним. 

Іра – Швиденько ж ти погодилася. 

Каріна – Я влюбилася, пиздець! 

Іра – Ми ж домовлялися ні з ким не зустрічатися. Я Федорі відмовила, щоб з тобою більше гуляти, 
а ти. 

Каріна – Я б теж такому страшидлу відмовила. Якби тобі Кірпатовський запропонував,  ти б теж 
одразу погодилась. 

Іра – Знаєш шо? Мені Наташка по секрету сказала – Кірпатовський хотів зі мною зустрічатися, а 
Федора з тобою. А після того як я Федору в Їдалці штовхнула, Федора “залип” на мене і вони з 
Кірпатовським помінялися.  

Каріна – Ну от навіщо ти мені заздриш? Кірпатовський вчора сказав, що він на мене ще в поїзді 
“залип”.  

Іра – Ага, він тобі зараз все що завгодно скаже. Вірь йому. “Зажав” тебе вчора в кущах, колися. 

Каріна (задоволено) – Ага, намагався. То я йому карате показала – все яке згадала. 

Іра – И шо, попала? 

Каріна – Нє, не попала. (мастить обличчя кремом від засмаги) – Сьогодні обіцяв в наш корпус 
прийти на відеосеанс. Федора твій теж буде. 

Іра – Ага, чекаю-недочекаюся. 

Каріна – Ще сказав, щоб ми обережніше з Любою себе поводили, вона б’ється крепко. Одна його 
колишня вся в синцях півмісяця ходила. 

Іра – Ну це ж ти будеш від неї отримувати, я тут при чому?    

Підходять Федора і Кірпатовський. 



Федора – Дівчата, як справи? 

Каріна (радісно до Кірпатовського) – Класно, а у вас? 

Іра демонстративно дивиться у протилежний бік, активно мастить кремом ноги.  

Федора – Ір, пішли поговоримо? 

Іра – Щось не хочеться. 

Федора робить знак Кірпатовському і Каріні, аби ті пішли. Ті, обійнявшись йдуть. Федора сідає на 
рушник біля Іри. 

Федора – Шо, сильно крута?  

Іра – Давай йди звідси, бо знову получиш. 

Федора – Я тобі подарунок приніс. 

Ставить перед Ірою пакунок. 

Іра (намагаючись стримати посмішку) – Не потрібно мені подарунків жодних. 

Зацікавлено повертається і дивиться на пакунок. 

Федора – Я прийду сьогодні на кіно? 

Іра – Як хочеш – вхід вільній. 

Федора – Не вийобуйся. 

Намагається поцілувати Іру, та захищається, але не дуже сильно. Відбувається метушня в 
результаті якої Федора такі цілує Іру у підборіддя. 

Іра – Дурак. 

Витирає підборіддя. 

Федора – Я прийду на кіно? 

Не дочекавшись відповіді, задоволено йде. 

Підбігають Юля і Альона. Їх гарні молоді тіла випромінюють божественне світло. 

Юля – Ми щойно бачили як Кірпатовський в альтанці у малолєток Каріну “зажимав”! 

Іра – Ого, як швиденько. І що, сильно “зажимав”? 

Юля – Ну так, с засосами нормальними… (помічає пакунок на рушнику) Йой! Це тобі Федора 
подарував? Повезло тобі! Будеш тепер вся в подарунках. 

Альона – Ага, дєвки з третього корпусу казали, що він після сніданку в Кирилівку їздив на вєліку 
завгоспа. Спиздив, напевно, це все в магазі. Даремно він. Тут його тато Кірпатовського не відмаже.  

Юля – Давайте  подивимося що там.  

Розгортають. Іра робить вигляд, що їй не цікаво.  

Юля – Круто!  Брасматік, тіні з бльостками, помада!! 

Іра – Хоч? Забирай! 

Юля – Не шкода? Заберу. 

Підбігає Каріна 



Каріна -  Дивіться що мені Кірпатовський подарував? 

Показує такий саме пакунок, як і в Іри. Підходить Маріанна Федотівна в рожевих лосінах. 

Федотівна – Дєвчьонкі, чєво нє купаєтєсь? Нилі всю дорогу, а самі нє купаєтєсь? 

Юля – Накупалісь уже. Маріанна Федотівна, а коли ми будемо приймати повітряні ванни? 

Федотівна – Нє поняла? 

Юля – Ну, в тому проспекті про табір таке написано: санаторне харчування, купання в морі, 
прийняття повітряних ван... Коли ми будемо повітряні ванни приймати?  

Федотівна – Ну так ви сєчас іх і прінімаєтє. Дишитє же свєжим воздухом? 

Дівчата переглядаються і з розумінням кивають.  

Іра (напівпошепки решті дівчат) – особливо в тубзіку дишим, ага. 

Дівчата прискають зі сміху. 

Федотівна – Так, а єто что у вас? Откуда? (показує на пакунки) 

Дівчата мовчать, Федотівна сердиться. 

Федотівна – Єх, Фєдорино горє мнє! 

Епізод 6 

Кімната Каріни і Іри. Каріна розвалилася на ліжку. Іра стриже малолітню сусідку по кімнаті. Та 
дивиться на неї відданими очима. 

Іра – Не рухайся, бо гривка крива буде. Зараз зробимо з тебе Мадонну і буде твій Міша шкодувати. 

Каріна – В неї не Міша, а Коля. 

Іра – Похєр. 

Відстригає гривку. 

Каріна – Кажуть, на цьому тижні нас в Кирилівку в магаз сільпо поведуть. Мялявки хочуть гроші 
потратити, які їм батьки з собою дали.  

Іра – Ну да. Мають жеж бути хоч якісь розваги. На минулому тижні в баню, на цьому в сільпо. Я 
цю баню ніколи не забуду… 

Каріна – Добре, що на нас тепла вода закінчилася. Усі малявкі з першого і другого загону, які 
встигли помитися – всі в лишаях після тої бані ходять. В Олега Івановича грибок на ногах. 

Іра – В Олега Івановича і не там грибок буде. Чула, що вожата з “третього” розказувала? 

Каріна – Нєє.. 

Іра – Він, коли всі в бані були в Запоріжжі, ходив до венеролога. 

Каріна – І шо? 

Іра – Як шо? Явно не на пальці грибок показував доктору. 

Каріна – А на чому? 

Іра – На чому – на чому? На двадцять першому пальці, зрозуміла? 

Каріна очманіло вилупивши очі, починає несамовито пиляти ніготь. 



Іра закінчує зі стрижкою, бере пляшечку з мутною рідиною, розпурхує дівчинці на волосся, 
рішучими рухами начісує гривку “півником” набік. 

Каріна – В мене скоро воші заведуться (Чеше пилочкою потилицю). Якби ми не виявили біде в 
медпункті, то на одному місці вже б точно завелися. 

Іра – Ага, добре, що дочка медсестри нам “точку” продала.  

Заходять Федора і Кірпатовський. В руках кожного – пакунок. 

Федора – Привіт дівчата! 

Каріна – Привіт! 

Встає, обіймається з Кірпатовським. Той нахабно розвалюється на її ліжку, закидає ногу на ногу на 
залізну спинку ліжка. Каріна розгортає пакунок. Дістає газовий шарф. Зойкує від радості, цілує 
Кірпатовського. 

Федора свій пакунок кладе на тумбочку Іри, там зібралося вже декілька таких нерозгорнутих 
пакунків.  

Федора – Довго будеш тягнути з мене жили? 

Іра закінчує укладку, відступає на пару кроків, дивиться на результат. На голові у дівчини 
величезного розміру “поставлена” гривка. 

Іра – Каріна, тепер твоя черга. 

Каріна встає, дістає з тумбочки косметику і починає сумлінно і досвідчено наносити дівчинці 
макіяж. 

Іра (другій дівчині) – позамітай тут волосся ваше. 

З ліжка встає дівчина з такою саме “поставленою” гривкою і жахливо яскравим макіяжем, мовчки 
йде за мітлою. Іра лягає на своє ліжко. Федора сідає поряд, дивиться на неї. Іра дивиться у стелю. 

Федора – Ти мені скажеш шо тобі треба? Хочеш халвою кімнату завалю? Сємками засиплю? 
Мармелад? Зефір? Кукурудзяні палички?  Шоколад? Морожено на палочці? Шо ти хочеш? Мені вже 
четверо дєвок “ходити” пропонувало – всіх послав. Ти думаєш сама красіва тут? Ніфіга! Красівше 
буває. 

Іра – Ну и вали, хто тебе тут тримає? 

Федора – Ти і тримаєш. Ні «да» ні «нєт» не говориш. Скажи своє остаточне рішення і я піду. 

Каріна – Да, Ір, може досить вимахуватися? Через тиждень вже закриття зміни. Федотівна по 
третьому колу лосіни пішла носити, а ти все ніяк не оприділишся.  

Каріна робить останній “штрих” і з задоволенням розглядає свою роботу. Кірпатовський жестом 
показує, що, мовляв, круто. Дівчинка з вдячністю цілує Каріну, Каріна поблажливо підставляє щоку. 
Малі дівчатка йдуть під руку з кімнати. 

Каріна – Ладно, Кірпатовський, пішли до до танцмайданчика, там виставка “Дари літа”, Ірка туди 
від нашого загону корзину з квітами робила. Треба проголосувати.  

Заходить Федотівна. На ній бірюзові лосіни. 

Федотівна - Ну чьо, дєвки? Уже ходілі голосовать? Іркіна корзіна пока на пєрвом мєстє. Ну, ви 
вобщє молодци. І на празднікє Нєптуна отлічілісь, и на вєчєрє пантоміми. Мы впєрєді лагєря всєго. 
Остался єщьо футбол и прощальний вєчєр. Как у нас с футболом? 

Іра – Да нормально. Я на воротах буду, Каріна голи вміє “костиляти”. А малявок для статистики 
візьмем, щоб під ногами в суперниць плутались.  



Федотівна – Ну, молодци! А на «прощальний»? Єсть у вас постановка какая-нібудь? 

Каріна – Можемо хіп-хоп станцювати – наш номер з минулого року. Ми вже домовилися з одним 
тут з Запоріжжя. Він буде Лємоха співати, а ми – підтанцьовку.  

Федотівна – Прєкрасно! 

Іра (задумливо) – Маріанна Федотівна, а скажіть чесно – скільки у вас лосін? 

Федотівна – Ой, дєвкі, дєсять! Муж в Таіланд вєсной лєтал, так я єму всє цвєта заказала. 

Іра – Круто! А золоті є? 

Федотівна – Єсли би били, то купіл би. Нє сущєствуєт такіх! 

Каріна – Існують. Я бачила в кліпі у Мадонни. 

Федотівна – Ето она на заказ сєбє шила, говорю вам! 

Аргумент залізний, усі збентежено мовчать.  

Федотівна (Федорі) – Ето ТИ плеєр у Анєчкі Астаф’євой із сєдьмого спьор? 

Федора – Да нафіга він мені тут треба? Куди я його запхаю? 

Федотівна –  Я твоі возможності знаю. 

Федора – А чо чуть шо сразу я! 

Федотівна – А ето что? (показує на пакунки на тумбочці). 

Федора – Це в магазі куплено. І яка вам різниця – все одно я не з вашого загону. 

Федотівна – Ты нє із моєго, а вот ЕТО всьо в моем! Ладно, ідітє, проголосуйтє за корзіну, а я 
пошла договаріваться к діректору за сбор чєрєшні. 

Виходить. Каріна з Кірпатовським теж виходять. Іра з Федорою залишаються. Федора сідає біля Іри 
на ліжко. 

Федора – Ну? 

Іра – Шо ти на мене нукаєш? Іди в свій корпус і нукай. 

Федора (схиляється над Ірою і робить вигляд, що задушить) – Чого тобі треба, А? 

Іра відбивається, відкидає Федору ногою до стіни. Обидва напружено дихають, дивляться одне на 
одного. 

Іра – Золоті лосіни, поняв?  

Федора – Де ж я тобі їх дістану? Чула що Маріанна казала? Їх лише під заказ ш’ють.  

Іра – Похєр! 

Федора – Ну ти і сука! 

Шкутильгаючи виходить з кімнати, гупає дверима так,  що скло у вікнах дзеленчить. Іра затуляє 
вуха. 

Епізод 7 

На облупленій лавці біля корпусу сидять Наталка неприваблива і Наталка приваблива. Їдять сємки. 

Наталка неприваблива – Ну це взагалі пердець якийсь повний! 



Наталка приваблива (киває головою) – Ага. 

Наталка неприваблива – Вони собі думають, що з Житомира приїхали і їм все можна, чи шо? 
Русалки, блін. Зі своїми галімими-нікому-не-потрібними-запраними футболками. Зі своїм сраним хіп-
хопом і кінченими саморобними корзинками. Їм з їхніми танцями треба виступати лише в дізєлі 
“Барановичі-Житомир”! 

Наталка приваблива (киває головою) – Угу. 

Наталка неприваблива – Правильно їм Любка накостиляла на футболі. Спочатку Ірку на воротах 
затовкла, а потім Карінці усі ноги скопала своїми кедами сорок другого розміру. І причепитися ж 
немає до чого... Футбол же. Маріанна така люта була, що матюкнулася при молодших дітях, і це 
вихователі з сьомого чули. Вона ж за них затупалася – казала Любі, типу не чіпайте до кінця зміни 
моїх дівчат. А Любка шо? Любка молодеееець. Вона ж їх типу не чіпала, вона ж типу просто у 
футбол грала. А Маріанні треба було ще прощальний вечір відтарабанити і всьо – її загін типу на 
першому місці, а сама вона з грамотою від директора за “найкращу організацію літнього дозвілля 
учнів”.  

Наталка приваблива (киває головою) – Ага. 

Наталка неприваблива – Хєр тепер вона на першому місці буде після такого футболу. І хєр 
отримає грамоту... Федору нашого шкода... Захотілося кугутці золотих лосін. На її криві ноги. Ти 
чула що вони обидві ходили кожен вечір в медпункт свої жопи мити, а нікому про це не сказали?  

Наталка приваблива (заперечно мотає головою) – Нєє. 

Наталка неприваблива – Їм типу дочка медсестри точку показала. Так ось, вони кожного вечора 
після відбою з рушниками і милом в біде ходили. Навіть своїм подругам нічного не сказали. Типу – 
вони самі чисті, понімаєш про шо я? 

Наталка приваблива – Капець. 

Наталка неприваблива – А для тої корзинки, що перемогла на святі літа, то їм сусідки по кімнаті, 
ті малаявкі чмошні – цілий день квіти і трави збирали. А на сцену лише сама Іра вийшла і приз 
лише сама Іра отримала. Натикала, понімаєш, квітів в плетений горщик і приз, понімаєш, 
получила... Кірпатовський, кажуть буде бросать Каріну. І правильно, я щитаю. Нехай з нашими, з 
місцевими дєвками ходить. Даремно я її футболку брала. Все одно галіма футболка. А Любка після 
футболу сказала, що їм обом у Овручі голови об балкон порозбиває. 

Наталка приваблива – Ага. 

Наталка неприваблива – Ну подумай – нашо людині золоті лосіни? В неї ж взагалі ніяких нема! 
Попросила б рожеві там, фіолетові, чорні накрайняк! Так їй же виділитись хотілося. Федора все 
Запоріжжя облазив, всі комісіонки обходив... Нарешті вирішив спиздити білі – хотів потім золотою 
фарбою покрасити – і попався. Два дні в дитячій кімнаті міліції просидів – не признавався звідки він 
і шо. Весь табір на вухах стояв. Маріанна наша одразу все поняла. Заставила цих двох кугуток 
закопати всі подарунки біля забора. Я знаю де це місце. Підем туда з тобою в день від’їзду і 
відкопаєм. Там добра всякого-косметики на два роки вистачить. Тільки не кажи нікому. 

Наталка приваблива – Нєєє. 

Наталка неприваблива – Потім Олег Іванович сам лічно їхав за Федорою нашим, заручався, 
кажуть гроші свої платив. Тепер Федору зі школи виключать... А ці дві сидять вже другий день з 
кімнати не вилазять – бояться Любку. Малявки їм жрачку з їдалки носять. (Бридко хіхікає). І в біде 
наші чістюлі вже не ходять після відбою.. 

Обидві бридко регочуть 

Наталка неприваблива – З вонючими дупами в свій Житомир поїдуть. 

Регочуть голосніше. 



Наталка неприваблива – А! Ще я чула, що Карінкіна тітка, та вчителька, яка їх в табір 
відправила, догану від директора школи отримає, за те, що родичку свою і її подружку з 
чорнобильськими дітьми відправила. Так шо хєр вони з нами ще кудись поїдуть. 

Нехороший сміх триває 

Епізод 8 

Плацкартний вагон. Сидять Іра і Каріна. Мовчки дивляться у вікно. За вікном пролітають пейзажі. В 
сусідніх купе чути сміх і веселощі, гру на гітарі.  

Іра (похмуро) – Круто... 

Каріна – А хто винний? 

Іра – Я типу? 

Каріна – Золоті лосіни на свої “патички” худі хто замовляв? Ти мені поясни, нашо вони тобі? Тобі ж 
не пасують лосіни?  

Іра – Ну я так вирішила, якщо дістане, то достойний, а якщо ні – нехай йде городом. Що цікавого в 
тому, щоб як ти зі своїм Кірпатовським лазити шо ті дві мавпи по кущах і грати в гру “ти до мене 
пристаєш, а я тобі не даю”?   

Каріна – Він вже не “мій”, дякуючи тобі. 

Іра – Правильно дякуєш. Він же тупий як те бревно. Один його жарт чого вартий – взяти пляшку 
“Єсєнтукі-17”, закреслити “17”, написати “20” і всім показувати? Скажи що в цьому смішного? 

Каріна – Нічого (сміється). 

Іра – А чого ти тоді ржала 15 хвилин як падорвана? 

Каріна (сміючись, переводить тему) – Ти знаєш, мені наші малявки-сусідки розказували, що ті дві 
шалави Наташка з Наташкою вирішили наш “скарб” біля забору відкопати. Колупалися там дві 
години і нічого не знайшли. Виявляється, Маріанна все за день до того вирила і донькам своїм 
роздала... 

Дівчата трясуться від сміху. Замовкають. 

Каріна – Тітку мою шкода. Отримає догану, ой-йой-йой, а я вже як отримаю!!! 

Іра – Догана-фігана. Переживе твоя тітка. І ти переживеш. Буде що згадати. 

Каріна – Що це цікаво ти будеш згадувати? Як цілий місяць над людиною знущалася, що він через 
тебе два дні в міліції просидів? А потім його з табору поперли і він поїхав окремо з вихователем і 
якоюсь там довідкою страшною? Про те, що його тепер зі школи виженуть? Про те, як нас по-
звірячому на очах у всього табору відпиздила м’ячем жирна корова в леопардових легінсах? І про 
те, як ми вертаємося одні в купе в той час, як всі решта веселяться? 

Іра – Хочеш з ними веселитися? Після того, як вони нам травлю влаштували? Іди – тебе приймуть. 
Головне одразу скажи, що ти проти лосін була, пообзивай мене по-всякому, патички мої худі 
згадай. Згадай як я тобі в Трускавці лак для нігтів “зажала” – і будеш там своя. А мені є шо згадати! 
Заради мене хлопець неможливе зробив. Заради тебе хоч хтось хоч щось хоч колись таке робив?  

Каріна - Кірпатовський мені кожного дня морозиво на паличці приносив. 

Іра – Да він за твоїм морозивом малявок в Кирилівку по жарі посилав! П’ять кілометрів туда і 
назад. Погрожував, що його тато їх тата в тюрму посадить! За розтанувше морозиво щєлбани 
давав! 

Каріна – Ну а ти шо? Ні хлопця ні лосін. Федора ж нормальний був пацан... Де він зараз? 



Іра загадково посміхається, дістає з сумки пакунок, схожий на ті, що Федора приносив. Він 
розгортається в руках у Іри, звідти як золоте руно випадають лосіни. Золоті. На поясі теліпається 
новенька срібляста етикетка. У Каріни художньо відвисає щелепа. Іра недбало закидає лосіни собі 
на плече і дістає з кишені шортів складений вчетверо листок паперу.  

Іра (читає) – Буду чекати тебе на пероні в Овручі. Твій Федора. 

Каріна – Звідки? Як? 

Іра – Олег Іванович ввечері перед від’їздом по-сєкрєтіку передав.  

З сусіднього купе під гітару лунає пісня “Афганистан, страна песков и диких скал” 

Кінець. 
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