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Я. Верещак 
 
ЧОЛОВІЧА КОМЕДІЯ З ЖІНОЧИМИ СЛЬОЗАМИ 
на дві дії 
 
Діють: 
Антоша 
Артист балету 
Аспірант 
Геля 
Ірма 
Люба 
Кирило 
Макар з гітарою в футлярі 
Марат 
Марта 
Професіонал 
Сивий юнак 
 
 
ЧАСТИНА ПЕРША 
 
      Міська квартира. 
      Люба, Геля: феєричний танок напівоголених фей. 
ГЕЛЯ ( в ролі гримера). Ну вот, а теперь блестки… Угу? Как будут 
блестки по- вашєму? 
ЛЮБА. Блескітки. А ще лелітки. 
ГЕЛЯ. Яке чудо! Музика. Ти повинна говорити зі мною по- вашому, 
тільки по- вашому. Звичайно, у нас це немодно, бо зараз вже навіть 
селюки по- вашому не калякають. Але якщо наші візьмуть верх, я тебе 
прикрию, не переживай. Ну, а якщо ваші - ти мене. Згода? 
ЛЮБА. А ти хіба не українка? 
ГЕЛЯ. Українка. Але не ваша. Ну говори, говори по- вашому. 
ЛЮБА. Про що? Питай – відповідатиму.  
ГЕЛЯ. Ой, Польтава ти моя, село репане. “ Відповідатиму”!.. А ще 
столицю хоче покорити. 
ЛЮБА. Хе, столиця! Повітря отруїли, воду отруїли, скрізь жебраки, 
бомжі, бандити- рекетери – ні проїхать, ні  пройти, і якби не 
Антоша… 
ГЕЛЯ ( перебиває), Антошу тільки одне спасе: якщо він запише все 
добро на мене. Машину, хавіру, дачу… Ой, Любка, зараза, классно тЫ 
сохранилась! Шейка без морщин, щечки атласнЫе… Дай укушу. 
ЛЮБА. Ну, Гель… 
ГЕЛЯ. А потім, коли твій брательник сяде, я все продам, куплю 
адвоката, куплю суддю, куплю прокурора - і гуляй Вася. 
ЛЮБА. Геля, ну, чому обов’ язково “ сяде”? Чому так приречено, ніби 
в нас не існує жодних законів?  
ГЕЛЯ ( довго вдивляється в неї). Любовь Кузьминична, вЫ что, на 
самом деле такая тупица? ( Кричить.) Де ти живеш, мать твою 
перемать? Ти що, ніколи не мала діла з радянськими законами?  
ЛЮБА ( сарказм). Хі, “ радянськими”! Україна давно вже вільна, 
самостійна держава… 
ГЕЛЯ. Уй, бля!.. ( оволоділа собою). Пробач. Питай – відповіда-
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тиму. 
ЛЮБА. Ну… Ми з тобою говорили, але телефон тріщав і я… Геля, ну, я 
нічого не втямила. ( Квапливо). Ну, дурна я,  дурна, провінція 
репана, ніколи таким не займалася – поясни по- людськи: чого такий 
аврал? Нащо ти мене викликала? 
ГЕЛЯ. Антоша влип. Крупно. Жахливо.  ( Чітко). І только тЫ, краса 
твоя, фигурка, щечки. Короче, тЫ – живец. Така собі маленька 
гарненька рибка, яку насаджують на гачок і на яку повинна клюнути 
велика хижа рибина. 
ЛЮБА. Мене – на гачок? 
ГЕЛЯ. Образно. А насправді ти приїхала до нас у гості, придивитися 
до людей, себе показати, а може, й долю свою тут знайти… 
ЛЮБА ( перебиває). Яку це “ долю”? Заміж вийти? 
ГЕЛЯ. І заміж, і квартиру в центрі, і роботу… 
ЛЮБА ( перебиває). Невісточко, ти ж бачила мій " Опель"!.. І 
взагалі, що ти знаєш про сучасних фермерів? У мене триста гектарів 
землі, свинофермочка, як намальована, теплички з цілорічним 
циклом, двадцять три одинички техніки, півсела на контракті. 
Хвилинку! Ти в Індії була? А в Італії?  А в Мертвому морі 
купалася? Різне село нині, голубонько... 
ГЕЛЯ. Тихо, тихо! Я ж тебе не зманюю до міста. Це понти, гра така,  
як у театрі, кумекаєш? Ну, вдавання, вдавання. 
ЛЮБА. Вдаванням я займалася п’ ять літ: вдома – алкаш, скандали, 
бійки, а на людях – культурні манери. Гидко. 
ГЕЛЯ. Ах, тобі гидко? А коли Антошу загребуть, років так на 
десять- п' ятнадцять, тобі кльово буде? ( Різко). Ша! Я кое- что 
припрятала на чернЫй день - не пропаду. А твій коханий братик... 
скільки йому зараз? Сорок п’ ять? І до кінця життя за гратами - не 
гидко, не гидко?  
ЛЮБА. Ой, тихіше, я від крику тупію.  ( Перед дзеркалом). Ну й 
розмалювала… Яка ж дурна рибина може клюнути на таке чуперадло? 
ГЕЛЯ. Марат Азаров. 
ЛЮБА ( не відразу). Ватажок мафії? 
ГЕЛЯ. Плюс батько при владі. 
ЛЮБА. Цікавий мужчина? 
ГЕЛЯ. Глухонімий. 
ЛЮБА. О?! 
ГЕЛЯ. Крім нього: Аспірант, Йог, Професіонал, Кіря, ну, Кирило по-
вашому, Артист балету… можливо, ще Макар. Семеро- восьмеро, не 
більше. 
ЛЮБА. Шахраї, мабуть, пройдисвіти? 
ГЕЛЯ. Хазяї життя: менше поту, більше компоту. 
ЛЮБА. А навіщо семеро- восьмеро? Можна одного Марата причарувати… 
ГЕЛЯ. В том- то и дело, золовка, буйная головка, что Марат сам не 
ходит. 
ЛЮБА. Ну, припустимо, він такий дурний, що клюне. Приручу. А далі 
що? 
ГЕЛЯ. Як тільки ти з ним переспиш… 
ЛЮБА ( перебиває). Е- гей, я сказала “ приручу”, а не “ пересплю”.    
ГЕЛЯ. Ти считаешь, мужика можна приручить бєз постели? 
ЛЮБА. Глухонімого – запросто.  
ГЕЛЯ. Дарма ти жартуєш, провінційна кокетко.  ( Підбираючи слова). Я 
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підставила Антошу. Попросила переховати на складі чемодан з 
ліками... 
ЛЮБА. Велике діло - чемодан! 
ГЕЛЯ ( стиха). З наркотою. 
ЛЮБА. З нарко?.. 
ГЕЛЯ. Тсс! Платили класно. І співали кльово: " Ліки для дітей, 
контрабанда, відкупимось"... А Марат пронюхав і замочив - 
нацькував лягявих: свідки, обшук, протокол... А потім прикрив 
справу, забрав чемодан і тепер шантажує, падлюка гухоніма... 
ЛЮБА. Казала ж я Антоші: не зв’ язуйся з молоденькою, вона тебе до 
добра не доведе. Ой, Господи Боже ти мій...  
ГЕЛЯ. Стоп! Не я твого Антошу, а він мене угробив. 
( Мелодраматично). Наобіцяв золоті гори, спокусив довірливу 
дівчину, молодість мою спаплюжив...  ( Несподівано діловим тоном). 
А ну, покажи, как тЫ куришь. 
ЛЮБА. Ніяк.  
ГЕЛЯ. Слухай, а ти що, польтавська націоналістка? Совсем по- русски 
не волокешь? 
ЛЮБА ( стенула плечима). Ліньки.  
ГЕЛЯ. Гм! А що п’ єш – горілку, вино, коньяк? 
ЛЮБА. Смолу кипячену. П’ ять літ з алкашем – уявляєш? 
ГЕЛЯ. Сучасні діловари – уявляєш? Чим ти їх візьмеш? 
ЛЮБА. Ну... Про літературу покалякаємо, про політику, про Верховну 
Раду...  
ГЕЛЯ ( задихається від сміху). Про Чорноморську фльоту, про вибори, 
про прихватизацію… А про секс? 
ЛЮБА. А чого про це говорити – займатися цим грішним ділом треба.  
ГЕЛЯ ( про себе). Не пойму – она дура набитая или… ( Рішуче.) Вобщем 
так. Отбой. Ошиблась я, не годишься тЫ для ентих дел. Извини. 
ЛЮБА. Пізно: з людьми домовилася, синулю до мами… ( Бере модні 
джинси). Спробуємо, чого ти? Я з іноземними діловарами даю собі 
раду, а тут…  
ГЕЛЯ ( перебиває). А тут – мафія, рекет, а може, й кілери. Нові 
українці і ще новіші росіяни – ні бога, ні чорта в животі. 
ЛЮБА. Так я ніби теж керівна кадра: до кожного свій підхід мушу 
мати… 
ГЕЛЯ ( перебиває). Ти знаєш, хто ти? Чурка залізобетонна у новому 
" Опелі". А тут прохіндейка потрібна, артистка геніальна, яка б ні 
з ким конкретно – і з усіма всерйоз, і щоб до кожного свій ключик, 
- і тонко, і з гумором, і граціозно, мать- перемать… 
ЛЮБА. Гелько, та це ж ти про себе кажеш, хай мені грець! А я ні, я 
примітивна сільська баба, зранку до вечора мотаюся, кричу, іноді 
навіть уперіщу якогось п' яничку... ( Лагідно). Ну- ну, ти не 
соромся, не ховай свої таланти -  впрягайся, га? В тебе це так 
правдиво виходить, куди там артистам!  
ГЕЛЯ. Ой, Любко, не співай соловейком - вони мене знають, як 
облуплену!  ( Люба сміється.) Чого ти? 
ЛЮБА. По- нашому гарно балакаєш, по- польтавському.  
ГЕЛЯ. По- нашому, по- вашому… Ти можеш мені сказати, хто зараз наш, 
а хто ваш? Всі як подуріли… Мать вашу перемать, хіба можна тільки 
заради тіла жити - красти, обманювати, вбивати? А душа? А бозя на 
небі? Не покарає, не спитає рано чи пізно: Гелько, ну була ти 
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молодою, дурною, гуляла аж гай гудів – чорт з тобою. Але коли ти 
виходила заміж і для понту шлюб у церкві брала, і клятву 
чоловікові давала на вічну вірність і любов, і хрест святий на 
себе клала, то де ж була твоя совість? Я ж тебе не силував до 
церкви, Гелько…   ( Тривала пауза.) Ні, я не можу! У неї 
п’ ятилітній син, вона старша за мене на сім днів… А ну, давай, 
побачимо, в кого кращі груди. 
ЛЮБА. Геля, ну що ти… Їй- богу… 
ГЕЛЯ. Ой, засоромилась, Польтава! Давай, давай, ніхто ж не бачить. 
Ну, швиденько, знімай! Отак, так. ( Оголюються, стають поруч.)  
Руки, руки з грудей! Ой, Польтава ти моя, Польтава. У тебе кращі… 
У неї кращі груди, зволочь така, старша за мене на цілих сім дні-
іів!.. 
ЛЮБА. Ну, досить, Гелько, чесне слово… 
ГЕЛЯ. Скільки в тебе мужиків було? 
ЛЮБА. Один. Чоловік...  
ГЕЛЯ. Один мужик?! Брешеш… 
ЛЮБА. Ну от, не вірить… 
ГЕЛЯ. Один мужчина за все життя?! Обвал… Не одягай джинси. Ось, 
комплект міні. Бери, бери, у тебе ніжки нормальні.  
ЛЮБА ( одягаючись). Ти диви, як на мене.    
ГЕЛЯ. І не хотілося ніколи?  
ЛЮБА. Чого? 
ГЕЛЯ. Ну свіжого м’ ясця, хлопця новенького, обіймів скажених, 
поцілунків жагучих – щоб аж отут похололо… 
ЛЮБА. Ой, невістко, мені б твої проблеми… 
ГЕЛЯ. Во! Тональність. Запам’ ятай цю фразу. Камертон ролі, як 
говорив один мій знайомий артист балету. Ну, все, біжи, Антоша 
скоро... Стій! Найголовніше забула. Антон про нашу змову нічого не 
знає. І я роблю вигляд, що теж нічого не знаю про женихів. Така 
інтрига, така інтрига... Не ляпнеш зайвого, не зіпсуєш операцію 
" Марат"? 
ЛЮБА ( перед дзеркалом). Спробую.  
ГЕЛЯ ( чітко). Антоша повинен записати все на мене, чуєш? І твоя 
історична місія – переконати його в цьому. Так і так, любий 
братику, іншого виходу немає: мусиш переписати все майно на Гелю… 
ЛЮБА ( вульгарно перебиває). Да? А жирно нє будет? Ишь тЫ,  

размечталась корова! ( Пішла, крутнувши задом.)  
      Остовпіла Геля довго стоїть в якійсь чудернацькій позі.  Аж 
поки з- за фіранки не  з’ являється Марат в самих лише плавках.  
ГЕЛЯ. Ну, как она тебе? Ты что? Зачем ты разделся? Марат, ты с ума 
сошел! Антоша вот- вот нагрянет... Не надо, Маратик, умоляю. Пусти. 
пусти, говорю! Это мой дом і здесь... Нет, нет... Антоша! 
ГОЛОС Антоші. Я ту- ут! 
     Щось промичавши, Марат відпускає Гелю, одним скоком 
опиняється за фіранкою. 
АНТОША ( вривається з маленьким пістолетом в руках). Марат, 
сволочь, убью!.. Де він? 
ГЕЛЯ. Який Марат? Миша... сіра... отам... 
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АНТОША ( ховає пістолет). “ Вольво” його у дворі. Фу- у… Миша? На 
четвертому поверсі? ( Опускається поруч на килим). Дурненька, 
маленька брехуха. ( Обнімає). 
ГЕЛЯ ( жалібно). Ага, я навіть, здається, зомліла від страху… 
( Ластиться, обнімає, подає знак). 
     Марат з одягом у руках неквапливо прямує до дверей, зловісно 
усміхається, зникає. 
А що це за Марат, на якого ми полюємо з гарматою в руках, га? 
АНТОША. О, якби не ця авантюра з женихами для Люби, я б тобі таке 
розповів про Марата Азарова... 
ГЕЛЯ. Азаров? Відоме прізвище... 
АНТОША ( несподівано легко зривається на ноги). Вставай, нещасна 
секс- бомбо, не дражни бика. 
ГЕЛЯ. О, ви не бик, ви хоробрий тореро з дамським пістолетом за 
пазухою. ( Сміються, Геля одягається). Стіл я накрила згідно з 
наказом. Качка в духовці…  А пропо, про яких це женихів ви далебі 
обмовилися? 
АНТОША ( поправив). Щойно. “ Далебі” – це трошки інший нюанс: таки, 
справді, правду кажучи… 
ГЕЛЯ. Щойно обмовилися. 
АНТОША. Гарне слово " обмовилися" - десять баксів. ( Дає гроші). 
Любка їде, сестричка моя безталанна, з хвилини на хвилину буде 
тут… 
ГЕЛЯ. Нарешті я побачу вашу красуню- сестричку! 
АНТОША. Хочу познайомити її де з ким, якщо ви не проти. 
ГЕЛЯ. З Маратом? 
АНТОША. Можливо? Можливо! 
ГЕЛЯ. А вона, бідолашка, вже дозріла? хоче заміж? 
АНТОША. Ну, якщо навіть така запекда гуляка, як ви, захотіла… 
ГЕЛЯ ( перебиває). А Люба знає про женихів? Ні, серйозно, вона 
знає, знає, що ви для неї?.. 
АНТОША. Що з вами, кохана? Подібні емоції… Невже вас так цікавить 
доля моєї бідолашної сестрички? 
ГЕЛЯ. Мене цікавить доля мого коханого чоловіка. Щоб він не робив 
дурниць і не займався банальними шлюбними аферами… 
АНТОША ( перебиває). Дякую. Врахую. Час. ( Показав годинника). 
ГЕЛЯ ( стримано). Я не здивуюся, якщо серед ваших женихів будуть 
переважно прохіндеї... 
АНТОША ( різко). Гелено! Я вас не впізнаю. Чому така іронія? 
Даруйте, але це, врешті, моя особиста справа. Можу я мати якісь 
секрети від вас, якісь приватні справи, плани ет цетера, ет 
цетера? 
ГЕЛЯ ( обнімає). Пробач, я… Ця дурна миша… Я так за тебе хвилююся. 
Навколо всі проти нас – держава, сусіди, мафії різні. Ти ж 
бізнесмен як не як, Анті, новий клас. Повір, я хочу максимально… з 
тобою… в усьому… 
АНТОША. Порядок ( цілує). Ти, здається, кудись ідеш? 
ГЕЛЯ. Аякже! Презентація збірки п' єс молодих драматургів, котяча 
виставка,  цирульня, басейн... 
АНТОША. " Цирульня"- п' ять баксів. ( Дає гроші). А драматурги хоч 
наші, українські? 
ГЕЛЯ. Наші, але пишуть по- їхньому. ( Іншим тоном). Чоловіченьку 
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мій, чи пригадуєте ви боротьбу за мовний статус нашої сім’ ї? Як 
довго я, зрусифікована вівця, опиралася і як ми нарешті знайшли 
спільну мову? Тепер всі нам заздрять – ах, які ж вони щирі 
українці, ах, це прообраз майбутньої ділової України! Так от, 
повелителю мій, давайте ж і надалі в усьому іншому… залізно і 
спільно…без таємниць і секретів, душа в душу… Приймається? 
АНТОША. ( розгорнув газету). Марат Азаров. 
ГЕЛЯ. То він ще й письменник? 
АНТОША. Якщо на вулиці, в кав’ ярні, в гостях, в театрі ет цетера 
письменник цей спробує встановити з тобою контакт – бережись: 
лютий ворог. Смертельний. 
ГЕЛЯ. Запам’ ятала: Марат Азаров - смертельний ворог. ( Про газету). 
Я візьму? ( Цілує його). Щасливо. 
АНТОША. Навзаєм. ( Проводжає, а відтак біжить до телефону, похапцем 
накручує номер). Алло, Кирюха? Вона пішла. Басейн, цирульня, 
презентація, котяча виставка ет цетера, ет цетера… Угу… Тільки ти 
ж запам’ ятай, Кіря, все має бути шито- крито. Користуйся лишень 
мінітехнікою… Ну, запальничкою. І, звичайно, голубе, ні краплі 
горілки… Ні, Кирильцю, ні, жодного пива! Згадай, позавчора ти був 
готовий від одної банки… Так, так, як завжди: вдасться зафіксувати 
її разом з Маратом – подвійний гонорар. Але! ( Карбуючи слова). 
Якщо влипнеш, Кириле, раджу замовити панахиду. Не забувай про моє 
реноме. Честь! ( Поклавши трубку відкриває бар, наливає, п’ є 
маленькими ковтками). 

Дзвоник у вітальні. Антоша виходить і повертається з Макаром. В 
руках останнього гітара в жорсткому футлярі. 

МАКАР ( старається говорити басом). Ви наказали з’ явитись, як 
тільки піде ваша дружина.  
АНТОША. Так, так, прошу вас, Макаре з гітарою в футлярі. 

Не втрачаючи гідності, юний Макар клацнув замками, розкрив 
футляр і дістав чотири папки з акуратно підшитими паперами. 

Скільки всього? 
МАКАР. Чотири штуки. 
АНТОША. Штуки? ( Читає написи на обкладинках швидкозшивачів). 
“ Аспірант”, “ Артист балету”, “ Професіонал”, “ Йог”. Особисті справи 
по формі, сподіваюся? 

Макар кивнув. 
“ Пофесіонал” – це хто? Професіональний жених чи професіональний 
шахрай? 
МАКАР. Профі - і цим все сказано. 
АНТОША. На обліку? 
МАКАР. Чистий. 
АНТОША. М- да? Скільки “ Йогу”? 
МАКАР. Вісімдесят два. ( Антоша присвиснув). Особняк, машина, дача, 
нутрії, агрофірма, нафта, газ, танки, літаки... 
АНТОША. Злодій? Спекулянт? Махінатор? 
МАКАР. Голова. Плюс зв’ язки. Плюс друзі. Плюс містика. 
АНТОША. Що це? “ Артист балету” ні разу не був одружений? 
МАКАР ( не відразу). Хобі у людини… ( Замовк). 
АНТОША ( з відразою). М- да? І ви посміли… мені… моїй сестрі - 
педіка?.. 
МАКАР. Але ж ви просили – хоча б одного артиста… 
АНТОША. Гаразд, хай буде… О, зате “ Аспірант” вже тричі розлучився. 
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Клас! 
МАКАР. Неврастенік. Сон втратив. Схуд катастрофічно. Не може без 
законної дружини. 
АНТОША. Гм! Де вони? 
МАКАР. У під’ їзді. Тверезі. Але радісно збуджені. 
АНТОША. Клич. Всіх разом. ( Ідуть). Стоп! Ці люди, женихи ці, 
випадково не з компанії Марата Азарова? 
МАКАР. Марат Азаров?.. Це не той, що недавно повісився у шафі? 
АНТОША. Ні, це той, кого повішають на центральній площі. ( Ідуть.) 
І скажи їм, щоб нічого не цапали руками. Як в музеї, зрозумів? 
( Повернувшись, Антоша прикрив бар. Подумавши, забирає зі столу 
кришталеву вазу, якісь дрібнички.) 
ГОЛОС МАКАРА. Сюди, будь ласка. Прошу. 
АНТОША ( назустріч женихам). Проходьте, проходьте, товариші, не 
соромтесь. 
ГОЛОСИ. О, товариші! 
- Рідне слово! 
- Наші в місті! 
     У супроводі Макара входять Аспірант, Професіонал і Артист 
балету ( істота без певного віку, статі і зовнішності). 
Вибачте, я зараз. ( Вийшов.) 
АРТИСТ БАЛЕТУ ( тенорком). Так ось як нині живуть " товариші", 
виявляється! 
АСПІРАНТ. Справжнє сімейне гніздечко. Затишне і вимріяне… 
( Позіхає.) 
ПРОФЕСІОНАЛ. Сигналізація? 
МАКАР. Подвійна. Двері броньовані. Автоматика. 
ПРОФЕСІОНАЛ. Солидная фирма, должен заметить… 
МАКАР. Внимание - мова!.. 
ПРОФЕСІОНАЛ. “ Эта мова величава и проста: “ Чуєш, сурми заграли, 
час розплати настав”. 
АРТИСТ. Клас! Перепиши слова. 
АСПІРАНТ. Тсс! 
 Увійшов поважний Антоша: на грудях солідний набір орденських 
колодок, значок депутата міськради.  
АНТОША. Товариші, оскільки в мене сьогодні купа справ, у тому 
числі депутатський прийом, давайте, як то кажуть, без зайвих слів. 
Мене звуть Антон Кузьмич. ( Бере папку.) “ Аспірант”? 
АСПІРАНТ. Я. 
АНТОША. Угу… Трикімнатна квартира… На Університетській *) 
АСПІРАНТ. Другий поверх, два балкони, антресолі, телефон, паркет, 
кахель… 
АНТОША. Брати, сестри? 
АСПІРАНТ. Нема. ( Схлипнув). І не передбачається.  
*)Тут і далі назви вулиць умовні. Автор. 
АНТОША ( суворо). Мета одруження? 
АСПІРАНТ. Даруйте? 
АНТОША. Навіщо одружуєтесь? 
АСПІРАНТ. Питання зрозумів. Як чесна людина, скажу прямо: не можу 
заснути без коханої істоти під боком. Кішки- собаки не допомагають.  
Це моя остання, четверта спроба. Йду ва- банк. Або пан, або пропав. 
АНТОША. Зрозуміло… “ Професіонал”? 
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ПРОФЕСІОНАЛ. Я!.. Не одружений. Двокімнатна на Володимирській. 
Сирота. ( Хлюпнув носом.) Круглий. 
АРТИСТ ( жіночим голосом). Ідіот – теж круглий. 
ПРОФЕСІОНАЛ. Я попросив би декого!.. 
АНТОША. Спокійно, товариші, спокійно. Мета одруження? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Створення міцної сучасної української сім’ ї, а також 
тверезий прагматичний розрахунок: шурин, даруйте, солідний… 
АРТИСТ. Ой! 
АНТОША. Спроба? ( Професіонал зніяковів.) Спроба? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Офіційна – перша, неофіційна – тридцять перша.  
   Сміх.  
АНТОША. Як це розуміти? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Паспорт чистий, прошу. 
АНТОША. Гм… Діти від попередніх спроб? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Бог милував. 
АНТОША. На Бога надія та на кума Матвія. Можна сміятися.  
   Підлабузницький регіт.   
“ Йог”? Що, нема “ Йога”? Непорядок. В чому справа? 
МАКАР. Де “ Йог”? 
АСПІРАНТ. Нутрії обідають. Режим. 
ПРОФЕСІОНАЛ. Та дідуля ще сам ходить - додибає до вечора. 
АНТОША. " Додибає" гарне слово, але про  старших – або гарно, або 
ніяк. “ Артист балету”? 
АРТИСТ ( вишуканим жіночим рухом поправив зачіску). Так, маестро, я 
до ваших послуг. 
АНТОША. Гм, в нашій країні артисти користуються особливими 
привілеями, але зі мною не треба так, гаразд? 
АРТИСТ. Чому? Ви мужчина заможний, симпатичний, а я теж мрію про 
створення міцної сучасноої, а голівне -  української сім’ ї… 
АНТОША ( обриває). Припиніть! 
АРТИСТ. Ах, не треба кричати, любчику. В мені зранку бринить 
дивовижна музика завтрашньої вистави, балетної… І якщо зруйнувати 
цей витончений кришталевий світ, можна спричинити людині згубну 
виробничу травму… 
МАКАР. Харе, артист, кінчай. 
АРТИСТ. А хіба " спричинити" погане слово? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Время – дєньгі, а дєньгі – це гроші! 
АСПІРАНТ. Гроші – труха, три ха- ха! 
АНТОША. Я розумію, товариші, ситуація в країні зараз така, що всі 
наші цінності – сімейні, ідеологічні, морально- етичні  багато в 
чому, цілком очевидно… так би мовити, знецінені. Сьогодні дуже 
модно не поважати старших, переслідувати членів компартії, і 
навіть очевидні звершення… подвиги минулих років… Вибачте, мені 
важко говорити. Але я просив би всіх вас і себе в тому числі не 
піддаватися швидкоплинній моді! Особисто моє  життя, моя честь, 
моя совість українця й громадянина… завжди були і, сподіваюся, 
будуть… що б там і як би там… Вибачте… 
МАКАР. Згоден, правильно. ( До Артиста.) Ясно тобі? 
АНТОША. Спасибі, товариші. Перед тим, як інформувати вас, хотів би 
обумовити один пункт... Секретність нашої маленької операції. Маю 
надію, всі розуміють, що це - справа взаємовигідна. 
ПРОФЕСІОНАЛ. Аякже! 
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АСПІРАНТ. Без альтернатив! 
АРТИСТ. Процес безповоротний і наглий… тобто активний, в розумінні 
престо модерато. ( Пауза.) Я хотів сказати, крига скресла, панове, 
процес пішов!. 
АНТОША. Отже, інформую. ( Карбуючи слова.) Наречена – моя рідна 
сестра. ( Німа сцена. Задоволений ефектом.) Звуть її Любов. Любов 
Кузьмівна. Вік: між двадцятьма і тридцятьма двома. 
МАКАР ( підняв руку). Ближче до двадцяти чи навпаки? 
АНТОША. Від настрою. 
АРТИСТ. Зрозумів – їй під сорок.. 
АНТОША. Не треба дешевого гумору. Некрасиво. 
АРТИСТ. Я більше не бу… ( Сором' язливо понурився.) 
АНТОША. Анкетні дані. Освіта вища. Спеціальність агроном-
селекціонер, працює фермером... тобто, я хотів сказати, досить 
успішно пробує себе в ролі фермера. 
АРТИСТ. " В ролі"? Наша кадра!   
АСПІРАНТ ( радісно). Та ні - моя людина: освіта вища! 
ПРОФЕСІОНАЛ. Привіт! У мене що, диплома нема? Я що, з агрономом 
спільної мови не знайду? 
АНТОША. Тихіше, товариші, тихіше.  
      Аспірант і Професіонал продовжують суперечку пошепки. 
Начитана, політично грамотна, з високими морально- етичними 
принципами, хоч і розлучена. Має п’ ятилітнього сина… 
МАКАР. О, навіть так? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Що має? Даруйте, що має? 
АРТИСТ. Мільйон у ліквідованому банку " Україна". 
ПРОФЕСІОНАЛ. Моя людина! 
АНТОША. Неодноразово бувала за кордоном… 
АРТИСТ. О, наш чєловєк, точно! 
АНТОША. Стривайте. ( Через силу). Як це не важко в моєму становищі, 
але я мушу бути до кінця відвертим… 
АРТИСТ. “ До кінця” – в переносному значенні цього слова, чи в 
прямому? 
МАКАР. Артист! 
ПРОФЕСІОНАЛ. Ганьба! 
АНТОША. Дякую, товариші. Продовжимо. Сьогоднішні наші збори - це 
не моя забаганка і аж ніяк не шлюбна афера. Так склалися 
обставини, що… 
МАКАР ( перебиває). Пробачте, Антоне Кузьмичу, нам  зайва 
інформація ні до чого... 
АСПІРАНТ. Так, так, є речі суто інтимні… 
ПРОФЕСІОНАЛ. Головне – суть. Приїхала наречена, сестра солідної 
людини, молода, симпатична… 
АСПІРАНТ. З найвищою освітою, хи- хи... 
АРТИСТ. Не те, не те кажеш! Головне, що вона – жєнщина! 
     Ніякова пауза. Артист знічено понурився. 
АНТОША. Любов Кузьмівна ось- ось нагряне. ( Виймає гроші). Прошу 
вас, товариші, напроти гріль- бар. Вас покличуть. По черзі. Не 
прощаємося. Так? 
     Женихи і Макар виходять.  Антоша затримався біля телефону. 
( Набирає номер). Привіт йогам! Ну як там нутрії, пообідали?.. В 
гріль- барі. Та ні, дрібнота сама. Правда, є один солідний 
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претендент, будинок, дача, нутрії, кактуси, мільйон на рахунку, 
але – вісімдесят два роки, боюся, не дотягне до весілля. 
( Сміється). Гаразд, слухай сюди, товаришу йог. Найголовніше – 
Марат: він повинен про це дізнатися якнайшвидше… Так- так, красива, 
молода, багата. Заінтригуй. Максимально розхвали достоїнства 
нареченої...  Саме так, людина майбутнього, причому неблизького 
майбутнього... Правильно, старий, до сьогоднішнього дня ми були у 
нього на гачку, а тепер він має клюнути. Гачок же – о’ кей, вищий 
клас! ( Дзвоник у вітальні).   Вибач, Любка приїхала. З Богом, 
старий! ( Побіг).     
       Якийсь час сцена порожня, а відтак Антоша вводить сестру. 
ЛЮБА ( продовжуючи розмову специфічним “ базарним” голосом). Я тобі 
не якась там провінційна телиця. Дещо побачила в свої неповні 
дев’ ятнадцять з хвостиком.  Побували ми в столиці, згвалтували 
заграницю. Курево є? 
       Антоша мовчки простягнув їй цигарки. 

Ні, головне – повчає мене, як пацанку. І по телефону!.. 
( Перекривляє). “ Хоч режим прописки ліквідований, житлові проблеми 
загострилися, ціни на квартири жахливі”… Припустимо, ти пурець, ти 
шишка, тобі належить виступати, але ж і я, звиняйте- посуньтеся, 
всі римські магазини пішечком обійшла, на Рів’ єрі загоряла, в 
Балатоні промишляла. Хлюпни винця, мурло, чого калоші розвісив? 
АНТОША. Де ти бачиш вино? Чай, кава… 
ЛЮБА. Ха! Конспіратор! З моєю чуйкою? ( Обнюхує стіл, бере один із 
чайників, наливає в чашку, п’ є). Ой, здохнуть і не жить – “ чай”! 

( Вульгарно сміється). 
АНТОША ( сахнувся). Господи, Люба, що за сміх? 
ЛЮБА. Нормальок, чого ти?..  А чайок нічого, кльовий чайок. Бризни 
ще. Давай, давай. І взагалі, кент, я попрошу з цієї хвилини не 
опікати мене. Не можеш допомогти – брек, ми й самі якось- такось… 
Поглянь – всі навколо крадуть, хитрують, шельмують, тусуються: хто 
в бізнес, хто – за кордон, хто – в народні депутати – і жодної 
тобі моралі чи моралізації: живи сам і дай жити іншим.( Пауза.) Ну, 
чого мовчиш, як галушкою вдавився? Звик: Люба добренька, Люба 
тихоня, Люба слова проти не скаже, так? ( Димить сигаретою). 
  Дзвоник у вітальні.  
АНТОША. Ти, сестричко, заспокойся. Перемелиться – мука буде.  Вище 
носа, отак, посміхнись. ( Іде. Зупиняється). Має прийти один 
чоловік. Придивись, про всяк випадок. Холостяк, непитущий, 
квартира в центрі міста. А раптом? Га? ( Йде, сміючись, і відразу ж 
повертається з Аспірантом і похмурою Ірмою). Знайомся, Любо, це 
Ірма, а це майбутній академік, аспірант.… холостяк, якщо… ( до 
Ірми) не помиляюся? 
ІРМА. Я з Наглядової ради, мені б чогось випити... О, пардон. 
( Накидається на стіл, п’ є з усіх ємкостей, пробує наїдки з усіх 
тарілок).  
АСПІРАНТ. Що я бачу!? Курить?! Вона палить? О, Боже! 
ІРМА. Може, вона ще й п’ є?! ( П’ є). 
АСПІРАНТ. Жінка, яка палить, вона… вона… 
ІРМА ( підказує). Гірша за попільничку. Базаров. 
АНТОША. Та жарти це! 
АСПІРАНТ. Через такі жарти я був змушений розлучитися зі своєю 
третьою дружиною! ( До Люби). Вибачайте, що потурбував. Ірмо, за 
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мною! Швидше! 
ІРМА ( затримуючи його). Ну що ти, милесенький, такі дрібниці, а на 
столі і сьомга, і балик! Ну що ти, ріднесенький, хочеш по пиці? 
Поглянь, ось копчений язик!.. 
АСПІРАНТ. Ні, ні, я задихаюсь, ні хвилини більше… Господи, як вона 
жахливо димить!.. 
ІРМА. Не йди, я благаю. Та затримайте ж його! 
         Антоша обнімає Аспіранта за талію.  
Не треба зайвих слів – хапай її за барки, подібних віслюків 
дівчата люблять шпарко! ( П’ є, закушує.) 
АСПІРАНТ. Пустіть, я не можу… ( Задихається). Ах, прокляття, хто б 
міг подумати… Пусти ж, мені погано, я задихаюся… 
ЛЮБА. Та відпусти цього козла, Анті! 
АНТОША. Любо, Любо, прикуси язика. 
АСПІРАНТ. Все правильно – де є бодай один порок – там все 
гнилизною отруєне… ( Сповзає на підлогу). Вмираю… Ірмо… 
ІРМА. Держись, мужчино, тебе я не покину!.. ( До Люби). Пекельне 
кодло!.. Вбивці… такого парубка убити, бенкет розкішний 
перебити!.. Ах, собаки, ах, бандити… ( Разом з Антошею витягують 
Аспіранта з кімнати). 
ЛЮБА ( до Антоші, який повернувся). Що за номери? Хто це? 
АНТОША. Ледве оклигав, бідолаха… Ти б делікатніше якось. Єдине 
чадо впливових батьків, із нашого кола… Хоч я, власне, про іншого 
казав, не про нього. 
         Дзвоник у вітальні.  
Ось він! Готуйся. Посмішка, посмішка. ( Вийшов і повернувся з Ірмою 
та Артистом балету). Любо, це знову Ірма. А це – відомий артист 
балету… 
ІРМА ( поправляє загробним голосом). Кордебалету. 
        Антоша подає знак Любі: мовчи і слухай. 
АРТИСТ ( тенорком). Ціпонька. ( Безцеремонно розглядає Любу.) 
“ Молодая, красівая, бєлая…” 
ІРМА ( заспівала басом). “ І рєшіл я єйо подождать”… 
АРТИСТ. Ірмо, Ірмо, не заважай, тут життя моє на карту… Так, зубки 
ціленькі? Начебто. Вел. Колір обличчя? Незрозуміло: штукатурки 
забагато. Очі? Великі. Сірі. І судячи з усього ( жест перед лицем 
Люби), зір нормальний. Так. Волосся? Фарбоване. Ні, перепрошую. І 
ще, здається, не випадає. Позаяк – парик або ж  перука, еге ж? 
Вушка? На місці. Шийка? Нумо- нумо, саме по шийці визначається вік 
жінки… Ах, ваша посмішка… Неможливо працювати… Благаю, будьте 
серйозні. Ой, все двоїться після кави. Так, бюстик? Гм, гм, 
нічого, може бути. Далі? Як на любителя. Ще далі? Більш- менш. А як 
з ваговою категорією? ( Хотів підняти Любу, та вчасно схаменувся.) 
Ой ні, я сьогодні не в формі. Так, одяг, біжутерія? Трошки 
вульгарите, однак це діло нажитне. А як ми ходимо? ( Веде Любу за 
руку.) Не Париж, не Лондон і навіть не Херсон, але знову ж таки це 
діло наживне. Так, особливі прикмети? Схожа на актрису… ( називає 
прізвище виконавиці даної ролі в театрі) Ну от, нібито все. ( До 
Антоші.) А як вона ставиться до мужчин- с? 
АНТОША. О! Спитайте в неї. 
ЛЮБА. Ви яких мужчин- с маєте на увазі – справжніх, чи отаких як 
ви? 
ІРМА ( спустошуючи стіл, на хвилинку завмерла). Хо- хо! 
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АРТИСТ ( щасливо). Ой! Перша сімейна образа… ( До Антоші.) Вона 
хамка, так? 
ЛЮБА ( тонесеньким голосочком). А ви інтелігент, так?  
АНТОША. Товариші, товариші, будьте взаємоввічливими. 
АРТИСТ. Гаразд. Будемо. ( До Люби.) Мені потрібна дружина. 
Здогадуєтеся, навіщо? 
ЛЮБА. Поняття не маю. 
АРТИСТ. Для громадської думки. Щоб заткнути їй пельку, цій думці. 
Можна, звичайно, плюнути і забути, але я збираюся висунути свою 
кандидатуру на виборах до нового парламенту незалежної України і 
само собою… розумієте? А вам, особисто вам, даруйте, потрібний 
чоловік? О, по очах бачу – потрібний! А навіщо? 
ЛЮБА. Для всього іншого. 
АРТИСТ ( злякано). Господь з вами, що ви! Я ніколи не мав справи з 
жінками. Вони, по- моєму, вельми бруд… вельми неохайні створіння, 
вибачте, будь ласка. 
ЛЮБА. Братику, викинь ти цього охайного за двері, я тебе прошу. 
АРТИСТ. Боже праведний! І я мало не одружився з нею! Ходім звідси, 
Ірмо, швидко! 
ІРМА ( з повним ротом). Ганьба! Такого жениха образити!  
       Пішли.  
ЛЮБА. “ Жениха”? Ти що, серйозно женихів для мене?.. 
      Антоша розводить руками.  
Ну спасибі, прислужив. І скільки ж їх таких ще буде? Ну, скільки 
ще претендентів? 
АНТОША. Ще два… ( раптом). Якщо Марат не пронюхає. 
ЛЮБА ( не відразу). Марат? Хто це? 
АНТОША. Трагічна історія. Синок одного з наймогутніших батьків 
міста. Женився. І тут же, на весіллі, молода прихитрилася 
наставити йому роги. З одним із наших діловарів… Скандал, 
розлучення. А Марат онімів. 
ЛЮБА. Всерйоз? 
АНТОША ( знизав плечима). Навряд. А от паскудить він діловим людям 
всерйоз. Спокушає, гвалтує дружин, дочок, сестер… І виключно жінок 
нашого кола. 
ЛЮБА. Хо- хо, Дон- Жуан бізнесового світу? 
АНТОША. А потім плітки розпускає… Подробиці різні смакує… Не одну 
вже молоду сім’ ю… багатьох ділових людей угробив, сучий син. 
ЛЮБА. Сподіваюся, твоя жіночка встоїть перед ним? 
АНТОША. За Гелю я спокійний. А от якщо він на тебе, не приведи 
Господи, накине оком… 
ЛЮБА. Де сяде, там і злізе! 
      В дверях Макар з гітарою в футлярі.  
АНТОША. Макар? Дуже вчасно. Знайомтесь. Моя сестра Люба… Любов 
Кузьмівна. ( До Люби). Його не рахуй. Ти ж не хочеш заміж, Макаре з 
гітарою в футлярі, чи не так? 
 
     Не спускаючи з Люби пильного погляду, Макар розкриває футляр, 
не дивлячись, дістає букет яскравих штучних квітів. Та як тільки 
рука Люби торкнулася  букета, пролунав вибух і погасло світло.  
 
Чорт, знову цей сусід зі своїм самогонним комп’ ютером! 
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     Запалюється світло. Макар і Люба в тих же позах. Тільки 
замість яскравих квітів у руках Макара кущ обвугленого будяка.  
ЛЮБА. Ах! Що це значить? 
АНТОША. Фокус- покус. 
ЛЮБА. Це він і є глухонімий? 
МАКАР ( вдивляючись в неї, без посмішки, чітко, як заклинання). 
Карма! 
ЛЮБА. Моя карма в порядку: жила по совісті, не зраджувала 
чоловікові, не крала, не обманювала, не кривила душею. Все для 
сім’ ї, все для дому, все для дитини. 
МАКАР. Карма!.. Ти вбивця, красуне. 
ЛЮБА. Що таке?  
МАКАР. Чоловік твій Коля Горобець був першим парубком на весь 
райцентр Остюки. Майстер на вигадки, щедрий, компанійський…  грав 
на всіх духових інструментах, на баяні, на гітарі, на губній 
гармошці і на тулумбасах. ( Повільно). І ось ти, жорстока фермершо… 
ЛЮБА ( до Антоші). Все про мене доповів?  
МАКАР. Ти посварила його з друзями… 
ЛЮБА. А нащо йому друзі- алкаші, коли в нього сім’ я?  
МАКАР. Потім ти примусила його займатися  кабанчиком, бичком, 
городом… А він же так любив художню самодіяльність!.. 
ЛЮБА. А що ж ти хотів? Щоб я надривалася, гній вигрібала, воду 
тягала, а він на баяні пілікав? 
МАКАР. І тоді він зламався. Запив по- чорному.  І немає більш на 
світі веселого хлопця Кольки Горобця - є жебрак, бомж, тінь 
людська... ( Похилив голову, аби ніхто не бачив скупих чоловічих 
сліз). 
ЛЮБА ( невпевнено). Не треба було женитися, якщо він хотів грати на 
баяні. 
МАКАР ( крізь сльози). Карма...  
ЛЮБА. Ой, не каркай! Таких як я, - мільйони! Ми не крадемо й не 
торгуємо собою – ми горбом своїм все здобуваємо. Вдень і вночі. 
Копійчина до копійчини, десятка до десятки. І все, що ми маємо, 
потом нашим, рясним потом зрошене. 
МАКАР ( обриваючи). О так, панове міщани, ви такі! На службі 
старанні, часом вельми принципові, досить освічені, пристойно 
одягнені, обов’ язково з якимось дипломом – і поряд з цим невтомні, 
запеклі здирники, торгаші, куркулі. Раби речей і плотських втіх. 
Наймогутніше воїнство планети! 
ЛЮБА. Приїхали!.. Хочеш образити мене, хлопчику? 
МАКАР ( не відразу). Я не суддя тобі, жінко, я – попередження. 
Голос космосу моїми вустами рече: бережись. Ти – сіль землі, 
хлібороб, хлібодар, на тобі все тримається. І роль, яку ти граєш, 
не для тебе. 
ЛЮБА ( кричить). Я у відпустці, мать- перемать! 
МАКАР. Нема відпусток для таких, як ти! Хай всі навколо 
божеволіють, спиваються, продають душу й тіло, а ти не смій! Ти – 
фундамент! 
       Вибух – і темрява.  
АНТОША. Прокляті самогонники.  
      Повільно запалюється світло – за Макаром і слід пропав.  
ЛЮБА. Де він? Зник? Я не чула, щоб він виходив. 
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      Глухий тянучий стогін.  
О господи, що це? 
АНТОША ( у трубку). Алло?  
ЛЮБА. Чого це твій телефон стогне замість дзвінка? 
АНТОША. Альо, Кирило? Погано чути. Передзвони. 
ЛЮБА ( показує на стіл). Антоне, глянь, тарелі повзуть… 
АНТОША ( кричить). Макаре, досить! ( До Люби). Елементарний 
телекінез. Газет не читаєш? 
ЛЮБА. Але щоб на такій віддалі… 
АНТОША. Слухай, цей покидьок Марат… Здається, атакує Гелю… 
ЛЮБА. Якого дідька ти зв’ язався з молоденькою? 
АНТОША. Стривай, стривай, ми ще не маємо фактів. 
ЛЮБА. Що я повинна робити? Обкрутити цього Марата? Лягти під 
нього? Захомутати? 
АНТОША. Ой, не так вульгарно, Люб… 
ЛЮБА. Ще один делікатний! 
        Дзвінок у вітальні.  
АНТОША. Не кури. І більше пікантності, гумору, жіночості. О’ кей? 
( Вийшов і повернувся з Професіоналом). Сестро, дозволь тобі 
відрекомендувати… 
ПРОФЕСІОНАЛ ( перебиваючи). Врємя – дєньгі, а дєньгі – це гроші! 
ЛЮБА. О- о, як гарно сказано. Скільки? Ну, ваших  дорогоцінних 
п’ ять хвилин – сума прописом - скільки?  
ПРОФЕСІОНАЛ. Гм… Десять доларів. 
ЛЮБА ( хапає сумку, дістає гроші). Тримайте. Я засікаю час. 
       Пауза, тиша.  
ПРОФЕСІОНАЛ. Ну? 
ЛЮБА. Ну? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Питайте, обнімайте, цілуйте, бийте - робіть щось! 
ЛЮБА. А навіщо? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Ну, бо я торгую тільки тим часом, який витрачений з 
максимальною користю для діла. 
ЛЮБА. О- о, сеньоре, заспокойтесь, я отримую колосальне 
задоволення, а значить, і максимальну користь від того, що можу 
нарешті досхочу надивитися на істиного мужчину. 
ПРОФЕСІОНАЛ. Гм… Як вас звуть? 
ЛЮБА. Як? Ви хочете дізнатися про це за мій рахунок? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Ах, так, так, безумовно, Любов Кузьмівно, тобто Моно 
Лізо. Тримайте вашу купюру ( віддає гроші, сідає). Звідки ви 
з’ явилися? 
ЛЮБА. З провінційної казки. 
ПРОФЕСІОНАЛ. Хвилиночку! Якийсь звук… далекий- далекий… щось дуже 
знайоме… дозвольте, я прислухаюсь до нього… ( прислухається). Ясно, 
це кохання з першого погляду. В крайньому разі – з другого. ( До 
Антоші). Запевняю вас – це любов. Погляньте. ( Хапає Любу на руки, 
носить по кімнаті). Тільки любов на це здатна… Бачите, який я 
сильний? А вчора ящик з памперсами не зміг підняти. Ну? Бачите, 
бачите? 
ЛЮБА. Врємя - дєньгі, а дєньгі – це гроші! Скільки вона коштує? 
Ну, любов. 
ПРОФЕСІОНАЛ. Зрозумів. ( Діловито). Ви даєте мені п’ ять тисяч  в 
заклад, і ми зараз же відправляємося до мене на Володимирську. 
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Протягом двох тижнів я оформляю всі документи. Жити буду з вами чи 
окремо, як собі забажаєте. Але кожного дня ми будемо проводити 
разом, на виду у всього народу, як мінімум, годину.  Але якщо 
протягом іспитового терміну виявиться, що я помилився і кохання 
моє несправжнє, вибачте, я вирахую із загальної суми дві тисячі – 
такса! – за оформлення документів і нервові струси, а також плюс 
сто п’ ятдесят доларів квартирних за кожен тиждень. Після цього ви 
зможете жити на Володимирській ще максимум півроку, якщо вас 
влаштує квартплата: двісті баксів за тиждень.  
ЛЮБА. Та- ак. Любов не картопля – вона дорожча. Який іспитовий 
термін пропонується? 
ПРОФЕСІОНАЛ ( довго думав). Три місяці. 
ЛЮБА. Угу. А якщо я вам запропоную значно кращі фінансові умови, 
але з однією умовою: жити і гуляти будемо разом з моїм п' ятирічним 
сином? 
ПРОФЕСІОНАЛ. О, то ви з прицепом?.. Гм, гм, гм, це все міняє, на 
жаль… Бачите, я не люблю дітей… Я однолюб, вірніше, егоїст. Жінка, 
яку я покохаю, повинна належати мені і тільки мені. 
       Дзвоник у вітальні. 
АНТОША. Та що це таке, врешті- решт! На найцікавішому місці. 
( Виходить). 
ПРОФЕСІОНАЛ. Послухайте, Моно Лізо, а чи не можна віддати хлопця в 
інтернат… 
ЛЮБА ( різко обриває). Своїх дітей будеш віддавати в дитячий 
будинок, довбня безсердечна! 
ПРОФЕСІОНАЛ. Гаразд, я згоден. ( Пробує обняти). 
ЛЮБА ( відхиляється). А отепер я подумаю, сеньор помідор! 
ПРОФЕСІОНАЛ. Мона Ліза, я спеціально вас випробував. Я дуже люблю 
дітей. І заради вас я на все згоден, чуєте, на все! 
ЛЮБА. А на голову можете стати? А півнем закукурікати? А на руках 
пройтися? Можете? Можете? 
ГОЛОС МУЖЧИНИ. Можу! 
      Входить на  руках Сивий юнак.  За ним – Антоша.  
СИВИЙ ЮНАК ( підійшов до Люби, легко скочив на ноги). Здрастуй, 
голубко! ( Знімає піджак, сорочку,  демонструє завидну 
мускулатуру). Скільки мені років? Як думаєш, лебідонько? 
ЛЮБА. Судячи по тілу – не більше двадцяти, а якщо по розуму – не 
більше семи.  
      Сміх. 
СИВИЙ ЮНАК ( дзвінко сміється). Вісімдесят два, ріднесенька! 
ЛЮБА. Не може бути!.. 
СИВИЙ ЮНАК ( гіпнотизуючи Любу). Не дочекавшись виходу попереднього 
претендента, тілом і душею знудившись, порішив я самочинно 
з’ явитися на очі твої, красо ненаглядна. Не осуди.  
ЛЮБА. Боже мій, дідусю, як гарно ви балакаєте! І виглядаєте 
здорово… 
СИВИЙ ЮНАК. Пів життя хатха- йозі присвятивши, пережив я дев’ ятеро 
дружин, горлиця моя, а тепер ось до тебе, десятої, уклінно 
прийшов. Аби очі мої закрила і багатством моїм досхочу 
навтішалася. 
ЛЮБА. Ой, яка музика! Говоріть, говоріть, я згодна все життя вас 
слухати. 
СИВИЙ ЮНАК. Все життя не вийде, радість моя, бо не менше десяти 
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годин на добу я віддаю улюбленій хатха- йозі. Ти ж повинна будеш 
хазяйнувати, прибирати хороми триповерхові, готувати їжу скромну, 
за оранжереєю наглядати, температуру в басейні стабільну 
підтримувати, за нутріями догляд чинити – а їх же в мене двадцять 
вісім, - і за кактусами приглядати, котрих в мене тисяча триста 
вісімдесят видів… 
ПРОФЕСІОНАЛ. Е- гей, старче, та тобі не дружина, тобі дюжина 
служниць потрібна. 
СИВИЙ ЮНАК. Так- то воно так, але дружина – значно дешевше! 
        Мекаючи щось суто тваринне, до кімнати ввалюється Кирило з 
конвертом у руці. 
КИРИЛО. Вибачаюсь, йоли- пали, красненько, Антоша... Кузьмич, двері 
відчинені, а я маю честь... маю от... вручити компромат. ( Падає.) 
ЛЮБА ( підскочила). Коля! Ти?! 
АНТОША. Кирило? Це ж Кирило! Не лякайся, він хороший. 
ЛЮБА ( полегшено). Фу- у, всі на один копил, алкаші нещасні. 
КИРИЛО. Я тільки пива…  Пляшечку…  Вибачаюсь, я зараз, я встану... 
АНТОША. Ех ти, герой. Просив же – не пий. ( Забирає в нього 
конверт).  
КИРИЛО. Чотири крупні плани, два середні... Встаю... Один 
загальний. Прямо з лабола… раторії… Встав... 
ІРМА ( входячи). Я також тут, а що? Не хуліганю, не падаю, не 
матюгаюся, запаху ще нема – папрашу зі мною на “ ви”. ( Падає). 
КИРИЛО ( побачивши Любу, кілька разів хитнув головою). О воїнство 
небесне! Земле! Ще хто? До пекла вдатися? Цить, серце, цить; не 
м’ якніть, м’ язи. І тужаві станьте, й держіть мене… 
ІРМА. О, сам Гамлет, шприц  датський клюнув на тебе, красуне. 
Встань же, встань, поклонися, ой провінція, ой село… 
ЛЮБА. Боже, яка симпатична п’ яничка! 
ІРМА ( образилась). Но- но! Я не п’ яничка! Я – наркоманка! 
ПРОФЕСІОНАЛ. Ірмо, не лякай людей. 
КИРИЛО ( занімівши, глипає на Любу, врешті трагічним шепотом). Хто 
це? люди, хто це? Антоша…  
ІРМА. О, Гамлет узрів тінь, батька свого. ( Вивчає стіл). 
КИРИЛО. Антоне Кузьмичу, ради Бога, хто ця жінка є тут серед 
нас?!.. 
СИВИЙ ЮНАК.  Непередбачений сюжетний поворот, доведеться зачекати 
( сідає в одну з асан).  
АНТОША. Кириле, це моя сестра. ( Веде його до виходу). Прошу. 
КИРИЛО ( пручається). Це вона, Антоша, це вона! Саме такою я її 
уявляв. ( До Люби). Вибачте, ви заміжня? Ні? О, не мовчіть, прошу 
вас! 
ІРМА. О, Гамлет почав розкидати бісер. 
КИРИЛО ( вирвався з рук Антоші, падає перед Любою на коліна). Ви 
мені снилися. Вчора. І сьогодні. 
ІРМА. І післязавтра. 
КИРИЛО. Ви сказали: “ Кириле, я прийшла, воскресни, Кириле, 
досить...  
АНТОША ( хапає його під пахви). Саме так, досить. ( Тягне.) 
КИРИЛО. Не щезайте, заклинаю вас, не щезайте. Я зараз, я швидко… 
ІРМА. Далі буде! ( Йдучи.) Українськи гамлети перед труднощами не 
пасують. 
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АНТОША ( входячи). Бідолаха! Талант, класний фотограф і будь- ласка 
– від пляшки пива. М- да… ( Виймає з конверта фотографії, 
розглядає.) 
СИВИЙ ЮНАК ( до Професіонала). Ну що, колего, поступитеся чергою 
старшій людині, ветерану Куликівської битви, га? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Ще чого!  
СИВИЙ ЮНАК. Ось вона, сучасна молодь! 
МАКАР ( вбігає). Атас, Марат! Ходу! Ходу!  
СИВИЙ ЮНАК. Чекай мене – і я вернуся, і будеш ти моя Маруся. 
( Щезає.) 
ПРОФЕСІОНАЛ. Я також, Мона Ліза! ( Вибігає.) Я ще повернуся! 
МАКАР ( до Антоші). Там у білому “ вольво” Марата – ваша дружина… 
( Щезає). 
        В дверях – недбало одягнений Марат.  Макар непомітно щезає.  
АНТОША. Марате Олексійовичу, який сюрприз! Прошу вас, проходьте, 
знайомтеся. Це – моя сестра Люба. 
       Марат поволі наближається до Люби. В дверях з’ являється 
ніким не помічена Марта. 
ЛЮБА. Ну який же він глухонімий, Антоне? Це просто дуже самотнє 
зацьковане міське звірятко. І якщо його помити, причесати, 
зодягнути в білий фрак – навіть я, мабуть, не встояла б. 
АНТОША. Вона жартує. Марате Олексійовичу, не ображайтесь. 
        Марат несподівано обнімає Любу, довго цілує. Марта 
закриває обличчя руками.  
( Бігаючи навколо). Марате Олексійовичу, почекайте хвилиночку. Бо 
ви хоч і глухонімий, а поговорити все одно спочатку треба. Марате 
Олексійовичу… 
       Люба нарешті відштовхує Марата і той, блимнувши очима, 
швидко виходить. 
МАРТА ( з ненавистю). Подивись на мене уважно, розлучнице. Я Марта 
– для Марата. І я так легко не здаюся! ( Щезає.) 
ЛЮБА. Ох, який мужик! Який натиск! Балдьож! Кайф! Ураган! Оце так 
глухонімий!.. А яка в нього хавіра? Сам живе чи з предками? Судячи 
по тому, як він цілується… 
АНТОША ( поступово закипаючи). Ти що з себе корчиш, телиця? Старій 
людині, видатному йогові дурниць наговорила, артиста образила, з 
пройдисвітом, брудним покидьком – взасос… Мовчати! Це що тобі тут 
– притон, забігайлівка, підворіття? І взагалі – що це за вигляд? 
( Шарпнув її за волосся). Поначіплювала на себе ланцюгів, дурепа, 
ганчірки ідіотські напнула, розмалювалась, як папуга – ти куди 
з’ явилась? Знімай! 
ЛЮБА ( злякано). Що знімати? 
АНТОША ( кричить). Все знімай до біса! Марш у ванну! Стій! ( Розкрив 
шафу, зірвав з вішалки довгий купальний халат.) Ось. Дивитись на 
тебе гидко. І замашки свої ідіотські, чуєш, манери ці блатні змий 
зараз же, змий разом з усією цією штукатуркою. ( Виштовхнув її з 
кімнати, зупинився, важко дихаючи, перед розчиненою шафою. Хапає 
одну із суконь.) Гелено, сучко, я ж просив – тільки не з Маратом. 
Просив чи ні?! ( Кидає одяг, топче.) Погань! Потаскуха! Дурепа! 
МАКАР ( з’ явився, задкуючи). Що ж тепер робити? Ваша дружина… 
Навіщо вона привела сюди Марата? 
АНТОША. Гаразд, Макаре з гітарою в футлярі, кінчай темнити. Всім 
відомо, що ти шістка Марата. Чому ж я і вибрав тебе на роль… 
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корифея античного хору. 
МАКАР ( не відразу). Який тонкий хід, одначе. 
АНТОША. Угу, я людина з фантазією. Очевидно, в мені сидить 
письменник. 
МАКАР. Ха- ха, невдовзі вам доведеться посидіти удвох в камері-
одиночці. 
АНТОША. І який тобі з цього навар? 

Макар знизає плечима. 
Як на мене, найгірше весілля краще за гучний судовий процес. 
МАКАР. І хто ж на роль зятя? 
АНТОША. Хіба ти не бачив, як Марат… Цей поцілунок, ці безумні очі… 
тисяч п’ ять… ну, шість… ну, сім, сім чистими, якщо допоможеш. 
МАКАР. Гм… По руках? 
АНТОША. Люблю ділових людей! ( Рукостискання.) 
МАКАР. Готуйте бабки і… бабу. Я це діло швидко зварганю. Десять 
тисяч на вулиці не валяються. 
АНТОША ( поправив). Сім, сім тисяч… 
МАКАР. Одинадцять тонн – це ж- таки гроші! 
АНТОША. Десять, ну, домовилися, десять. 

Ще одне рукостискання. Макар іде. Дзвонить телефон. 
АНТОША. Альо!.. Який ще театр? Це ЗАГС. Дівчина в тебе є? Тягни 
скоріше, без черги обслу… 
  І відняло мову в бідного Антоші, і випала з рук його 
телефонна трубка, і позадкував: казковим привидом пливе до нього 
цнотлива незнайомка з сором’ язливою посмішкою і пишним довгим 
волоссям. 
ГОЛОС З ТРУБКИ. Алло, театр, алло! Що у вас сьогодні йде? Алло, 
театр, ви чуєте? Що у вас сьогодні йде? 
НЕЗНАЙОМКА ( бере трубку, красивим співучим голосом). Не що, а хто. 
Я йду. Любов. Лю – бов… Ласкаво просимо. 
 
     Завіса 
 
    ЧАСТИНА ДРУГА 
 

Пливе до Антоші цнотлива незнайомка з розвіяним довгим 
волоссям і сором’ язливою посмішкою на обличчі. 
АНТОША. Ні, ні, це мара, таких гарних дівчат не буває, не вірю… 
( Просвітлено.) Здрастуй, Любо. Нарешті ти приїхала. Здрастуй, 
рідна. ( Обнімає.) Чим добиралася? Автобусом, поїздом? 
ЛЮБА ( ніжний мелодійний голос, приємні манери). Ох, поїздом, 
братику. Штовханина, духота… 
АНТОША. Сідай, рідна, от сюди. Красуня ти моя. 
ЛЮБА. А ти – міністр, не менше. У, який солідний! 

Сміються. 
АНТОША. Як мама? Як її ноги? 
ЛЮБА. Ледве ходить. Цілувати веліла. ( Цілує.) 
АНТОША. Тарасика в неї залишила? 
ЛЮБА. Ой, не кажи, місця собі не знаходжу. 
АНТОША. Вино, коньяк? 
ЛЮБА. Що ти, Антошенько, я ж не п’ ю! 
АНТОША ( простягнув цигарки). Американські. 
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ЛЮБА. Цукерки? 
АНТОША. Цигарки. 
ЛЮБА ( з мелодійним сміхом). Братуню, соколе. З ким ти мене 
плутаєш? 

Сміються. 
АНТОША. Ой, Любочко, мила моя сестричко, як мені тебе не вистачає! 
Як я втомився! Подумай, тільки- тільки зіп' явся на ноги – і на 
тобі: здуру одружився з молоденькою.  Навіщо? 
ЛЮБА. Братику, любесенький, була б я поруч, повір, цього б не 
сталося. 
АНТОША. Так, так, ти маєш рацію. Без рідної людини в цих міських 
джунглях… Любочко, перебирайся до мене, га? Ну сюди, до міста. 
Жениха знайду, з хорошою квартирою, в центрі міста. Ну, чого 
думаєш, Любко? 
ЛЮБА. Як каже одна моя знайома – звиніть- посуньтеся. Що мені тут 
робити – пшеницю на асфальті сіяти, чи помідори на дахах 
вирощувати? 
АНТОША. Любочко, в місті маса теплиць, величезне садово- паркове 
господарство, сільгоспінститут з усіма його дослідними станціями і 
навіть науково- дослідний інститут цукрового буряка. 
ЛЮБА. Ну, а як же… На квартиру я ще не заробила, та й дитина 
маленька як не як… 
АНТОША. Сестро, невже твій державний братик не зуміє провести 
маленьку операцію під назвою “ Хатка для сестрички”? 
ЛЮБА. Ні, ні, Антошенько, в тебе має бути ідеальна репутація. 
Боронь Боже, щось не так… 
АНТОША ( перебиває). Спокійно! За мене не переживай. Головне – тобі 
влаштуватися, душею відійти, сина пристроїти. Мовчи! Господи, 
рідні люди, а ведуть себе… 

Дзвоник у вітальні. Антоша приводить Аспіранта. 
АСПІРАНТ ( не в змозі відірвати очей від Люби). Пробачте, сьогодні 
тут… години півтори тому… тут була жінка. З дурної голови я 
образив її, нахамив… Вона ще курила… Можна з нею поговорити? 
ЛЮБА ( з милою посмішкою). Прошу. Вона перед вами. 
АСПІРАНТ. Неймовірно… Як ви зуміли? 
ЛЮБА. Вмилася. 
АСПІРАНТ. Незбагненно… Дозвольте, я присяду? 
ЛЮБА. Важко дихати? 
АСПІРАНТ. Ні, ні!.. Не ображайтесь на мене, будь ласка. Нерви на 
грані. Другий тиждень не сплю! ( Помовчав.) Добре тут. Благодать. 
ЛЮБА ( рішуче). А ну, влаштовуйтеся зручніше. Розслабтеся. 
Сміливіше. Сміливіше. ( Підходить ззаду, кладе руку йому на 
голову.) Зараз ви заснете. 
АНТОША ( злякано). Люба… тільки не тут… не зараз… 
ЛЮБА. Тссс! 
АСПІРАНТ. Не хвилюйтеся. Кращі екстрасенси, гіпнотизери, сам 
Редько намагався мене приспати – і як бачите… ( Засинає.) Любо, 
Любушко, поїдемо звідси, я вас благаю. Над вами нависло... такі 
прохіндеї навколо… Благаю, поїдемо… ( Заснув.) 
АНТОША. Ну от, вітаю! Догралася? А раптом не прокинеться? 
ЛЮБА. Бідний хлопець: шкіра та кістки. 
АНТОША. Я бідний, Любо, я! Геля з Маратом… Над нами нависла 
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смертельна небезпека… Тепер вся надія тільки на тебе, сестро. 
ЛЮБА ( не відразу). Твоя правда, брате, єдине, що маємо, це наше  
чесне ім’ я і чисте сумління. А я, дурепа, не подумавши, заради 
примітивної гри… Господи Боже! Як би я виховувала сина? Що він – 
сліпий, не помітив би, що в мене рильце в пуху? Вчасно ти мене 
зупинив, братусику, дякую. ( Цілує.) 
АНТОША ( у бік Аспіранта). Ти ба, сопе… Аспірант! 

Пауза. 
( Раптом.) Ти повинна знати правду, інакше нам з тобою Марата не 
перемогти. Я починав з нуля. Кооператив, спільне підприємство, 
об’ єднання… І поки перебивався з хліба на воду, ніхто мене не 
чіпав. А як тільки виринув, привіт – мафія. Вони нікому ходу не 
дають. В їх руках влада, гроші, міліція, безпека… Я розмовляю з 
тобою, жартую, а сам думаю: скільки ще – година, день, тиждень? 
ЛЮБА. Чемодан з наркотою? 
АНТОША. Чемодан? Який чемодан? 
ЛЮБА. Геля сказала, ніби ти на складі наркотики переховував. 
АНТОША. От дурня яка!  
ЛЮБА. Гм!.. То що ж тобі загрожує? 
АНТОША. Років п’ ять, сім… З конфіскацією майна.  Перехопили один 
важливий документ… Розумієш, у них зв’ язки, кругова порука, а в 
мене – тільки ти… І знаєш, вони мене особливо ненавидять за те, що 
я принципово розмовляю по- нашому. Вони вважають, що я перед 
канадцями, перед діаспорою… Все роблять, підлі яничари, щоб 
Україна ніколи... щоб тільки, зайди, командували тут. 

Пауза. 
ЛЮБА. Майно записане на тебе? 

Антоша кивнув. 
А якщо переписати на Гелю? 
АНТОША. Дещо здублював, але після останніх новин… ( Зненацька.) На 
тебе перепишу. Все зроблю, щоб встигнути. Але треба ж і тобі 
поспішати. Цей Марат... Якби ти могла його захомутати... 
ЛЮБА ( перебиває). Добре, припустимо, я це зроблю. Ціною зрозуміло 
якою. Де гарантія, що завтра не з’ явиться інший Марат? 
АНТОША. Нема такої гарантії, сестро. 
ЛЮБА.  І гараантії нема, і мене не стане. 
АНТОША. Можна подумати, що ти лягаєш під танк! 
ЛЮБА. Тонику, милий, коли жінка лягає під нелюба, всі ваші танки – 
дитячі іграшки. 
АНТОША. А я, дурень, старався для неї, женихів організовував. 
ЛЮБА ( в бік Аспіранта). Женихи? Розпутники, алкаші, грязь в центрі 
міста... 
АНТОША ( перебиває). Любо, Любко, перебор! Ти - чиста? Свята? 
ЛЮБА ( йде). Вибачайте, що потурбувала.   
АРТИСТ ( входячи, зіштовхнувся з нею. Звичайним голосом). Ой, 
пробачте!.. Це ви?.. Фантастично. Отепер ви точно копія… ( називає 
прізвище виконавиці ролі Люби).  Ображаєтесь на мене? 
ЛЮБА. Що з вашим голосом? 
АРТИСТ. Період мутації закінчився. ( Помітив Аспіранта.) Спить?.. 
Ну, знаєте… 
ЛЮБА ( про пляму на його сорочці). Що це? 
АРТИСТ. Шоколад. Якби гарячою водою з милом… ( Раптом.) Яке у вас 
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обличчя… Ви випромінюєте світло і якийсь дивовижний спокій. Не 
женіть мене звідси, будь ласка. Залишковий принцип довів нашу 
культуру до ручки, ми, діячі посткомуністичного мистецтва, нікому 
не потрібні, але ви… ви така… Будьте моїм спонсором, га? 
ЛЮБА ( до Антоші). Дай людині щось одягнути.  
АНТОША. Ще чого! ( До Люби.) І взагалі, мадам, вас чекають на 
з’ їзді позитивних героїв сучасності. В президії. 
АРТИСТ. Сорочка – Бог  з нею, а от костюм… Він у мене єдиний. 
ЛЮБА ( рішуче). Ходім. ( Веде Артиста у бік кухні і тут же 
повертається.) Брате, я не вважаю себе ідеальною жінкою. В моєму 
житті було все – і дурощі, і помилки, але цього ні, не було: 
проституції. І не буде, Антоне, ти ж мене знаєш – не буде. 
АНТОША. Ніхто цього й не вимагає. Але Марат клюнув, ти його 
зацікавила. Трішечки гри, кокетства, хіхоньки- хахоньки – і ти 
зможеш сукати з нього мотуззя. 
ЛЮБА. Брате! Невже ти не розумієш, як це гидко? 
АНТОША. Сестро! Не роби з мене ідіота! Годину тому ти, жартуючи, 
( підкреслено) ах- му- ря- ла кожного, хто сюди заходив… 
ЛЮБА. Все, Антоне, все, скінчилася та Люба! Вмилась я, хіба не 
бачиш? 

З’ являється Артист у недавньому Любиному наряді, перуці і 
розмальований її ж косметикою. 
АРТИСТ ( копіюючи голос і манеру Люби). Ви яких мужчин маєте на 
увазі – справжніх, чи таких, як ви? 
ЛЮБА ( посміхається). Отепер я вірю, що ви артист. 

Фиркнувши, Антоша йде на кухню. 
АРТИСТ. Шкода, ваші туфлі тіснуваті. ( Демонструє голі ноги в 
розбитих домашніх пантофлях.)  
ЛЮБА. А знаєте, я колись грала в самодіяльності, і з чоловіком там 
познайомилася. Якось улітку… ( Замовкла.) 
АРТИСТ. Що з вами? 
ЛЮБА ( неуважно). Цікава думка майнула. 
АРТИСТ ( з повагою). О, у вас навіть думки виникають? 
ЛЮБА ( не помітивши іронії). Не часто, але буває… Як вас звуть? 
АРТИСТ. Коля… Микола.  
ЛЮБА. Коля?.. Пане Миколо, таке питання. Справжню людину можна 
зіпсувати? Ну, душевно скалічити? Можна, га?  
АРТИСТ. Судячи по нашій компанії… Кого захланність – той же йог, 
наприклад, - кого гординя, кого алкоголь, а мене – маски, бажання 
всіх і кожного розіграти. ( Раптом.) Рвонемо звідси, га? Ви і я. 
Негайно. Тут небезпечно, і я не зможу допомогти… Любонько, тут вас 
можуть не тільки скалічити, а й взагалі… 
ЛЮБА ( перебиває). Ні, ви не зрозуміли. Якщо я особистість, 
сформована особистість… 
АРТИСТ ( прислухаючись до якихось звуків).  Вибачте, я там каву 
поставив… 

Прямують у бік кухні. 
Так, так, я вас слухаю. 
ЛЮБА. Ну якщо я нормальна людина, зі своїми поглядами, позицією, 
принципами… ( Виходять.) 
  До кімнати обережно прокрадається Сивий юнак. Побачивши 
сплячого Аспіранта, на мить завмирає, відтак швидко знімає туфлі і 
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влаштовується на килимі в звичній позі. 
ЛЮБА ( замислено прямує до столу, бере маленький чайник і тільки 
тоді помічає гостя).  Дідусю, любий, ти дуже вчасно виник. 
( Опускається в крісло.) А- у, дідусю, привітик! 
СИВИЙ ЮНАК (“ прокинувся”). Хто тут?.. Невже?.. О, многолике 
створіння! Присядь на хвильку...  Очі твої чисті й прекрасні, 
одначе в глибині їх причаїлась якась тривожна думка. Чи не хочеш 
поділитися проблемами своїми, лебідонько? 
ЛЮБА. Ти, певно, знаєш це слово – карма? 
СИВИЙ ЮНАК. І схиляюся перед ним, радість моя. 
ЛЮБА. Мене тут сьогодні один фокусник переконував… 
СИВИЙ ЮНАК. Макар? 
ЛЮБА ( кивнула)… що я сама винна в своїх бідах. Я висміяла його, а 
щойно  згадала, як ми вперше посварилися з чоловіком. Через мене. 
А потім ще раз через мене… Це я сім’ ю розбила, я! Дитину залишила 
без батька і мало не… Як же все пов’ язане одне з одним! Я мало не 
стала останньою скотиною. І знаєш через що? Тільки не смійся. 
Через те, що колись не пустила чоловіка на репетицію. Така 
дрібничка. Ти розумієш? 
СИВИЙ ЮНАК. Карма не визнає дрібниць. 
ЛЮБА. І все проклята захланність. Меблі нові купили, килими, 
телевізор кольоровий – а мені все мало… Іномарку мені подайте. І 
кожен рік – два кабани і бичок, і птиця – а кормів не густо. 
Заставляла Кольку на велосипеді з мішком… Він так любив свій 
оркестр, а я… 

Пауза. 
СИВИЙ ЮНАК. Все правильно, ластівонько. Примітивні люди над такими 
речами не замислюються. Яка там карма! Їм би нажертися, бабу під 
бік, чи мужика… Більшість із них, проживши довгу череду днів, 
вмирають, так і не збагнувши, для чого ж вони приходили на землю 
цю… ( Замовк.) 
ЛЮБА ( голосом спраглої). А для чого, дідусю? Для чого ми приходимо 
на землю цю? 
СИВИЙ ЮНАК. Знаю відповідь, люба моя, і скажу обов’ язково. Тільки 
ти ж її не почуєш. 
ЛЮБА. Я постараюсь! Я тямуща! Кажи. 
СИВИЙ ЮНАК. Праця. Праця до сьомого поту. Не заради користі 
дрібної, а тільки в ім’ я світлого майбутнього. 
ЛЮБА ( подумала). Постійний суботник, чи що?  
СИВИЙ ЮНАК. Трафаретно мислиш, хвора. Я зовсім не збираюся, 
подібно газетній передовиці, закликати тебе до абстрактного 
патріотизму. Я встановив діагноз і тепер приписую абсолютно 
конкретні ліки… 
ЛЮБА. Які ж? Слухаю тебе, кажи. 
СИВИЙ ЮНАК ( не зводячи з неї гіпнотичного погляду). Ти будеш 
працювати в мене по п’ ятнадцять- шістнадцять годин щодоби. Кактуси, 
нутрії, дім, город, басейн, теплиця. Тілом і душею - в роботі, з 
ентузіазмом, з піснями, з високими думками про майбутнє. І не 
вимагаючи жодної винагороди при цьому, і насолоджуючись радістю 
вільної праці! ( Стиха.) Але негайно, чуєш, негайно треба рвати 
кігті, бо тут через годину… 
ЛЮБА ( перебиває). Все? 
СИВИЙ ЮНАК. Почуй же мене, дурненька! Тут зараз таке буде… 
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ЛЮБА ( перебиває, дуже ввічливо). Дідусю, коханий, ти сам підеш чи 
тебе послати? 
СИВИЙ ЮНАК. Та- ак… Я не заздрю вашій кармі, шановна. 
АРТИСТ ( ввійшовши, голосом Люби). Дідуню, вас, здається, послали? 
Так ідіть же, ідіть, голубе. 
ЛЮБА. Копія! 
СИВИЙ ЮНАК ( до Люби). Уявіть, це опудало спеціально облилося 
гарячим шоколадом, щоб спробувати завоювати якщо не любов вашу, то 
хоча б жалість. 
АРТИСТ ( голосом Люби). І це йому вдалося. 
АНТОША ( ввійшовши). Все, громадяни. До побачення. Мені пора. 
СИВИЙ ЮНАК. Приємно було познайомитись. 
АРТИСТ. До нових творчих зустрічей. ( Сідає.) 
АНТОША. Тобто як це? Прошу звільнити приміщення – я йду. 
АРТИСТ. Але я, даруйте, сорочку виправ. 
АНТОША. Ви цілком нормально вдягнені. І цього жмурика винесіть. 
ЛЮБА ( до Артиста). Не забульте повернути спідницю. 
АРТИСТ ( затинаючись від сорому). Я, вибачайте, не знав і… і… нижню 
білизну теж виправ… 
АНТОША. Тобі тут що – пральня? 
АРТИСТ. Бачите, від вашої сестри випромінюється така духовна і 
фізична чистота, що я не міг залишатися в брудній білизні. 
СИВИЙ ЮНАК. Так ось від чого млосне хвилювання обійняло душу мою… 
( Гучним голосом.) Де тут мийка? Іще один дозрів до вселенського 
прання! 
АНТОША ( з погрозою). Громадяни, краще не треба! Даю вам п’ ять 
хвилин. ( Щезає.) 
КИРИЛО ( вбігаючи, зітнувся з Артистом і спохвату приймає його за 
Любу). Ах! Ви ще тут? Яке щастя! ( Вручає йому букет квітів.) Ось, 
троянди. Прямо з клумби. 
ЛЮБА ( за спиною Артиста). Як, ви обнесли клумбу? 
КИРИЛО ( наївно). Я акуратно, ніхто не помітив. 
ЛЮБА. І все одно – це неподобство. 
КИРИЛО. Ох, лайте мене, лайте. Тільки скажіть, як вас зву… 
( Побачив ноги Артиста.) Пробачте, це ваші ноги? 
АРТИСТ. А чиї ж би ще? 
КИРИЛО. А голос? Що з вашим голосом? 
АРТИСТ ( басом). Мутація. 

Сміх. 
КИРИЛО ( побачив Любу). Боже, яке щастя… ( Відняв квіти в Артиста, 
вручає їх Любі.) Я так боявся, що не застану вас. Я – Кирило. 
ЛЮБА. Любов. 
АРТИСТ. Ви не Любов, ви… Кава! ( Вибігає.) 
КИРИЛО. Любов. Як просто – Любов. Я перебрав десятки жіночих імен… 
Але про це навіть не подумав… 
ЛЮБА. Скільки вам років? 
КИРИЛО. Тридцять два. 
ЛЮБА. А виглядаєте набагато старшим. 
КИРИЛО ( розвів руками). Алкоголь… 
СИВИЙ ЮНАК. Бідна маленькадитинка... 
КИРИЛО. Боже, яка в неї посмішка! Я, Любонько, зачарований. 
Серйозно!.. Чорнії сили заманули мене, наївне, дурненьке ягня, в 
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своє страшне царство кіра – і підмінили тіло моє, лице, руки, 
серце – все! І душу також втопили в алкоголі. І став я чудовиськом 
( простягнув тремтячі руки), страхопудом, пародією на гомо сапієнс. 
І як це буває в подібних казках, врятувати мене може тільки одне: 
твоє терпіння і твоя любов, чарівна принцесо. ( Впав на коліна). 
ЛЮБА. Встаньте! Встаньте, прошу вас. 
КИРИЛО. Ні… Я буду змушений дивитися на вас. А це неможливо… Я і 
так ввесь горю…  
СИВИЙ ЮНАК. Ти хотів сказати – труби горять? 
КИРИЛО ( не піднімаючи голови). Виявляється, зустріч з мрією – це 
смертельне випробування. 
ЛЮБА ( бере його за плечі). Кириле, ми з вами друзі по нещастю. 
Чорні сили, вони мене також… тільки в інше царство. І я випадково… 
я тільки зараз починаю розуміти… Це все – карма! Чули? 
КИРИЛО. Макар? Аякже. Щодня! 
ЛЮБА. Послухайте, Кириле! Нам дається єдиний рідкісний шанс: 
перемогти свої слабкості, підленькі бажаннячка, негідні риси 
характеру. Розумієте? Перемогти – і стати всесильними! І ніякі 
партії, ніякі соціалізми, капіталізми – ніхто не зможе нас 
одурманити своїми лозунгами, обіцянками – і взагалі!.. Це нам, 
обраним, дається такий шанс. Тільки нам, Кириле, – вам і мені. 
Розумієте? 
КИРИЛО. Тільки нам? А як же весь інший народ? 
ЛЮБА. При чому тут весь інший народ?! Думайте про себе. Кириле. 
Хай кожен думає про себе – і тоді… 
КИРИЛО. Ні. Не згоден! Це егоїзм. Нас туди всіх разом заманили, в 
це чорне царство рівності, братерства і свободи. Отже, треба 
разом, усім хором назад… 
СИВИЙ ЮНАК. Хвилиночку! А суверенітет? А незалежність? Забудьте це 
більшовицьке “ всім хором”! Повороту назад не буде! 
ЛЮБА. Ой, не кажіть гоп… 
КИРИЛО. Любочко, прошу вас, не сердьтеся. Для нашого брата-
алкоголіка немає нічого страшнішого, аніж пити наодинці. 
СИВИЙ ЮНАК. Залиште його, зіронько. Тільки ми, йоги, справжні 
індивідуалісти… І то – якщо гарна жінка поруч… 
АРТИСТ ( швидко входить). Увага – Марта! Швидше, хлоп' ята! Дідуля, 
Кириле, прикривайте королеву. ( До Люби.) Благаю вас! Я – відеоряд, 
а ви – звук. Тільки, братці, не хихотіти – блеф століття. ( Сідає в 
крісло, прикривши ноги газетою.) 
  Люба, Кирило і Сивий юнак прилаштувалися позаду крісла. 
ЛЮБА. Я за себе не відповідаю, я дуже смішлива. 
АРТИСТ. Тссс, йде… 

Входить Марта. Окинувши поглядом компанію,  кинула з 
викликом: 
МАРТА. Я – Марта для Марата! А ти – стара карга! 
ЛЮБА. Він спивається, твій Марат! Помітила, яке в нього обличчя? 
  На жаль, артикуляція Артиста не дуже співпадає з голосом 
Люби.  
МАРТА ( просто). Мені б його тільки захомутати. Ти не думай, я 
настирлива. 
ЛЮБА. Скільки тобі? 
МАРТА. Скоро шістнадцять. ( І без паузи.) Хочу народити від нього, 
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але поки- що не вдається. 
  Артист завмер з роззявленим ротом. 
ЛЮБА. Збожеволіти від цих дітлахів. 
МАРТА. Ми вже третій тиждень знайомі. Але – глухонімий… 

Аби не розсміятись, Артист мимоволі прикусив губу. 
ЛЮБА. Глухота сексу не завада. 
МАРТА. Ой, та не може зрозуміти, що я від нього хочу. Пояснюю, 
спокушаю, навіть листи пишу – мимо. 
ЛЮБА. Такий нетямущий? 
МАРТА. Жаліє. Мої ж батьки не комерсанти. Я вже просила татуся: 
ну, організуй хоч якусь фірму, бо Марат спокушає тільки бізесових 
дівчат… 
АНТОША ( входить). П’ яниця він, твій Марат! Ні стиду, ні виду. 
МАРТА ( гнівно). Неправда! В нього душевна рана. Через підлу жінку. 
Це вона його зробила таким! 

Артист щось беззвучно говорить, але Люба мовчить. 
Що ти кажеш? Голосніше, будь ласка. 
ЛЮБА. Нічого я не кажу – я думаю. Людину ніхто не може зробити ні 
поганою, ні хорошою. Це все в ній зріє. Кожний сам коваль своєї 
карми… 

Заслухавшись, Артист зовсім забув про свою роль.  А Марта, 
чуючи голос Люби, з  подивом приглядається до Артиста. 

 
Якщо мене вкусила собака – я що, маю стати рачки і гавкати, і 
кусати всіх підряд? 
МАКАР ( увійшовши, почув останні слова). Але: станеш вівцею – вовки 
з’ їдять. 
ЛЮБА. Дурниці! Цю приказку придумали вовки. Не треба ніким ставати 
– треба просто бути собою. 
МАКАР. Тоді доведеться відповідати за кожний свій крок… 
ЛЮБА. Доведеться! 

Марта задкує і зникає. 
МАКАР. І слухатися тільки своєї совісті… 
ЛЮБА. І слухатися… 
МАКАР. Слова, слова. А діла твої ми зараз перевіримо… Марат купив 
для тебе діамантовий гарнітур. Сім тисяч баксів. * 
ЛЮБА. Чому для мене? Хто його просив? 
МАКАР ( до Антоші). Ваша дружина була свідком цієї покупки.  
Вона сказала: “ Любі ці камінці, як корові сідло, але ж дешевшого 
нічого немає.” 
АНТОША ( окинувши всіх уважним поглядом, накрутив номер телефону). 
Ілля Маркович, це я, привіт! Що нового?.. Угу!.. Добре, підійду… 
До речі, один мій знайомий цікавиться тою діамантовою штучкою… 
Так? А хто?.. Ах, Марат.. Хто платив? Тимофєєв? Власною 
персоною?.. Гм, живуть же люди… Честь! ( Поклав трубку.) Директора 
гастроному роздягнув. Молодець Марат, я починаю його поважати. 
СИВИЙ ЮНАК  ( до Люби). Прощавай же, сонечко наше, надіє примарна! 
АРТИСТ. Логічно: сім тисяч баксів – тут і я не встояв би! 
КИРИЛО. Ми встоїмо, ось побачите. Встоїмо, Любашо, так? 
АРТИСТ ( голосом Люби). Козел, ти від пляшки пива загримиш. 
КИРИЛО. Я більше не п’ ю. Я більше не п’ ю. Клянуся! 
СИВИЙ ЮНАК. І менше теж! 



 26 

Вбігає Професіонал, кидається до Артиста. 
ПРОФЕСІОНАЛ. Мона Ліза, ховайтеся, вам хочуть видряпати очі! 
Жінки… Ой, як ви змінилися… Що це?.. Ноги, ваші ноги… 
ЛЮБА. А я? Змінилася? 
ПРОФЕСІОНАЛ. Мона Ліза… Я з вами, не бійтеся… Я поруч… 
КИРИЛО ( наступає). Ну, ти, Леонардо да Вінчі… 
СИВИЙ ЮНАК. Спокійно, козлики, товар вже проданий… 
ПРОФЕСІОНАЛ. Увага! Кругова оборона. 

Ірма і Марта ведуть під руки зажурену Гелю. 
ІРМА. Бачу ціль! Заряджай! В голову, бронебійними… 
МАРТА. Вперед, дівчатка, ура- а… 

Жінки оточують Артиста. 
ГЕЛЯ. І що він тільки в ній знайшов! 
ІРМА. Ви тільки погляньте на ці ніжки! Обвал! 
МАРТА. На кого він мене проміняв?!.. 
АРТИСТ ( басом). Ну- ну, ціпоньки, руки геть від мистецтва! 
ГЕЛЯ. Ах, ти мистецтво! Ах, ти басом! 
  Жінки з вищанням кидаються на Артиста, мужчини знехотя  
*Увага, інфляція! Уточніть цифри. Автор. 
 
 

пробують захищати його. Балаган. 
ЛЮБА ( скочила на крісло). Галю, невістко, здрастуй! Рада з тобою 
познайомитись! 
ІРМА. О, ще одна тінь батька… матері Гамлета.  
МАРТА. Хотіли мене розіграти, уявляєте? Мене!  
ГЕЛЯ. Ну, це інша справа, тут я – пас.  Така молодичка… Здрастуй, 
Любко!  Не встигла приїхати – і відразу такий дарунок? Заздрю. 
АНТОША ( голосно). Дружино, поясніть мені, що все це значить? 
АРТИСТ ( тримаючись за вухо). З рідною жінкою на “ ви”? 
ПРОФЕСІОНАЛ ( зповагою). Їхні звичаї. 
СИВИЙ ЮНАК. Треба буде спробувати зі своєю десятою.  Може, 
продуктивність праці зросте.  
АРТИСТ ( до Люби). Будь ласка, пришийте мені вухо. 
ЛЮБА. Що ж ви мовчите? Люди, кров дзюрчить!  

Всі оточують Артиста. Антоша і Геля осторонь. 
ГЕЛЯ. Марат купив для неї… 
АНТОША ( вульгарно). А тебе він що, безплатно взяв? 

Геля дістає з сумочки зелений папірець. 
( Хапає.) Не може бути! Господи, я не вірю. Це підробка. Ні, 
справжня, справжня… Дружино моя вірная… Хто зможе розказати якою 
дорогою ціною давалися нам перші кроки до незалежності? Ми не 
хапалися за автомати, як наші гарячі  сусіди. Заради миру і 
свободи, заради справи нашої ми платили таку страшну данину лютим 
посіпакам… 
ГЕЛЯ ( втомлено перебиває). Это цветочки. Ягодки еще впереди.  
АНТОША. Що… він… ще… задумав? 
ГЕЛЯ. Поживешь – увидишь. А с мєня достаточно. ( Хоче йти.) 
АНТОША ( притримав її). Все можна зрозуміти. Щось простити, за щось 
уклінно просити пробачення. Але ця іноземна мова тет- а- тет… Він же 
глухонімий! Він міг тебе заразити будь- якою венеричною хворобою, 
але тільки не вєлікім руськім язиком! 
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Подумавши, Геля дає йому дзвінкого ляпаса, виходить.  
Пауза. 
МАКАР. Тихо! Голос космосу рече: “ Ви мрієте про друге пришестя 
месії? Ось: він іде, кого ви заслужили. І дарунки його щедрі”. 

Неймовірно тривала пауза.  Лунають кроки, з’ являється 
Марат: фрачна пара, сліпуча манішка, циліндр та інкрустована 
палиця. Кинув рукавички у циліндр, віддав комусь із женихів. 
Публіка розступилася – Марат побачив Любу. 
МАРАТ. Здрастуй, Любов! 
ЖЕНИХИ. - Ура, заговорив! 
-  Нарешті! 
-  А голос який! 
-  Драматичний баритон! 
МАКАР ( упадаючи біля дорогого гостя). Тиша в павільйоні!.. Мотор!… 

Марта беззвучно плаче. Не повертаючись, Марат простягнув 
руку до Макара. Той клацнув замками футляра, дістав вишуканий 
футляр. 
МАРАТ. Ти перша за багато літ не спасувала. І діагноз точний 
визначила: зацьковане міське звірятко. ( Розкрив футляр, дістає 
кольє.) Це знак простої людської вдячності… Ні, ні, я не хочу тебе 
покоряти подібним чином – втомився купувати чужих жінок, дочок, 
сестер… Хочеш - носи, хочеш - продай, а хочеш - у вікно викинь, 
твоє право. 

Марат довго, занадто довго чіпляє кольє на шию Любі 
( власне, почепив він його відразу, а відтак, роблячи вигляд, 
начебто щось поправляє, пестить її). 
КИРИЛО ( бігаючи навколо). Тримайтеся, Любашо, це страшне 
випробування. Будьте пильною й нездоланною, мобілізуйте всі свої 
душевні сили. Тому що матеріальний світ – тлінний світ, речі не 
повинні поневолювати душі людські… 
СИВИЙ ЮНАК. Не те що алкоголь! 
КИРИЛО. Єдине, що воістину безцінне, чого не можна купити ні за 
які гроші – це горда сила духу нашого! ( Знесилившись від біганини 
і хвилювання, падає замертво.) 
ЖІНКИ ( злорадно). – Людина померла! 

- Вбивці! 
- Спекулянти! 

  - Догралися! 
  - Судити їх треба! 

СИВИЙ ЮНАК. Кому весілля, а курці смерть. 
Женихи перенесли Кирила у крісло. 

КИРИЛО. Люба, це підробка, я зрозумів, це ж підробка! 
ІРМА. Так, так, справжня прикраса скоро з’ явиться на твоїй голові! 
МАКАР. Тихо! Діва слово рече. 
ЛЮБА ( тримаючи кольє у простягнутій руці). Ти хитрий Марате, ох, 
який ти хитрий. Всі ви тут гіпнотизери… Але чому ви такі розумні, 
такі веселі, а так боїтеся Марата?.. 

Нудне мовчання. 
Ти сказав, Марате, я можу все, що захочу, так? 
МАРАТ. Хвилинку. Тут іще сережки і перстень. 
ЛЮБА. Краса яка… Так ось: я вирішила, я… Дивіться всі ( Щезає в 
бокових кулісах.) 
ВСІ. - Не треба! 
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- Не викидай! 
- Там люди! Голодні! 
- Сім тисяч! 
Пауза. Загальний зойк: “ Ах!” 

АНТОША. Біжіть! Я бачу, я слідкую! ( Щезає в бокових кулісах.) 
ЛЮБА ( увійшовши). Ти здивований, Кириле? 
КИРИЛО. Безумна! Він же тебе знищить! ( Вибігає.) 
МАРАТ. Це точно – знищу. Я такий! ( Зникає.)  
ГОЛОС АНТОШІ. Хлопці, людей не було! На газоні шукайте, на газоні! 
( З’ являється на сцені.) Ідіотка! ( Вибігає.) 

Люба і сплячий Аспірант. 
ЛЮБА ( поспіхом виймає з кишені халата коштовності, кладе на стіл, 
вибігає на кухню, повертається з костюмом Артиста. Переодягається, 
промовляючи). Бідний Коля, як він там?.. Чужих, хворих, брудних 
обцілувала, а свого… Коля, бідний! За що, ну за що я тобі таку 
карму підсунула? Ти ж ніскілечки не гірший за цих міських алкашів. 
Навіть кращий. Ой, дурна, дурна… ( Глянула на себе в дзеркало.) А 
що, нічого! Не взнає ніхто! Де сумка? А, ось вона. ( На хвилину 
присіла.) Ну мафія, не покорила я тебе, вибачай. Сама породила цю 
карму, сама ж повинна її і… ( Ще раз замилувалася коштовностями, 
вибігла.) 
АСПІРАНТ ( кидається до столу, хапає коштовності). Покорити? 
Завоювати? Нас? Ха – село! ( Загортає коштовності в носовичок, 
ховає за пояс.) І як це я здогадався купальні плавки вдягнути? 
Везуха, оце так везуха! ( Займає попереднє положення, з заплю-
щеними очима.) Мафію захотіла покорити, ідіотка! Ти спочатку 
сільське господарство підніми. Хі- хі- хі… “ Сама породила цю карму…” 
Ой! Забацані індуси придумали казочку, а вона вірить. ( Засинає з 
янгельською посмішкою на обличчі.) 

Стук дверей, збуджені голоси – компанія вводить Любу. 
АРТИСТ. Останній костюм? У артиста? Ну, бля, держава! Ну 
докотились! 
ЛЮБА ( зриває з себе костюм, кидає Артисту). На! На!.. Заспокойся… 

Всі завмерли, розглядаючи достоїнства Люби.  
Спідницю! Спідницю віддай… 
Марат подав знак Макару, той клацнув замками футляра від гітари, 
відкрив його і  відсахнувся: в чарівному футлярі лежить розкішне 
весільне вбрання. 
МАРТА. Ні, о- о, ні- і… ( Наштовхнувшись на погляд Марата, затисла 
рота рукою.) 

Женихи і дівчата урочисто вбирають розгублену Любу. Макар 
клацає замками, простягає Марату скриньку з обручками. Але 
останнього випереджає Сивий юнак. 
СИВИЙ ЮНАК ( намагається сотворити щось на кшталт шлюбного 
ритуалу). Вінчається раба божа Любов з рабом божим Маратом. Мир і 
злагода. Дім – повна чара. Купа діточок. Кактуси – найкращі квіти 
світу. А м’ ясо нутрій не гірше за свинину… 
ЖЕНИХИ. Гірко! Гірко! Гірко! 
МАРАТ. Рано! ( Не дивлячись, простягнув руку до Макара.) Весільний 
дарунок. 
МАКАР ( клацнув замками, обмацав футляр від гітари, збентежено). Де 
ж вони? ( До всіх.) Де коштовності? Хто взяв камінці? ( До Люби.) Ви 
їх не бачили випадково? 
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ЛЮБА ( наче уві сні). На столі. 
АНТОША. Де на столі? Нема на столі. 
ЛЮБА. Поклала… Чесно. 

Всі шукають і врешті оточують Аспіранта. 
АСПІРАНТ ( потягуючись). Що? Вже? Весілля? А я? ( Пауза. Зрозумівши, 
що його зараз будуть “ шионати”. Намацав згорток.) Що це? Хто це 
мені засунув? ( Швидко обмацує себе.) Ні, більше нічого не 
засунули. 
МАКАР. Решту потім… засунемо. 

Прикрасивши наречену діамантами милуються. 
МАРАТ ( до Макара). Паспорти. 

Макар дістає з футляра документи. 
АНТОША ( схопивши паспорта). Штампи… Любочко, штампи! От ЗАГС, ось 
– прописка! Оце Марат! Оце так  зять!.. 
МАРАТ. А отепер – гірко! 
ВСІ. Гірко! Гірко! Гірко! 

Дивний поцілунок наречених. Антоша стріляє шампанським. 
МАРАТ. Правильно - шампанське! 
  Всі п’ ють. 
А тапер - весільна клоунада! 
МАКАР ( в ролі блазня, до Люби). Красунечко, повтори п’ ять разів 
моє ім’ я – Макар. Наголос на другому складі. Швидко. 
ЛЮБА ( як і досі, наче уві сні). Макар, Ма- кар… Карма… Карма!.. 

Сміх, аплодисменти. Раптова тиша. 
МАРАТ (глухо). Ну а тепер ( обвів усіх відсутнім поглядом) - інтим. 
( До Ірми і Марти.) Весільні пісні. 

Дівчата затягують старовинну українську весільну пісню. 
Марат урочисто веде Любу до Антоші, той сотворив щось на зразок 
хреста, схлипнув. Молоді тричі кланяються, урочисто прямують в 
суміжні кімнати. 
АРТИСТ ( тенорком). З цього приводу український народ сотворив на 
диво скабрезний куплет. ( Співає на мотив коломийки.) 
  Ведуть мя, ведуть мя. 
  Ой вже моя душа чує – 
  Трахати будуть мя. 
ВСІ.    - Фу! 

- Грубіян! 
- Цинік! 
- Та всі вони такі, артисти! 

КИРИЛО ( врешті прийшовши до тями). Ні! Не буде цього. Я люблю її. 
Я жити без неї… 

Колишні женихи притримали Кирила, пригостили шампанським, 
трохи почекали, а відтак, уже п’ яненького, вклали в дальній куток. 
Дівчата завели нову пісню. Колишні женихи завмерли в почесній 
варті. Антоша і Макар обмінюються міцним рукотисканням. З суміжних 
кімнат долинає екзальтований зойк Люби. Загальне пожвавлення. 
Марта ридає.  
КОЛИШНІ ЖЕНИХИ  ( обмінюючись  рукотисканнями).  - Звершилося! 

- Історичний момент! 
- Вітаю! 
- Вас також! 

АРТИСТ. Ще на одну діву непорочну стало менше! 
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АНТОША. Панове, братці, прошу вас, не треба. Давайте краще 
вип’ ємо. 

Але з’ являється Марат, загорнений у простирадло, й усі 
завмерли. 
МАРАТ ( не відразу). Пролет. Ни рыба, ни мясо. 
АСПІРАНТ. Не можєт быть. Не верю! 
ПРОФЕСІОНАЛ. Такие данные… 
АРТИСТ. Марат, мы даже вам не позволим чернить светлый образ нашей 
любимой супруги! 
СИВИЙ ЮНАК  ( до Марата). К барьеру, сударь! 
МАРАТ. Ремни! Ремни! 

Всі, крім Артиста, який досі ще у вбранні Люби, слухняно 
виймають паски зі штанів. 
( У бік Антоші.)  Ату его! 

Гублячи на ходу штани, колишні женихи накидаються на 
Антошу, в’ яжуть. 
( Королівський жест у бік суміжних кімнат.) А теперь пожалуйста – 
убедитесь самі. 

Зриваючи з себе залишки одягу, колишні люди кидаються 
слідом за Маратом. 
МАКАР ( розриваючи на ходу імпортний захисний пакет). Меня, эй, 
меня подождите! 
ІРМА. Везет же некоторым провинциалкам, скажи? 
МАРТА ( фарбує вії). Ой, нашла чему завидовать. Позавчера мою 
подругу рота курсантов поимела - вот это везуха. 
АНТОША. Девушки, милые, развяжите меня. Озолочу. Все, что хотите. 
Прошу. Заклинаю вас. 
ІРМА ( дістає хустинку з сумочки). Эт можна. ( Підійшла, вміло 
заткнула йому кляпом рота.) Годится? 
МАРТА. Ну что, давай и мы наконец випьем? 
ІРМА. За міцну сучасну українську сім’ ю!  
МАРТА. Ні, ні, Марат не чистий українець.  
ІРМА. За крепкую смешанную, но тем нє менее украінську сім’ ю!  

Чокаються, п’ ють. 
МАРТА. О, пішла, як брехня по селу. 
ІРМА ( заїдаючи). Давай ще по одній! 
МАРТА. За діточок.  За діточок - наше майбутнє.  
ІРМА. Квіти життя? Давай.  

Чокаються, п’ ють. 
МАРТА. Як гадаєш, нам вистачить вина, поки вони той… фінішують? 
ІРМА. Ой, та це ж минутное дело! ( Жує.) Наших не знаешь? 

З’ являються колишні. Марат у фраці. 
О! Що я тобі казала? 
КОЛИШНІ ( вдягаючись).  - М- да, не фонтан. 

- Возраст, муж, дите… 
- Хозяйство… 
- Начальство, опять  же… 
- Кто б мог подумать? 
- А с виду – классный крючок. Такая рыба клюнула! 

Розв’ язують Антошу, розбирають паски. 
АРТИСТ. Извини, Марат, отныне я свято доверяю твоему… 
МАРАТ ( перебиваючи). Ладно, замнем. 
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МАКАР ( несе весільне вбрання до футляру). Паспорт оставим? Как 
сувенир? 
МАРАТ ( вкладаючи коштовності до футляру). Никаких следов. 
СИВИЙ ЮНАК. Да, да, чистота – залог здоровья. 

Ідуть, разом зупиняються. 
МАРАТ ( біля Антоші). Ты хотел меня оседлать? Меня, восточного 
человека, поймать на крючок? А я сорвался! Не тот крючок – вот где 
прокол. Не тот! Извини! 
АРТИСТ. Если бы она не была женщиной, возможно, я… Но так -  
извини! 
СИВИЙ ЮНАК. Ты хотел, чтобы я, всемирно известный йог, был твоей 
шестеркой? Ну, извини! 
АСПІРАНТ. Сударь, бизнес – это прежде всего реклама, имидж. Вы же 
со своими посткоммунистическими штучками, значками… А с другой 
стороны - насильственная украинизация… Не- ет, извините! 
МАКАР. Рынок диктует свои законы и права. Не говоря уже о карме. 
Извини. 
МАРАТ. Все в порядкє, старик? Ты, надеюсь, не в обиде на нас? И 
ради Бога, не надо подтасовывать национальные чувства, ладно? Все 
мы патриоты независимой неньки - и никакого сепаратизма! Будь 
здоров. 

Виходять, поплескуючи Антошу по плечах, по щоках тощо. 
Пауза. Антоша боїться глянути у бік “ суміжних кімнат”. Врешті, 
приймає жахливе рішення - похапцем дістає пістолет, приставляє до 
грудей, а відтак до скроні. 
АНТОША. Прости мене, сестро… 
ГОЛОС ЛЮБИ ( буденно). Бог простить. 

Антоша квапливо ховає пістолет. З’ являється Люба, замотана 
в простирадло. На голові тюрбан з кольорового рушника. 
( Буденно.) Красива в тебе ванна. ( Бере сумку, знаходить паспорт, 
гортає.) “ Штамп, Люба, штамп! От – ЗАГС, ось – прописка”…  Старий 
козел. 
АНТОША ( заїкаючись). Любочко, клянусь, там все було, як годиться, 
і фотографія, і штампи… 
ЛЮБА ( вульгарно перебиваючи). Заткни пельку! ( Підійшла до столу, 
взяла шматок їстивного, але раптом люто змела все на підлогу, 
зірвала скатертину, топче ногами. Після паузи.) Жерти хочу… 
( Кричить.) Ну, роби щось, ти! Я жрать хачу, блядскій твой рай 
капіталістічєскій! ( Спадає рушник – Антоша сахнувся: голова Люби 
поголена.) 
АНТОША. Господи, що вони з тобою… Любочко… 

Пауза. 
Зараз, маленька, зараз! ( Метнувся на кухню, приніс пляшку, кусень 
хліба.) Ми з тобою брат і сестра. Я старший, мені сімнадцять, а 
тобі два рочки і три місяці. Ти дуже мене любиш. Я брав тебе 
влітку на рибалку і… Тссс, чуєш? Це виє завірюха. Зима, жахлива, 
холодна, з небувалими заносами. Місяць тому не стало нашого 
батька. А заметіль мете і доріг жодних, і хутір наш відрізаний від 
усіх, і картопля давно з’ їдена, і муки ні грамульки, і капуста 
скінчилася на тому тижні, і квасолю позавчора доїли, а кукурудзу – 
вчора, і навіть сухий липовий цвіт знайшли на горищі і враз 
проковтнули… І - раптом - мама - чудом - виміняла - у сусідів - 
буханку - житнього - хліба - і  пляшку - олії!.. Відрізала кожному 
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з нас такий от величезний шмат, полила олією духмяною ( поливає), 
посипала сіллю і каже: закрийте очі, ангелятка мої, і не спішіть 
ковтати. Закрийте очі, любесенькі мої, та й уявіть собі, що в нас 
багато- багато хліба і цілий бідон олії… ( Простягнув скибку  Любі.) 
ЛЮБА. І цілий бідон олії… ( Жує.) 

Брат і сестра з заплющеними очима насолоджуються 
дефіцитним харчем. На цьому можна було б і закінчити. Та для 
любителів хепі- ендів пропонується таке продовження. 

З дальнього кутка повзе Кирило, бачить людей, котрі жують 
з заплющеними очима, і на очах тверезішає. 
КИРИЛО. Люди… Любесенькі… Дайте закусити… Ой, яка ж ви красива… І 
гребінця не треба віднині, і фарбуватися, та й взагалі - модно… 
Плачу і ридаю... 

Люба ділиться з ним хлібом, і всі троє жують, і 
посміхаються крізь сльози, і виникає примарна надія на спасіння 
світу… 
 

     З А В І С А  
 


