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ВІДІГРАНИЙ ЯЩИК

Дія перша
Однокімнатна квартира-хрущовка. На стінах обідрані шпалери, меблі радянські,
скрипучі. Гучно увімкнений телевізор, але він не заглушає крики сусідів. На подертому та
обісцяному (котом?) дивані сидить чоловік, одягнутий у сімейні труси та заплямлену
майку. З кухні долинає гупання каструлями.

Ваня: (гучно хлебче горілку, закурює, харкає під ноги) Ма-а-а-ать, я сьогодні жрать буду чи
у нас голодовка?!
Телевізор: Ми перериваємо показ стрічки «Брат-2» у зв'язку з терміновим зверненням
президента російської федерації Володимира Путіна…
Ваня: (Робить гучніше) Ану-ну, шо там…
Телевізор: Громадяни, як ви знаєте, Україна вже давно захоплена жидобандерівцями,
масонами, прибульцями та адептами сатанізму. Ми з вами довго терпіли, ще з 1991 року
спостерігали руйнування України невмілою, бездуховною владою… 
Ваня: НУ ТАК! Я ж казав, я давно вже казав, шо нада їх ядеркою довбонуть по рилах їх
поросячих, шоб вони там всі заткнулися! І засіять всьо… РЄПОЙ. Нєфіг ото… ОПШЕ
ВЖЕ! 
Манька: (Заходить у квартиру, гучно хлопаючи дверима).
Ваня: (Затягуючись) Ти, гівно мале, ті двері ставило, шо так ними довбеш?! Їх ще мій
батя ставив! Ще раз так бахнеш, надвір спать підеш. (Робить звук на телевізорі голосніше)
Зінаїда: Манічка, то ти? Шо там школа? Бігом роздівайся, я суп насипала!
Манька: Школа? (Знімає куртку, підкатує рукави сорочки, бачимо на руках бинти. Сідає
на бильце дивану, подалі від батька)
Зінаїда: (Ледь входить у кімнату із двома плоскими тарілками, пересувається повільно)
Ванюша, ти не повіриш, що у нас сьогодні на обід! Тартар із лосося! Я чула по тілівізору,
що це делікатес, улюблена страва Алли Пугачової!
Ваня: Мать, так лосось же червоний, а це якесь (кривиться) жовте… Ти хоч не в
Нінки-чурки брала? Бо в неї (не може стримати сміху) всігда просрочка… і на прилавку, і
під ним! (вибухає сміхом, інші жарт ігнорують)
Зінаїда: Та ну ти шо, Ванюша, лосось же дорогий, я сільодочки покришила. Вона
свіженька, тіки вчора на базар привезли.
Манька: А мені тарілка?
Зінаїда: Цить (не відриваючи погляду від телевізору, махає на Маньку рукою) я тобі там
насипала, іди їш.
Манька: (Зіскакує з дивана, гучно тупаючи йде на кухню)
Ваня: (Із набитим ротом) А можна ще громше?! 
Манька: (Вертається із мискою) Я не поняла, де тартар?
Зінаїда: (Відриває погляд від телевізора) Нє, ну ти глянь, ми шо з батьком мільйонери,
шоб тобі ту сільодку через день готовить? Бери їш, шо є, скажи пасіба і на тому! В мене
бабка блокадний Ленінград на одному куску хліба прожила! А ти щами гидуєш.
(Хапається за живіт) ОЙ! Пінається… ОЙ! Зразу видно, шо генерал росте. (Гладить
живіт і щось невнятно бормоче)
Манька: (Пошепки, про себе) Абортишам своїм ти гроші на рибу, звісно, знайдеш…
Ваня: Позатикайтесь вже.
Телевізор: …Нарешті ми оголошуємо спецоперацію порятунку України від лап цих
тварюк та повернення України в російське лоно радянського союзу! Ми знищимо кожну
безскрєпну тварюку, що посміла присвоїти собі святу руську землю!



Манька: Піпєц, у школі вікна дерев’яні, бо в бюджеті грошей нема, а на війну гроші
найшлися!?
Зінаїда: Шо ти мелеш? Ти не чула, шо сказав Владімір Владімірович? Це миротворча
спецоперація, яка війна. А в школі, міжду прочім, вікна раньше пластікові були. Я по
телевізору слухала, шо то їх німці під війну повиймали і вивезли. У них же там Євжопі
нічого нормального не було, ото вони всігда і …
Манька: (Перебиваючи матір) Мам, ти себе чуєш? Що ти мелеш? Нашу школу тільки у
1985 побудували!
Зінаїда: А ну цить, бо он ше шось кажуть! Щас прослухаєм через твої брєдні!
Телевізор: …Тільки розквітаюча Росія здатна захистити Україну від тиску фальшивих
європейських цінностей! Ми звільнимо Україну за три дні!
Стандартна мелодія телефонного дзвінка
Зінаїда: (Дістає телефон, ледве встає з дивану, але йде на кухню) Альо… Альо, Ніна…
Ніна, ти чуєш, чи ні? О, алло… Та чули вже, ми ж тоже тілівізор дивимся… Ах ну да, у вас
же нема тілівізора… Та яка війна, ну шо ти начинаєш плакать, Ніна! Ніна, перестань січас
же… Яка сестра під Кієвом?.. Нічого з твоєю сестрою не буде, ну ти… ну ти глянь…
Путін сказав, шо освободять обізатільно, будеш єздіть до неї нарешті. Чуєш, Нінка?
Ніна: (Крізь сльози глухо) Чую…
Зінаїда: Владімір Владімірович сказав усім солдатам сложить оружиє і йти додому. Ну, він
же президент, його послухають. Та! Який то президент, то нацист! Самий настоящий
нацист! Дітєй на Донбасі мучив восєм лєт!
Ніна: (Ридає ще гучніше)
Зінаїда: (Напружено) Успокойся! Нічого з твоєю драгоценною сестрою не-бу-де!..
Понапридумувала собі… Всьо, давай, бо мені стірать нада йти…
Ваня: Шо вона там ниє, я новості через неї не почув.
Зінаїда: Та! (Відмахується) Хохлушка вона і в Африці хохлушка! Ото нада було із союза
не виходить, було б усе харашо, а не оце все…
Манька: А ти про Альошу подумала? Він же строковік!
Зінаїда: І шо? Альоша вчора дзвонив, казав, шо вони на учєніях в Білорусії!...
Ваня: Та Альоша у мене (стискає кулак) мужик! Отут усіх держе, та так, шо аж моча
ллється!
Зінаїда: Ванічка, не нєрвнічай, у тебе ж серце… Кушай.
Манька: Пить треба менше було.
Ваня: Тебе, сцикулєтку малу, забули спитать.
Зінаїда: (Не помічаючи сварки) Альошу… нашого Альошу на спецоперацію не
отправлять, бо він строковик… Він же тільки учиться… Ще навіть калашика того в руках і
не держав… (хитає головою) Не отправлять його на Україну, не отправлять, він же
строковик. (До Маньки) Чого вас в тій школі учать, он по тілівізору і то більше
розказують!
Телевізор: (На тлі лунає дитячий сміх) Привіт. Я Марія, матір 6 чудових дітей. Ой, скоро
уже і семи. За фахом я біоінженер, певний час працювала за кордоном, де шукала ліки від
раку. Але усі ці західні епідемії, наслані, щоб скоротити населення матушки-Росії не
залишили мене байдужою. Тому я повернулася! І разом зі своїм Васінькою долучилася до
державної програми відновлення популяції русскіх (сміється). Долучайся і ти. Бог дасть
зайку, а Владімір Владіміровічь — лужайку!
Зінаїда: Ох, ото як покажуть… Аби ж тих зайків рожать було просто, його ше ж виносить
треба. Я он Альошеньку (бере чоловіка за плече) за яким разом виносила? За третім? Ти
помниш?
Ваня: (Невпопад махає головою)
Зінаїда: А як я з Альошенькою намучилася, він же у больницях, считай, шо жив…
Ваня: Та ну, мать, ти не гни, він у нас бойкий був з цих самих… с малих його лєт.
Зінаїда: Так я шо, я ж не кажу нічо, просто ж для профілактики возили його…



Манька: До шістнадцяти всцикався, як такого не возить на профілактику?
Ваня: Шо ти мелеш, то у нього в дєтстві раз було!
Манька: Та ми спимо на одному дивані, ти з мене дури не роби! Всцикався він стабільно
раз на тиждень. А перед учєніями так кожен день. Хоч сама клейонкою накривайся…
Ваня: Завалися!
Зінаїда: Мда-а… зря я ото тоді за сьомим разом тужилася пів ночі… зря рачки лазила по
коридору, благо, уборщиця на подхваті, то вони зі сторожем підсобили… зря, бо наградив
же Бог…
Манька: Ще ти не лізь!
Ваня: Та ти закриєш сьогодні мордяку чи мені тебе на балкон спать отправить?
Телевізор: …як бачимо за тридцять років без крила опіки Росії Україна перетворилася у
гниле болото…
Манька: (Здивовано споглядаючи телевізор) Ого, ніколи би не подумала, що наш Усруйск
— це територія України.
Ваня та Зінаїда: (Разом) Та заткнися ти уже!
Манька: А вот тут (тикає в телефон) пишуть, що це війна, а не спецоперація. І що вже
тисячу наших строковиків вбили українські нацисти, так що другою армією світу ми
можемо бути тільки з кінця.
Ваня: Та закрий ти вже свого рота, ну як ти мені угавкалася за цілий день!
Зінаїда: Та ну не може такого буть! Ну як це тисячу строковиків?! Шо це вони пишуть?
Манька: Ну пишуть ось, глянь (простягає телефон) британська розвідка, кажуть, шо
укропи сопротивляються…
Зінаїда: Як це так?! (Ванька і Манька здивовано дивляться на Зінаїду) Путін їм ясно
сказав сложить ружйо, шо не понятно?! Там ті хохли по-руски не розбирають, чи шо?!
Манька: Так… Мам, він їм не президент…
Зінаїда: Щооооо?! А хто-о-о-о він?! Хєр з гори?!...
Телевізор: …Спецоперація, як і очікувалося, проходить успішно. Люди, звичайні українці,
зустрічають російських солдатів із квітами... 
Манька: Ага, дві тисячі наших уже зустріли із пластиковими вінками.
(Ваня та Зінаїда роздратовано дивляться на Маньку)
Зінаїда: (Перехиляючи пляшку горілки) Я дзвоню Альоші, стулили писки!
Ваня: (Неохоче скручує звук телевізора)
Зінаїда: (Зінаїда бере телефон, довго набирає номер) (Радісно) Альо… Альо…
Альошинька, Альошинька, ти чуєш? Альоша, як ти там? (Тривожно) Як ученія?
Альоша: Та шо мать, які учєнія, командір сказав, що лучші учєнія в бою. Бігаєм тут,
стріляєм по живих мішенях (сміється).
Зінаїда: Як це не на учєніях? Всмислі живі мішені?
Ваня: Мать, включи громку.
Зінаїда: (Зінаїда прижмурюється і пробує влучити в екран) Щас, Альошинька, підожди…
Як же воно тут… Манька, ану бистро настрой, як воно тут, я не понімаю…
Манька: (З буркотінням висмикує телефон із рук матері)
Зінаїда: Альоша! Кажи! Ми тебе чуєм!
Манька: Та тебе вся передова чує…
Ваня: Цить! Альоша, богатирь мій, Поповічь, синок, шо там?
Манька: Ага, хіба твій собутильнік, Наркоша Водковічь.
Альоша: Да, е-е-е! Прівєт!
Зінаїда: Альоша! (Кричить у слухавку) Так а шо там учєнія?!
Ваня: У мене дєд так само, зі школи на фронт, а з фронту — героєм.
Манька: Це той, шо контужений був?
Зінаїда: Цить, я кому сказала, Альоша говорить. (Кричить) Альошинька, як там
здоров’ячко твоє?! У тебе ж ноги, а спина не болить?
Альоша: Спина? Бля, поносиш бронік мільйон кіло і калаша, і тоді спитаєш…



Зінаїда: А ти настоєчку п'єш, на шишках, шо бабушка передавала?!
Альоша: Да ми тут вопше! Нас командир вивіз до лісу, сказав атаковать, ми і пішли… Бо
це наша земля, я навіть вулицю пушкінську знайшов, всьо как дома…
Манька: Ой, а ти вже під Києвом? Оце наші танки бистрі, оце мощь, там ще родичі тьоті
Ніни живуть, ти їх там не обділяй, бо шось Нінка розкисла взагалі, ото нічьо не робить,
тільки в трубку мені стогне…
Ваня: У мене дід, як Прагу освобождав, то його тоже з цвітами люди зустрічали…
Манька: Так його ж під Харковом контузило…
Зінаїда: Альоша! Не обращай вніманія! То все бендеровци!
Манька: Ага, і сремо ми у діру на вулиці також через бендеровців…
Зінаїда: Мань, ти б вийшла може, чесне слово, через тебе Альошу не чуть.
Альоша: (Гиденько сміється) а я уже цим родствєннікам прівєт передав (говорить через
гиготіння) наш командір тоже сказав нікого нічим не обділять, (вибухає сміхом) тільки
тепер яйця так болять…
Ваня: Терпи солдат — генералом будеш! У мене ж батько був генералом… 
Зінаїда: ой синачка, то я тобі мазь на березових бруньках передам!
Ваня: …То тепер і син стане, а чо?
Манька: Так дід був під два метри ростом і з кулака міг коня завалить, а Льоша сам
шнурки зав’язувать не вмів до шістнадцяти.
Зінаїда: Альоша! Тобі там не холодно?
Манька: Мам, ну чо ти ореш? Канєшно йому холодно, Путін розграбив казну, то ще б
йому не холодно було. Хай трусами женськими обматується і ходить, може, повезе і його
контузять. От був би Навальний, то може хоч свої труси мав би…
Ваня: Та в мене дєд (трясе кулаком) у одних киргизових сапогах і казьонном мундірє до
Берліна дійшов. Альоша ще й не таке покаже!
Манька: Тоже мені найшов героя, з розтібнутою ширінкою всю Германію оббігав і весь в
крадених годинниках вернувся…
Альоша: …кстатє про обділєнія родственніків. Я вам посилку домой послав. Сюрприз!
(Гиготить)
Ваня: (Злісно повертається до Маньки) Шо ти сказала?
Тиша
Альоша: …Ну карочє, я з тою посилкою так возився, то отдєлєніє не вантажне, то ше
якась дрисня, ну то я помахав їм автоматом і отдєлєніє зразу таке як треба стало (сміється)
Ваня: Повтори, шо ти сказала, шмаль малолєтня…
Манька: (Намагаючись приборкати дрижачий голос) Ну шо-шо? Ну шо не герой він. Дєд
сам говорив, шо він пів війни в окопах мерз, а пів — баб німецьких трахав... Ну який він
тоді герой?.. Це ж не герой?
Ваня: Ах ти…(З усієї сили б’є Маньку по обличчю. Манька падає. Ваня знову її піднімає і
починає бити нею об стіну. Маня сповзає по стіні. Ваня добиває її ногами)
Зінаїда: Альоша! Ти главне носочки теплі носи! У тебе ж ноги мерзнуть часто!
Ваня: ДЄД НЕ ГЕРОЙ ЗНАЧИТЬ, ДА?! ВО-О-О-Н!
(Манька плаче і намагається, щось сказати. Зінаїда показує їм пальцем «тихіше». Альоша
розповідає про посилки-подарки. На телефон Маньки приходить сповіщення)
Ваня: Це все твої довбофони! Висушила ними мозги зовсім! Хотіла айфон, щас получиш!
Манька: (Ридаючи) Не треба! 
Ваня: (Ваня гупає телефоном об стіл, поки не розбиває) Це тобі, шоб не гавкала!
Зінаїда: Альошинька! Ти трусики обізатільно пропарь, бо хтозна, шо там у тих хохлів за
болєзні.
Манька: (Ледь дихаючи) Пішов на хуй!
Ваня: (Знову гамселить доньку)
Зінаїда: Щас, Альошинька! Підожди!



Альоша: …ну так значить і ця родствєнніца так смішно кричала (пародіюючи) поклади,
шо ти робиш, це шо твоє (суворо) докричалася врешті (вибухає сміхом)
Зінаїда: (До Вані) Не бий Маньку по обличчю, вона ж на атестат має фоткаться, шо її
тепер зі спини фоткать будуть?
Ваня: (Не звертаючи уваги на Зінаїду продовжує бити Маньку)

 Друга дія
Однокімнатна квартира-хрущовка. На стінах обідрані шпалери, меблі радянські,
скрипучі. Гучно увімкнений телевізор, але він не заглушає крики сусідів. На подертому та
обісцяному (котом?) дивані сидить чоловік, одягнутий у сімейні труси та заплямлену
майку. З кухні долинає гупання каструлями.
Ваня: (Дуже гучно хлебче горілку, закурює, харкає під ноги) ти ше довго будеш тими
кастрюлями лупашити? Через тебе нічо не чути! (Відхаркує)
Зінаїда: Ой, мій драгоценний, уже несу тобі покушать!
Ваня: Бистріше давай.
Зінаїда: (Виходить з кухні з однієї тарілкою, несе її в одній руці, підходить ззаді до Вані
та вільною рукою прикриває йому очі). А вгадай, шо так вкусно пахне?
Ваня: З тих пір як вмерла моя мать, в цій хаті нічого вкусно пахнути не може… Давай
сюда вже, вигадала собі шось, гормони зовсім мозги поплавили…
Зінаїда: Ой, смачного тобі, зайка моя. Сьогодні у нас равіолі по-московськи, за рецептом
Прохора Шаляпіна! (Присідає коло нього на дивані, нахиляє голову до виделки, наче
сподівається, що він її погодує).
Ваня: Шо ти твориш мать, ще мені не вистачало патлі твоєї їсти.
Зінаїда: Ой та я подуть хотіла, такі гарячі, тільки ж з кипятка…
Ваня: В сраку собі подуй (агресивно жує та підкручує звук телевізора).
Зінаїда: (Зітхає) Ну ти кушай-кушай. МАНЬКА, ДЕ ТЕБЕ ЧОРТИ НОСЯТЬ, ТИ НЕ
ЧУЄШ, ПАПА ЇСТИ СІВ, АПЕТИТА ПРІЯТНОГО ПОБАЖАТИ НЕ ХОЧЕШ,
СВИНЮКА?
Тиша
Зінаїда: (Підходить до облізлої шафи, витягує звідти потрісканий армійський шкіряний
ремінець, граючись із ним бродить квартирою, шукаючи Маньку)
Ваня: Скільки можна вітер робити?
Зінаїда: (Виходить з квартири)
Ваня: Ну нарешті. (Робить телевізор ще гучніше, закурює цигарку, тарілку ставить там,
де сиділа Зінаїда. Підходить до підвіконня, опускає труси та мочиться у вазон, сідає на
диван, не піднімаючи трусів, продовжує їсти)
Зінаїда: (Заходить у квартиру, на обличчі жодних емоцій) Повішалась…
Ваня: (З набитим ротом) Шо?
Зінаїда: Повішалася Манька, кажу. Осьо, в під’їзді на перилах висить.
Ваня: (Без жодного зацікавлення) І шо тепер?
Зінаїда: (Починає плакати) Ну як шо, Васічка, ну як шо? Повішалась вона. По-ві-ша-лась.
(Пауза). Як ми її хоронити маємо? Поп як взнає, то хіба в могилу плюне, а за нами
анафему правити буде, (вибухає в риданнях) падлюка, сука, ненавиджу, не могла
нормально вмерти? Під машину кинутися? Ні собі, ні батькам, жодної поваги. Ото їй тепер
все одно, а на нас позор, ПОЗОР. Вже і так весь під’їзд шепчеться, що я негодяща, всьо
вагітна хожу, а дітей тільки двоє… А тепер (захлинається слізьми) НАВІТЬ ДВОХ НЕМА.
Шо робить нам, Ванічка?
Ваня: (З набитим ротом) Ти рожала, ти і ховай, я тут до чого. Дай пожрать спокійно,
мать!
Зінаїда: Мать, (розводить руками) та яка ж я мать… Закопати десь все одно треба. Бо ше
сусіди почнуть говорити. Ти поможеш мені її зняти?
Ваня: (Мугикає)



Зінаїда: Ой, Ванічка, ти ж у мене такий мужчина, такий джентельмен. Я от прям чуствую,
що оцей маленький генерал (гладить живота) стане нам радістю на старість. Я в цьому
впевнена, вже навіть гроші за Альошеньку нашого віднесла в роддом, в садік, щоб взяли
обов’язково…
Ваня: А я думаю, де гроші ділися… В полі рожать не пробувала? (З докором) Моя бабка
так дванадцятьох вродила, і всі живі…
Зінаїда: Та то хіба для мене всьо? То ж для генеральчика нашого! (Гладить живота).
Гаразд, ти йди знімай Маньку, а я пошукаю, в шо б її таке запхати… (Піднімається з
дивану, лізе на антресоль)
Ваня: (Продовжує сидіти на місці)
Стукіт у двері
Зінаїда: Ой, сиди-сиди Ванічка, я відкрию (важко злізає з антресолі, відчиняє двері, а
звідти на неї суне коробка)
Поштар: Ето я (гикає) поштальйон Пєчкін, пріньос посилку от вашего мальчіка!
(Протягує Зінаїді документ на підпис, але коли Зінаїда простягає по документ руки, то
забирає. Подібна гра повторюється декілька разів)
Зінаїда: Та замахав вже, ну (б’є поштаря по голові, зрештою жаліє, та наливає йому
гранчак горілки).
Поштар: (Радісно випиває, віддає документи та йде)
Зінаїда: Ой, яка коробочка, це певно від Альошеньки. Ой, така велика, Манька сюда точно
влізе, да, Ванюш?
Ванька: (Мугикає та сидить декілька секунд, не відриваючи погляду від телевізора) Шо
ти сказала? Від Альошки? Ну мать! (Іде до коробки)
Зінаїда: (Порпається в коробці разом із Ванькою, виймає звідти електрочайник без
підставки, деталі для дитячого ліжечка та закривавлений матрац, починає збирати).
Ой, ну який узор красівий, не подумала би, що хохли панімають, що таке стіль і мода. А
чайник який красівий! От я якраз чайничок поставлю на чайок, поки Маньку поховаю, то
водичка якраз закипить! (Ставить електрочайник на газову плиту забирає коробку та
виходить з нею із квартири).
Квартира наповнюється димом, але Ваня продовжує сидіти нерухомо біля телевізора
Зінаїда: (Заходить у квартиру) А вот і я (закашлюється), фу, шо це (підбігає відчинити
вікно, перехиляється, щоб подихати свіжим повітрям, морщиться, гучно фукає та
зачиняє вікно назад, іде до камфорки). Ну ти глянь, хохли взагалі нічого робити не вміють.
Чайник то разом із водою закипів (сміється, робить собі та чоловікові чай у надщерблені
гранчаки). Це ужас, одноразові чайники, от не то шо чайник прабабки Мітрофани.
Чугунний, мощь! (Несе чай собі та чоловікові, всідається до нього на диван поближче)
Ой, Ванюшка, а чайочок то не простий (підморгує йому). Ой Ванічка, оце стільки років ми
з тобою душа в душу так живем, ні в кого такого шлюбу нема міцного як у нас (складе
руку чоловікові на коліно).
Телевізор: Ей, мужчина! Відчуваєш тваринну пристрасть? Інстинкти переповнюють твої
члени? (Грайливо) хочеш завалити її на диван? РОБИ ЦЕ! Але пам’ятай: русоброві
кохаються, тільки не з хохлами!
Ваня: Фу, шо за гадость по тому тілівізору. (Скидає Зінаїдину руку з коліна) І ти ше тут
простітутка така (перемикає канал).
Телевізор: А тепер регіональні новини. Сьогодні патрульні загони знайшли на вулиці
Болотній тіло молодої дівчини. Тіло виявили у коробці на стихійному звалищі. За
попередньою версією слідства, дівчина загинула від внутрішнього крововиливу внаслідок
побиття…
Ваня: (Відповідаючи телевізору) Ой, та хіба від такого вмирають, і взагалі, як побили,
значить було за шо (усвідомлює, що розповідають про Маньку, обертається до Зінаїди).
Ти, мать, шо, кончєна? Ти ше не навчилася трупи за стільки років ховати (показує на її
живіт)?



Зінаїда: ой, Ванюшка (плаче).
Стукіт у двері
Зінаїда: (Біжить відчиняти)
Поштар: (Заходить уже з маленькою коробкою, знову грає в гру «не віддам», врешті
Зінаїда наступає йому на ногу, забирає коробку, але приносить свій гранчак з чаєм, у який
дорогою наливає горілку, поштар випиває, задоволений іде)
Зінаїда: (Розкриває коробку, витягує звідти дитячі розвивальні іграшки, намагається
зрозуміти, як їх скласти, зрештою відносить іграшки Вані)
Ваня: (Бере іграшку-складалку, довго нею крутить, зрештою засовує у неї гранчак)
Зінаїда: Боже, Ванюшка, оце ти… Креативний!
Ваня: Ти хоч знаєш, що це слово означає? То не патякай! (Дає голосніше телевізор)
Телевізор: Нові відомості у справі резонансного вбивства неповнолітньої! Наші відважні
слідчі встановили, що дівчину напоїли снодійним та втопили у річці Гнилій. Річка Гнила –
водойма, викопана особисто за наказом царя-батюшки Ніколая ІІ у 1910 році…
Зінаїда: Ой, Гнилячок, я ж там всьо літо проводила, як молода була. Але не купалася, нє.
Бо ото як німці прийшли, то воду потруїли і всьо. ВСЬО! А моя бабка ше там колись одяг
прала свій. То всі простиньки були білюсінькі! А тепер? Хіба всі в гівні будуть…
Стукіт у двері
Зінаїда: (Бере з собою стакан, відчиняє двері, звідти до неї уже протягується рука з
власним гранчаком. Зінаїда наливає горілки, рука зникає, натомість з’являється коробка.
Жінка її відкриває, виймає звідти телевізор. Збуджено плескає в долоні. З тумбочки
витягає сміттєвий мішок, розрізає його, застеляє на товстий телевізор, зверху ставить
новеньку плазму)
Телевізор: Сенсація! В місті Усруйськ викрито базу сатаністів-жидобандерівців. За цією
організацією велося тривале слідство, але лише сьогодні оперативники нарешті змогли
затримати учасників секти. Затримання сталося під час ритуального жертвоприношення
лідера секти Марії Смірнової…
Ваня: (Вибухає сміхом) Ну яка вона Марія? Вона Манька, курча!
Відчиняються двері, двоє чоловіків у російських гусарських карнавальних костюмах
привозять на інвалідному візку Альошу, без ніг. Альоша тримає у руках щось, загорнуте у
ковдру, наче немовля
Гусар-1: Товарищі батьки, прошу жалувати, товариша Олексія Смірнова, позивний
Чмонька. Вірою та правдою служив Оттєчєству. За втрату обох ніг при виконанні бойового
завдання призначається винагорода — річний запас талонів на продукти!
Гусари пересаджують Альошу на диван між батьком та матір’ю. Інвалідний візок
забирають. При виході з квартири віддають честь. Тривала мовчанка. Ваня та Зінаїда
навіть не дивляться на сина, дивляться на стелю.
Зінаїда: (Все ще дивлячись на стелю) Ой, синочок, так тебе ждали, такі раді тебе бачити
нарешті!
Альоша: Ти ж на мене навіть не дивишся…
Зінаїда: (Обережно опускає погляд на сина) Ой, а шо це в тебе тут таке гарне? (Із
сюсюканням забирає згорток у сина, розмотує його. Скрикує. Викидає згорток. З ковдри
вилітає частина ноги)
Альоша: Не нравиться сюрприз? (Вибухає сміхом)
Зінаїда: (Уважно оглядає сина з німим жахом. Обережно підбирає ногу назад, замотує в
ковдру. Сідає на диван та починає заколисувати згорток. Диван під нею просочується
кров’ю)

Завіса




