ДВІЙНИКИ
П’єса для камерної сцени
ТЕРЕЗА
БЕАТА
ІЛЛЮША
Хор off: Продавці, охоронці, споживачі
Торговий центр. Приміщення H&M. Двоє дівчат біля манекна виділяються серед натовпу.
Одягнені в шелянові хустини, старі яскраві речі. Одна з них має в руках чорний базарний
кульок BOSS, інша базарну сумку на колесиках.
БЕАТА я казала, що не треба цього робити.
ТЕРЕЗА вже пізно, ми тут, давай. Назад дороги немає, що нам втрачати? Ти той парашут
взяла?
БЕАТА взяла, взяла.
Підходять до дівчат, що приміряють якісь светри біля дзеркала.
ТЕРЕЗА Люди добрі, не будьте байдужі, поможіть бідним сиротам, дівчатам, в нас хата
згоріла, тата забрали, ми з Закарпаття, хочем їсти, хочем пити, хочем подзвонити. Ви горя не
знаєте, сидите в ресторанах, пропиваєте, проїдаєте купи грошей тут у столиці, і нікого не
цікавить, що робиться десь там вкінці світу, у віддалених регіонах країни. Ми приїхали сюди,
добиралися трохи попутками, трохи по тамбурах поїздів ховалися, люди добрі є, то нам
помогли і поможуть.
БЕАТА а ви тут всі такі багаті, гроші на то лахміття тратите, то і нам грошей можете трохи
дати.
ТЕРЕЗА ми добрі люди, лагідні дівчата, тільки бідні, як пси.
БЕАТА ми не бомжі, тільки дві понівечені долею сільські дівчини.
ТЕРЕЗА перший раз у столицю приїхали
БЕАТА так хочемо київського торта.
ТЕРЕЗА і котлет.
БЕАТА і каштанів ніколи не бачили.
ТЕРЕЗА і хлопці столичні такі красіві.
БЕАТА ой би зачіпитися, може би нас хто взяв? Ми і їсти варити вмієм, і шити, і прати, і
мити.
Люди відходять, всі їх оминають і шарахаються.
ТЕРЕЗА Ану йди сюди, в тебе очі добрі.
Ловлять якусь дівчину (можна з залу)
СПОЖИВАЧКА Відчепіться. Я нічого не маю.
ТЕРЕЗА Іди сюди.
СПОЖИВАЧКА Я нічого вам не зобов’язана. Йдіть в червоний хрест.
БЕАТА Та то секта.
СПОЖИВАЧКА Тоді в церкву йдіть.
ТЕРЕЗА Ми там були. Нас вигнали.
БЕАТА Батюшка дав підзатильника.
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ТЕРЕЗА Ну ходи нас нагодуєш.
БЕАТА А ми тобі пісеньку заспіваємо, таку справжню, не то шо тут американське гімно
крутять, де той діджей?
ТЕРЕЗА Дівчино, дівчино, я ворожити вмію, долю людей виджу.
СПОЖИВАЧКА Він спав з тою Зоєю?
БЕАТА Цей підер спав не тільки зі Зоєю, але й з Зоряною, Любою, Лесиком і Миколою.
СПОЖИВАЧКА Ви божевільні. Вам тре швидку викликати.
БЕАТА Ні, це ти хвора. От нашо тобі той шалік, в тебе в шафі п’ять лежить.
СПОЖИВАЧКА ну і що, що п ять, ну п’ять і що з того, а мені цей сподобався.
ТЕРЕЗА Ти б краще нам віддала. Ми ж свої, ми нормальні, то що тільки здалека приїхали.
ТЕРЕЗА Стііій.
Споживачка тікає. Беата і Тереза ловлять її. Беата розкриває великий мішок на колесиках, а
Тереза заштовхує туди споживачку.
ТЕРЕЗА ти диви, яке падло, от маєш свій шалічок, будеш тепер тут сидіти, поняла?
Дівчина щось говорить, намагається вибратись, але нічого вже не чути.
Підходить Іллюша.
ІЛЛЮША Дівчьонкі! І де ж ви такі бички взялися?
ТЕРЕЗА ойой, а ти навєрно київський?
ІЛЛЮША з квартірою і машиною.
ТЕРЕЗА А чого ти рижий?
ІЛЛЮША не такий вапросік у вашій ситуації ставлять, треба питати, яка у мене марка?
БЕАТА а ми не розуміємось.
ІЛЛЮША от сєло.
ТЕРЕЗА А в тебе чорна машина?
ІЛЛЮША я шо негр? Білюсінький мерс, як і айфончік.
ТЕРЕЗА Але ти рижий.
ІЛЛЮША да, я рижий. Я самий кльовий.
БЕАТА А в нас на районі, ой ну в селі тебе би пацани побили.
ІЛЛЮША в кого є бабло і связі, того не б’ють.
ТЕРЕЗА а в нас би так тихенько відпиздили, ніхто б і не знав, шо, коли і як.
ІЛЛЮША шо ви причіпились? Я не зек, не підер, не чорний, не хач якийсь там, я просто
рижий, але я з грошима. А шо ви такі загорілі, аж оранжеві?
ТЕРЕЗА то з городу.
БЕАТА ціле літо пашимо на городі.
ТЕРЕЗА в нас хата згоріла.
БЕАТА то від попелу.
ІЛЛЮША а в нас дєвки в солярій ходять, бабло платять за то.
БЕАТА і нашо, ми шо гірші?
ІЛЛЮША шо ви селючки розумієте!
ТЕРЕЗА а нагодуєш нас?
БЕАТА в нас хата згоріла, тата забрали, ми з Закарпаття, хочем їсти, хочем пити, хочем
подзвонити.
ІЛЛЮША а на роботу йти не хочете?
БЕАТА а хто нас візьме?
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ІЛЛЮША мій батя депутат, шось придумаєм.
ТЕРЕЗА а може ти нам речі якісь купиш?
ІЛЛЮША дівчатка, ви вже дорослі і самостійні.
БЕАТА Жмот.
ІЛЛЮША я не жмут, я просто…
ТЕРЕЗА тоді ми потрапезуємо, чим торба багата.
Витягує з кулька молоко в пляшці від якоїсь мінералки, ковбасу, хліб, квашені огірки. Беата
бере широкий шалик, розстеляє його на підлозі і починає розкладати курку.
ІЛЛЮША ей, ви що, отямтесь, вас викинуть звідси.
ТЕРЕЗА ми в біді, ти шо не бачиш?
БЕАТА ми приїхали з Закарпаття. Хата згоріла, тата забрали.
ТЕРЕЗА так і не бачити нам київського торта.
ІЛЛЮША заберіть ту курку звідси.
БЕАТА то з поїзда ше.
ТЕРЕЗА як в поїзд не візьмеш курки, то ніде не заїдеш, а як є курка, то і до столиці
доберешся, на сам Хрещатик.
БЕАТА В нас хата згоріла, а кури живі лишились, правда яйця перестали нести, от ми їх і їмо.
А такі курчата гарні були, так кудкудали, півні кукурікали, а вутята квакали, гуси гигикали.
Така гарна птиця була в нас, чого самі бройлери вартували. Як на базар везли, то зразу у нас
купували. А тут що? Навіть сонічка нема, а ти знаєш, що квіти до сонічка повертаються, їхні
китиці такі самі круглі, як воно, вони схожі на сонічко, а тут смерть, сонічка нема, трава не
росте, птичка їсти нічого не має, от ї їмо мертвих курей.
ІЛЛЮША та ви самі, як ті кури, кублитесь тут, ви шо чокнулись?
БЕАТА А в поїзді дядько газету читав, казав, що в Європі всі такі як ми стали, всі такі, всі
волочаться і до столиці їдуть, шукати кращої долі.
ІЛЛЮША ви ж ніколи там не були.
ТЕРЕЗА по телевізору виділи.
ІЛЛЮША А я не тіки в Європі тусив, я і в Турції отдихав., ол інклюзів.
БЕАТА і шо ті турки, такі, як ми, чи ліпші, гірші?
ТЕРЕЗА дай кусок курки.
БЕАТА якого турка?
ТЕРЕЗА ти шо не чуєш, шо я тобі кажу, дай кусок курки!
БЕАТА якої курки?
ТЕРЕЗА дай кусок курки, ти шо дура, ти чаюєш, чи ні?
Приходить охоронець.
ОХОРОНЕЦЬ прошу вийти і заплатити за шалик.
ТЕРЕЗА але в нас нема шалика, ми приїхали з Закарпаття, хата згоріла, тата забрали.
Червоний хрест – секта, з церкви вигнали, ми перший раз в столиці.
ОХОРОНЕЦЬ мене не цікавить, забирайтесь, інакше я викличу міліцію.
ТЕРЕЗА дядьку, та ми дві сиротини, дві сестри, самі в цьому світі, як билини.
ОХОРОНЕЦЬ я повторювати не буду.
ІЛЛЮША я заплачу за шалик, збирайтесь, селючки тупі.
Йде до каси і розраховується за шалик.
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БЕАТА я тебе в ноги поцілую, рудий принце!
ТЕРЕЗА (до охоронця) а Ти шо, дядю, чьо вирячився, бідних людей не бачив чи шо?
БЕАТА він сам з дупи виліз, шо не бачиш?
ОХОРОНЕЦЬ так, я вимушений прийняти міри.
Дівчата його різко хапають. Одна закриває ганчіркою рот, друга міцно зв*язує, далі вони
його знову ховають у свій великий мішок на колесиках.
Виходять, йдуть в інший магазин, наприклад ZARA.
БЕАТА чьо він приципився?
ТЕРЕЗА тобі не все одно? Зато так весело.
ІЛЛЮША На, тепер носіть той шалик з жирною плямою від ковбаси.
ТЕРЕЗА Ой я буду. Замість хустини. Давай.
БЕАТА Ні, я його перша взяла.
ІЛЛЮША А хто старша?
ТЕРЕЗА Я!
БЕАТА Нє, я старша!
ІЛЛЮША, што за сєло?
ТЕРЕЗА а правда я гарніша?
ІЛЛЮША ви дві уродіни.
БЕАТА я хочу он то плаття. Може мене хто заміж візьме.
ТЕРЕЗА Хто тебе таку захоче.
БЕАТА йде міряти речі.
ТЕРЕЗА (переглядає колекцію). В нас голову треба було мити раз на тиждень, в косу заплів і
все, а тут прийдеться кожен день мити. Але ми там тяжко робили. Всі кругом п’ють, в
сусідських хатах смердить. Ми з сестрою корови тримали, гусей, качок, індиків, молоко на
базар возили. Зато були господині на все село. Чи зима, чи літо, нагодувати все то треба,
корови мукають, свині рикають, часу наїстися нема. А тут хоч жизні побачу, вирвались з
цього пекла, я все зроблю, щоб тут лишитися. Нирку можу продати, на панелі постояти, все
зроблю. Твого баті офіс можу мити, прибирати, можу вам їсти варити. Поможи мені, Іллюша.
Виходить Беата, на ній плаття, зверху светр з написом USA
БЕАТА Ну як я?
ІЛЛЮША Тобі треба буде порадитись з моїм стилістом
БЕАТА а сфоткай мене.
Хор офф
Найкращий телефон твоєї мрії
Нокія ХХХХХХ
555555555
Тисяч
Тисячччч
І він твій
Перший і незайманий
Біла панель!!!
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Досконаліть – це твій стиль життя.
БЕАТА ну купи мені суконку і той светрик!
ІЛЛЮША окей, але шось за шось.
БЕАТА ну та я шо зовсім тупа!
ТЕРЕЗА ну зроби мені дитину.
ІЛЛЮША де?
ТЕРЕЗА тут, це так класно, серед людей.
ІЛЛЮША дєточка, спокійно, на все свій час. Капіталізм вимагає жертви.
БЕАТА шо-шо? Хто має вмерти?
Виходять в магазин home&you
БЕАТА Ой які прєлєсті.
ТЕРЕЗА На такій постелі шкода сексом заніматися.
БЕАТА То ти все до шафи пхати любиш, пхала, пхала, все придане згоріло. Навіть не
витерлася тим рушником, шо тьотя подарила з дельфіньчиком, зі стаканів не пила, аж поки
тато їх не побив, Все-все пхала в ті тумбочки, поки все не згоріло.
ІЛЛЮША тихо-тихо.
БЕАТА мовчи рижий.
ІЛЛЮША я тобі не рижий, тобі тут не село твоє, ше таке раз буде, ти про це пожалієш.
ТЕРЕЗА А чого ти так села не любиш? Молоко звідки п’єш? Яйця, масло, молоко, овочі,
віноградік закарпатський любиш пожувати, пра?
ІЛЛЮША Я лососями снідаю.
БЕАТА Лосі снідають лососями.
ІЛЛЮША Ви дві циганки, заткніться.
ТЕРЕЗА Ми зато майбутнє знаємо. Якшо скажеш, де можна свою нирку продати,
поприбирати, кому дати, кому їсти зварити, ми зробимо так, що ти собі купиш ше крутіший
айфончік.
Витягує пляшку пива, п’є.
ІЛЛЮША Шо ти робиш? Тебе зараз знову виженуть, з вами двома стидно.
ТЕРЕЗА Хай виганяють, шо за фігню вони тут тримають. Я таке саме вдома можу зробити,
мої рушники вишиті гарніші за то, шо вони продають. Я їм принесу свої вишивки, салфетки,
рушники, ото товар.
БЕАТА Скоро всі у вишивках ходити будуть, як на західній Україні, ги-ги.
ІЛЛЮША Фу, це сєло.
БЕАТА Сам сєло. Ти не розумієш. Скоро всі будуть у вишивках ходити і тільки по-українськи
говорити.
ІЛЛЮША Да ладно. Це немодно. Ви бички приїхали сюди і будете вчити, як столиця має
жити? Це чуже нам. Ви знаходитесь в культурному місці, з вас всі будуть стібатися.
ТЕРЕЗА Хто вміє колядувати, ходить у вишивках, співає пісень, говорить, як ми, той
правильний, бо ми скорше Парижа золотом Київ покрили, а то всьо треба перевиховувати, то
ви туткай безкультурщина. «О Боже, какой мужчіна», дивися сестричечко, такі тут гарні
хлопці ходять.
ТЕРЕЗА витягує з сумки на колесиках вишиті рушники, підходить до каси.
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ТЕРЕЗА Цьоцю, візьміть мої рушнички, дивіться які гарні, сама вишивала. Своїми
спрацьованими, згорьованими руками. Подушки вишиті, наволочки, салфетки, з бісеру маю.
З маками, з соняшниками, бісером, хрестиком. Можу на замовлення шити, вишивати, можу
вам тут магазин прибирати.
ІЛЛЮША їх знімає на телефон.
ПРОДАВЕЦЬ вибачте, але ми таким не займаємось.
ТЕРЕЗА та ти така гарна дівчина, хлопця маєш?
ПРОДАВЕЦЬ я зараз викличу охорону.
ТЕРЕЗА дай Бог тобі доброго нареченого.
БЕАТА та ми приїхали з Закарпаття, в нас хата згоріла, тата забрали. Оце то, що лишилося,
не виганяйте нас, поможіть, ви ж добра людина, я по очах бачу.
ПРОДАВЕЦЬ ці питання не до мене. В нас такого не продають.
ТЕРЕЗА а шо у вас продають? То всюди однакове, все то є подібне, ті шмати, всі як двійники
прям, не відрізниш, а ви будьте ексклюзивні!
ПРОДАВЕЦЬ забирайтеся звідси.
БЕАТА але моя сестра може такі всякі штучки-дрючки сама робити, вам дешевше буде. По
скільки ви от ті кошики берете?
ПРОДАВЕЦЬ. це корзини для білизни.
ТЕРЕЗА та яка різниця, ми від циган навчилися плести, ми вміємо, з лози наплетемо. Скікі?
ПРОДАВЕЦЬ Я не знаю, ці питання до менеджера.
ТЕРЕЗА як? Та я такого слова навіть не вимовлю.
БЕАТА менеджер – це директор.
ТЕРЕЗА а ти звідки знаєш?
БЕАТА в оголошенні прочитала, шо тут менеджера потребуть.
ТЕРЕЗА. ага, то ви зараз без мениджира. То вам ніхто нічого не скаже, купіть в мене.
ПРОДАВЕЦЬ я нічого тут не вирішую, забирайтеся звідси. Хто ви такі?
БЕАТА ми з Закарпаття, бідні сироти. Там катаклізми постійно, зсуви, повені, ліс рубають,
скоро ті Карпати на низ посунуть, ви що телебачення не дивитесь, газет не читаєте?
ПРОДАВЕЦЬ я вам співчуваю, але це не моя справа, є певні організації, які вам можуть
допомогти.
ТЕРЕЗА Та ми столиці не знаємо, ми тут перший раз.
ПРОДАВЕЦЬ Це не мої справи, не заважайте нашим клієнтам.
БЕАТА так ми теж ваші клієнти.
ПРОДАВЕЦЬ ви дві божевільні, геть звідси.
ТЕРЕЗА так всі скоро будуть ходити, у вишивках. Це буде модним, ви ще пожалієте!
ПРОДАВЕЦЬ забирайтеся звідси, це не мої проблеми.
ТЕРЕЗА ні, твої. Ми тобі шо цигани, чи шо?
БЕАТА ти українка чи ні? Ти своїм людям помогти не хочеш?
ТЕРЕЗА а як всякі чорні тут приходять, то ви перед ними скачете, як мавпи. (Беата
демонструє). Ви тут Америку пропагуєте, а вас би там уже звільнили, бо там ніхто не
дивиться, в чому ти вдітий і як ти говориш. В тебе радянське мислення, сучко ти незадбана.
Ти знаєш, шо би було з тобою в іншій цивілізованій країні? Тебе б засудили за ущемлення
прав людини, за ущемлення прав меншин, класових і расових..
БЕАТА а потім би негри тебе тихенько відпиздили в кущиках до того всього.
ПРОДАВЕЦЬ Хто вас в чому обмежує? Ідіть в інституції по призначенню.
БЕАТА всі нас відправляють до інших інституцій.
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ТЕРЕЗА ти нас обмежуєш в своїй доброті до ближнього. Виперлася зі своєї провінції і тепер
звізда, да? Ти така сама, як ми.
ПРОДАВЕЦЬ я викликаю міліцію.
ТЕРЕЗА ладно, ладно, дай тобі Боже найти файного хлопця, заміж гарно вийти. Щасти.
Виходять, йдуть в інший магазин білизни. Риються між одягом.
Продавець вибігає за ними, фотографує їх на телефон.
ПРОДАВЕЦЬ я маю на вас доказ.
ТЕРЕЗА хапай її.
Беата підбігає до дівчини. Вириває з рук телефон, потім разом з Терезою, запихають її в
мішок на колесиках.
ІЛЛЮША ви шо вапшє? Шо це за торба у вас?
ТЕРЕЗА то нащі вєщі.
БЕАТА більйо, то більйо.
ІЛЛЮША шо так багато? Ей, там ше хтось є.
ТЕРЕЗА то наша киця, пес і парочка курей, як не буде шо їсти ми їх порубаємо на зупу.
БЕАТА але в основному більйо. То добрі тканини у нас там є, ми можем їх продати, аби з них
пошили шмотки, але ніхто не чогось не бере, там і мої вироби є, вишиття.
ІЛЛЮША з вами інтересно.
Хор офф
Не пропусти
Останній розпродаж
Модні бренди
Круті тренди
Низькі ціни
Висока якість
Тигрові ласіни
І ми дві багіні
Ідем у бікіні
Тут зможеш купити
Поїсти
Попити
Спочити
Для вас на все згодні
Будьте стильні і модні
Знову магазин одягу
ІЛЛЮША Класно ви їй сказали. А тіпа селючки з мозгами. Де ви так навчилися?
ТЕРЕЗА то по телевізорі раз таке показували. Хто його знає, шо то є ті права людини, хіба
людина має право? Жінка точно не має, принаймні у нас, а тут нас ніхто не знає, хто нам що
зробить.
ІЛЛЮША але що вона вам такого зробила?
БЕАТА вона якраз нам нічого не зробила.
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ІЛЛЮША нормальна дівчина.
БЕАТА тримається за своє місце. Їй пофіг на людину, на її горе, тільки якби людина
помирала, може б викликала швидку. Бо в її обов’язок входить тільки обслуговувати клієнтів
і їм посміхатися. Проституція, нє?
ТЕРЕЗА з приміряльної Іллюша, поможи защіпнути.
ІЛЛЮША дай мені спокій, я вже йду дівчьонкі, па.
ТЕРЕЗА іди сюди, а то порчу наведу.
Входить в приміряльну. Вони починають займатись сексом, чути характерні звуки.
БЕАТА ходить в старій спідниці, але натягнула на себе светер з написом USA, свої речі
спакувала в кульок БОСС.
БЕАТА до ОХОРОНЦЯ Дядьку поможіть мені, я свою меншу сестру загубила. Ми бідні
дівчата, приїхали з Донбасу, тата засипало, хата згоріла. Ми бідні дівчата, перший раз в
столиці. Поможіть сестру знайти.
ОХОРОНЕЦЬ а де та ваша сестра?
БЕАТА її зловили і в мішок запхали.
ОХОРОНЕЦЬ де?
БЕАТА он там, ловіть їх.
ОХОРОНЕЦЬ тут усюди камери, їх побачать.
БЕАТА та то такі професіонали, знаєте, скільки в нас дітей крадуть? Вони знають, що ми
сироти. Певно слідильи за намі. Бо ми сироти, на органи здадуть, кримінал кругом, по нас
прийшли і по вас прийдуть.
ОХОРОНЕЦЬ Дівчино, хто ти така? Давай я задзвоню в міліцію?
БЕАТА Ні, краще дай їсти, лизака кольорового купи, я сфоткаюся з ним.
Беата тягне його за руку. Виходять Тереза і Іллюша. Тереза в пенюарі і в шовкому халаті.
ТЕРЕЗА я так буду ходити.
ІЛЛЮША ти так класно дала.
ТЕРЕЗА а ти так класно вставив.
ІЛЛЮША я плачу, мала.
Підходять до каси.
ІЛЛЮША берем. Прошу обрізати бірки, пакувати не треба.
ТЕРЕЗА ти мене завезеш в луна-парк?
ІЛЛЮША куди скажеш, красотка.
ТЕРЕЗА хочу в цирк.
ІЛЛЮША буде цирк і кіно.
ТЕРЕЗА це моя дитяча мрія. Ми все життя робимо на городі. Тато так обіцяв нас в місто
завести в неділю, там цирк приїхав, вже білєти лежали куплені, але сестра в гноївку впала,
поки ми її мити почали, автобус поїхав, а наступний був аж в шостій. Йдем в кіно, раз в житті
живем, нє?
ІЛЛЮША Ха-ха-ха. І я колись впав в гноївку.
ТЕРЕЗА ти?
ІЛЛЮША та, ии, з пацанами бухали раз в селі. Не туди зайшли.
ТЕРЕЗА я думала київські мажори в клубах розважаються.
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ІЛЛЮША та ми так стібалися.
ТЕРЕЗА прікольно. Слухай, а де можна нирку продати?
ІЛЛЮША та я не знаю, тре баті питатися.
ТЕРЕЗА слухай, я шо з тобою просто так?
ІЛЛЮША а чьо ти не хочеш десь піти вчитися?
ТЕРЕЗА я шо дура? Я краще на роботу піду.
ІЛЛЮША давай подумаєм, може би ти десь пішла в технікум, там кулінарний, чи тіпа того.
ТЕРЕЗА я що їсти варити не вмію? Все життя варила. Татові подобалось.
ІЛЛЮША але без диплому твої вміння нікому не потрібні. Так би могла навіть тут в ресторан
влаштуватись.
ТЕРЕЗА так купи мені диплом, нафіга ну, як там формальності. Якби я не вчилась, не
старалась, мене все одно за селючку матимуть. Ти ж гроші маєш, а я не здатна вчитись, бо
люди з села тупими родяться, а тим більше з закарпатського села, то гени, нічого не зробиш,
природа так заклала.
ІЛЛЮША ти неправа. В кожного є свій шанс.
ТЕРЕЗА да ладно, мені впадло вчитися, якщо можна заплатити, то чого ні, це ж не Європа.
ІЛЛЮША для таких, як я, Європа всюди, я ж мажор, з квартірою і машиною в Києві.
ТЕРЕЗА ти рижий мажор.
ІЛЛЮША да, я рижий, но парень нєплохой.
ТЕРЕЗА нєплахой будеш, коли мене виручиш. Я знаю, що скоро ця епоха темряви
закінчиться. Ми вже не будем стидатися, що ми зі села, що говоримо українською, будемо
читати Шевченка, показувати пальцями на податківців і мєнти будуть нас слухатися, бо це
вони нам хату спалили, і це через таких, як ви, ми такі бідні. Одні мають все, а інші нічого. В
нас один мєнт – ігроман, він старих бабок по селах катрупить, а списує на других, йому
стільки вже смертей зійшло, кажуть він нас хотів ограбити, а проводка загоріляся. Ото через
ті связі все, через вас, може він і твого батю знає.
ІЛЛЮША розсмішила. При чім тут ми?
ТЕРЕЗА ви обкрадаєте Україну.
ІЛЛЮША то у всьому винуваті жиди.
ТЕРЕЗА а чьо жиди? Ну та-та, жиди, нє, а чого жиди?
ІЛЛЮША раз я тобі кажу, що жиди, то так є. Жінка має знати своє місце.
ТЕРЕЗА я ніколи в житті жида не бачила!
ІЛЛЮША ну в них носи такі, пейси носять, вони торгують, а ше часник їдять і кажуть
карочє, тільки ти нікому не кажи, що вони п’ють кров дітей наших, і тому в них жовті руки.
ТЕРЕЗА клас! Значить я теж жидівка!
ІЛЛЮША ти не жидівка, це видно.
ТЕРЕЗА твій айфон шо, гени перевіряє? Я тепер зрозуміла, хто я!
ІЛЛЮША ти не можеш бути жидівкою.
ТЕРЕЗА чого?
ІЛЛЮША бо в тебе ніс не такий, волосся не таке, як у них.
ТЕРЕЗА ну і шо, зато в мене з рота часником смердить і в мене руки жовті.
ІЛЛЮША бо ти селючка.
ТЕРЕЗА я не тільки селючка, але і жидівка.
ІЛЛЮША ти хвора якась, чого ти така бєшена, котік? Карочє, жиди і москалі – це наші дві
головні проблеми, якби не вони, то ми б зажили, ніхто б на заробітки не виїжджав, не хворів,
не бідував, все замнули тєму, котік.
ТЕРЕЗА ой би ми зажили-зажили!!!
ІЛЛЮША вони крадуть і світом керують.
ТЕРЕЗА ой керують страшне.
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ІЛЛЮША ладно, замнули тему.
ТЕРЕЗА чого замнули?
ІЛЛЮША ти хочеш роботу і житло знайти? Знай своє місце!
ТЕРЕЗА ну просто вони сильніші.
ІЛЛЮША слухайся мене, котік.
ТЕРЕЗА а мій тато мене бив, ходив постійно п’яний, бив посуду, їв і спав, ми з сестрою
постійно самі обробляли город, варили їсти і за худобою дивилися, а він все пропивав, і це
тому, шо ми його слухалися?
ІЛЛЮША і ти така сама, як твій тато будеш. Бо якби я би був твоїм татом, то теж би тебе
бив.
ТЕРЕЗА ти би мене пив?
ІЛЛЮША шо?
ТЕРЕЗА я не дочуваю.
ІЛЛЮША кому ти тут потрібна без освіти, я, я твій шанс. Я самий нормальний, а не якийсь
там підер.
ТЕРЕЗА та нашо я тобі здалася, якась жидівка, з Закарпаття.
ІЛЛЮША ти українка.
ТЕРЕЗА та хто його знає, в нас там всі на купу жили, і цигани, і румуни, і молдавани зі
словаками, всі змішалися, вийшов жид, от я напевно одна з них.
ІЛЛЮША ми всіх переживемо. Пережили хозарів, половців, царів, Сталіна, всіх переживемо,
бо ми невмируща нація.
ТЕРАЗА а ти тіпа історик?
ІЛЛЮША чьо ти, я юрист.
ТЕРЕЗА а я думала лікар, в тебе айфончік білий.
ІЛЮША да ладно, ти або стібешся, або реально тупа, навєрно все таки тупа.
Хор офф
Відчуй себе справжньою жінкою
Відчуй, що ти піддана бажанням
Ти варта послуг спа профешн
Зроби манікюр
І отримай в подарунок два лаки
від фірми неілспрофешн
твоя фірма
твій смак
твої мужчини
будуть в захваті від тебе
переконай усіх, що українські жінки найвродливіші!
Заходять в крамницю косметики
БЕАТА стільки прелєсті, ой прікольненько, ви прийшли.
(починають малюватися тестерами і сикатись духами)
БЕАТА от я дивлюсь на портрети цих дам, що тут на рекламах і чути що вони пахнуть.
ІЛЛЮША капіталізм, капіталізм!
ТЕРЕЗА да…А як ці духи називаються? Я по англійськи не читаю.
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ІЛЛЮША я вмію. Ядор.
БЕАТА то з ядом певно.
ІЛЛЮША цей яд чоловічі серця пожирає, котіки.
БЕАТА а може воно просто ядрьонне?
ІЛЛЮША одне іншому не заважає.
БЕАТА шо чесно? А який там яд?
ІЛЛЮША не знаю.
БЕАТА а це шо, ніна рісі, прада.
ІЛЛЮША ти тіпа тоже шариш.
БЕАТА то помилка якась, тут пропустили букву, не прада, а правда.. (Йде до продавця) Я
перепрошую, але тут помилка, то не прада, а правда має бути.
ПРОДАВЕЦЬ дівчино, тут все правильно написано. Це фірма прада, ви звідки взялися, глянь
на себе, цей магазин не для вас.
БЕАТА я перепрошую, я просто не розуміюся.
ПРОДАВЕЦЬ прошу поставити на місце.
БЕАТА та чого ви така зла?
ПРОДАВЕЦЬ он там дешевші є духи, внизу.
БЕАТА певно немає на світі ніякої правди, правда?
ПРОДАВЕЦЬ відстаньте, я з жебраками не розмовляю.
ТЕРЕЗА а багатими лесбійками, які ходять в хустині, бо мають непомиту голову?
ПРОДАВЕЦЬ забирайся звідси, подивись на себе.
ТЕРЕЗА я можу всі ці твої банки купити. Ти теж не завжди голову миєш. Ти сама іноді
підсмерджуєш, всі ми підсмерджуємо іноді, а коли людина потрапляє в біду, то їй пофіг до
цього, це правда, і ніяка прада не допомагає. Шо, глянь на свої зморшки? Мастись не мастись
цією байдою, тобі нічого не поможе.
ПРОДАВЕЦЬ ти на себе глянь, обшмаркані, опудала, перебиранці!
ТЕРЕЗА а ти не опудало? Та ти купуєш речі на базарі, так як ми, шо не видно? В тебе голова
теж не завжди помита, ти тут пані робишся, а приїжджаєш додому і йдеш до свекрухи на
город, від Києвом, вона тебе пиляє, ти підсікаєш бульбу, потієш, смердиш, а потім продаєш
це на базарі, в тебе ж нігті чорні, пальці обгризені, чоловік тебе б’є, а тут ти на нас
відриваєшся, да?
ПРОДАВЕЦЬ це все неправда.
ТЕРЕЗА це все правда, жіночко, то просто помилка на парфумах!
ПРОДАВЕЦЬ Це все неправда. Та в мене дитина хвора. Ви навіть не знаєте, як мені тяжко.
ТЕРЕЗА Так це не привід не розмовляти з жебраками.
ПРОДАВЕЦЬ в мене дитина помирає, я збираю гроші по всіх інституціях, треба робити
операцію за кордоном, тяжку операцію, мені тяжко, ми нікому не потрібні.
ТЕРЕЗА хай ваша дитина виздоровлює, перепрошуємо, шо галасу наробили.
ПРОДАВЕЦЬ ви не розумієте, зачекайте, хто ви такі, а хто мені поможе? Ні, а хто мені
поможе? Скільки можна збирати гроші, вже племінник і в Інтернеті оголошення написав, і
просили у рідних, і трохи сусіди помогли, але цього все одно не вистачає, бо нікому немає
діла, що в моєї дитини рак, нікому немає діла, чого ви прийшли, я про це принаймні тут не
думаю, а тепер куди ви пішли, чого ви мені все це наговорили?
Якась кавярня в торговому центрі - якась coffe haven або costa coffee
БЕАТА цукру в пакєтіках накради, будемо мати на завтра.
ІЛЛЮША нашо ви так до тої тьоті приїбалися, шо ви до всіх чіпаєтесь?
ТЕРЕЗА вона нас перша трогала і обзивала.
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БЕАТА ми за себе навчилися постояти.
ІЛЛЮША а чого ви її не запхали до вашого білья і курей?
ТЕРЕЗА а того шо порей! Салата така є, так і називається, салата з порею, майонезіка даш,
яйка звариш потреш, буде тобі порей. І карочє, нам треба чимпошвидше, аби ти нас десь
пристроїв.
ІЛЛЮША та нині можу пацанів пригнати, порозвлікаємось.
ТЕРЕЗА скільки заплатять?
ІЛЛЮША ну там домовимось.
ТЕРЕЗА ніфіга не домовимось.
ІЛЛЮША ну перепрошую, але ви не супер виглядаєте.
ТЕРЕЗА ти ж зі мною був, ти шо думаєш, шо в мене не така дупа, ніж в тої цицькатої?
(показує на продавця)?
БЕАТА без одягу всі рівні.
ТЕРЕЗА вот іменно.
ІЛЛЮША так у вас голови жирні.
ТЕРЕЗА а ти скажи, шо ми елітні шльордри, але переділись спеціально.
БЕАТА екотуризм.
ТЕРЕЗА може проституція це і є наше справжнє покликання?
ІЛЛЮША чьо ти так рішила? Людина тіпа має вибір.
ТЕРЕЗА тіпа має.
БЕАТА ніфіга не має.
ТЕРЕЗА в нас в село раз приїхала дєушка з Франції, Жаклін.
БЕАТА піздін.
ТЕРЕЗА така утютю, на курорт приїхала, ми думали висока мода, Париж, лафабре, жужуте, а
вона тупо сігарєти курила при бабі, стрийні і цьоці, представляєш, не то шо ми ничкуємся по
хабазах. Всі пацани її порухали.
ІЛЛЮША та один порухав і пльотки пішли, я шо не знаю.
БЕАТА ей, ти ж мажор, звідки тобі знати?
ІЛЛЮША та я в контакті з селюків стібуся.
ТЕРЕЗА карочє, вся такая, а дядя Жора, шо маршрутки на Ужгород тримає, сказав, що вона
тіпа вільна жінка і має право робити зі своїм тілом, що хоче.
ІЛЛЮША так вона давалка.
ТЕРЕЗА ні, це ми давалки, бо ми дві сільські українські дівчини.
БЕАТА просто шеф казав, шо за границьою всіх наших за давалок мають.
ІЛЛЮША наші дівчата найкращі, це все фігня.
ТЕРЕЗА наше призначення давати.
БЕАТА а француженки, там англійки просто брати правильно навчились.
ТЕРЕЗА це того, шо ми з забитого краю світу.
ІЛЛЮША фігня це все.
ТЕРЕЗА та я тобі кажу. Зато їм треба самим за себе платити, а за нас платить Іллюша. Я в
цьому не можу зрозуміти ту Європу.
ІЛЛЮША тупо.
БЕАТА і я кажу тупо.
ІЛЛЮША зато ми з центру Європи!,
БЕАТА та ми з дупи Європи.
ІЛЛЮША видно, з географією у вас не склалось.
БЕАТА сфоткай мене на тіліфон.
ІЛЛЮША а чого в тебе ніс такий якийсь кривий?
ТЕРЕЗА вона жидівка, так, як я.
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БЕАТА та нє, та то мене мотоцик переїхав, як я мала була.
ІЛЛЮША і ти жива лишилася?
ТЕРЕЗА жива, але теж жидівкою стала.
ІЛЛЮША тут жидів нема, вони в Америці всі, керують світом.
ТЕРЕЗА я думала, що Бог керує.
ІЛЛЮША та Бог собі керує, а то політика, гроші, то все вони!!! Там страшно жити, в таких
супермаркетах небезпечно ходити, а то літак може врізатися.
БЕАТА шо чесно?
ІЛЛЮША ти шо телевізора не дивишся? 11 вересня колись терористи врізалися.
ТЕРЕЗА бо там президент негр?
ІЛЛЮША тоді його ше не було.
ТЕРЕЗА то таке саме, якби я президентом стала. Якшо там негри керують, то чого я
Україною не можу?
БЕАТА ти приїхала з Закарпаття, в тебе хата згоріла.
ТЕРЕЗА ну і шо, якби не згоріла, я б собі вставила золоті зуби, в нас за таке уважають. Я би
теж виділялася, це була би конкуренція як його там, тому Обамі, він чорний, а я з золотими
зубами.
БЕАТА може б нас зауважили? Ну нашу країну?
ТЕРЕЗА як одна жінка в поїзді сказала, діти беруться з Інтернету, (голосно сміється))
ІЛЛЮША діти дітьми, а жінка має бути красивою, це її призначення.
ТЕРЕЗА дзвони пацанам.
ІЛЛЮША вони не можуть.
ТЕРЕЗА хто сказав?
ІЛЛЮША я сказав.
Тереза підходить до ОФІЦІАНТА.
ТЕРЕЗА а ти можеш, ти пацан, дайте мені будь ласка стаканчик на пиво.
БАРМЕН в нас заборонено розпивати алкогольні напої, а тим більше принесені зі собою.
ТЕРЕЗА а що у вас дозволено?
БАРМЕН вибір великий, прошу меню.
ТЕРЕЗА та я бачила вже, а чого у вас так дорого?
БАРМЕН а того, шо ти така бідна.
ІЛЛЮША шо ти сказав, чмо.
БАРМЕН шо, рижий, хоч в морду?
ТЕРЕЗА тебе звільнять звідси.
БАРМЕН це тобі швидку викличуть
ТЕРЕЗА я ж нічого не зробила.
БЕАТА ми йдем, не чіпайте сестри. Ми косівські біженки, блукаєм по світу з дев’яностих
років, навіть від самого розпаду Югославії! Зараз тобі гаплик буде, бо ти вже випробував
наше терпіння.
Тереза міцно хапає офіціанта.
ТЕРЕЗА (до Іллюші) шо стоїш, давай поможи, ти шо не мужик. Гоба!
Офіціант, завдяки спільним зусиллям дівчат і Іллюші опиняється в мішку на колесиках.
Виходять.
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ІЛЛЮША блін, там вже двоє людей. Шо ви з ними робити будете?
ТЕРЕЗА з’їмо.
ІЛЛЮША та ладно, я вам дам їсти, карочє на, тільки людей не їжте (дає гроші).
БЕАТА о, тепер продержимось.
ІЛЛЮША а вапшє, які косівські біженки? Шо вапшє? Коли то ше було!
ТЕРЕЗА а звідки ти знаєш, хто ми?
ІЛЛЮША ви дві сільські дівчини.
БЕАТА з Закарпаття.
ТЕРЕЗА яка тобі різниця, звідки ми приїхали.
ІЛЛЮША ви шось темните.
БЕАТА ми з Закарпаття. А ти звідки?
ІЛЛЮША Я київський.
ТЕРЕЗА та ти шо!
БЕАТА а може ти з поневоленої Ірландії?
ТЕРЕЗА бо ми вапшє то з Донбасу, вилізли з шахти, а ти питав, чого ми загорілі, то від
вугілля! Тепер всі будуть російськомовні, чуєш, російськомовні!
ІЛЛЮША карочє, ви чокнуті.
ТЕРЕЗА взагалі то наші корені з Російської імперії, ми ше царя пам*ятаєм, жаль, шо його
вбили, якшо би він жтв, то всі були би щасливі, то все американці.
ІЛЛЮША. Йдем чи в спорт-зал, чи шо.
БЕАТА в кіно.
ІЛЛЮША і в кіно.
ТЕРЕЗА і в кіно. Ми ще ніколи не були у кіно.
Спортзал. Тренажери.
Хор офф
Твоє тіло
Працює вміло
Ідеальні форми
Здоров’я внормі.
Йога, степ, пілатес,
Аеробіка гратіс.
Боді білдінг екшн
Працює перфекшн.
Фітнес-центр
Подбає про твій успіх.
БЕАТА О, спортзал, а я думала, це кінотеатр, я тіки по телевізорі такі тренажери бачила, оце
завжди собі думаю, чи їм робити нема чого. Це так дорого.
ІЛЛЮША ну да, ти що думала.
БЕАТА їх треба на город, всіх.
ІЛЛЮША карочє, ви якісь не такі селючки, ви дивні.
БЕАТА А ти не такий мажор, як всі.
ТЕРЕЗА а звідки ти знаєш, які мають бути селючки? Ми взагалі то з Донбасу.
ІЛЛЮША з Гондурасу, тоді чого скаржитесь на життя? Спасіба жителям Донбаса за
презідєнда підераса.
БЕАТА ну він хоч би свій, наш.
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ТЕРЕЗА а він шо твій бізнес віджав, да?
ІЛЛЮША да, донєцкі все піджимають.
ТЕРЕЗА зате є впевненість у завтрашньому дні.
ІЛЛЮША ні, він постарався, щоб ви були на дні.
БЕАТА а ти тіпа на висоті?
ІЛЛЮША я на яхті.
БЕАТА Ахті!!!
ІЛЛЮША там люди без традицій, не шанують свят, без коріння, без роду і племені. То їх
звезли після Голодомору.
БЕАТА а в нас на Закарпатті ми дотримуємось традицій, особливо весільних.
ТЕРЕЗА а я хочу виглядати на весіллі, як Валєрія.
БЕАТА та шо торти на замовлення пече?
ТЕРЕЗА ти шо дура, співачка Валєрія, бландінка така.
БЕАТА ааа, точно. Але ж ти чорні волоси маєш, як то.
ТЕРЕЗА то помалюю, а шо? Поскубаю собі. Валєрія зі спортзалу напевно не виходить, така
худенька.
БЕАТА та ну, як курка недогодована, а я в дитинстві любила Маріну Журавльову.
ІЛЛЮША а я Оксану Білозір.
ТЕРЕЗА ти гониш. Ти мав би слухати не нашу естраду.
ІЛЛЮША вся естрада отут тренується, естрада – це не талант, а тусовка, запам’ятайте.
БЕАТА на город їх всіх треба, як? Шоб просто так час тратити на то, аби тут скакати. Та дати
би кожній коло телички походити, знаєте, яке то переживання за ту тварину, аби з нею все
добре було, а їсти дати, а напоїти! А траву косити!!! Та нащо ті штанги тягяти!
ІЛЛЮША гм, в кожного свої заботи. Так скажи мені, чого багато з тих, хто косять, ходять за
худобою, в другій половині життя перетворюються на пузатих вуйків і жирних бабів? А ті,
хто ходять в спорт-зал, ніколи такими не будуть.
ТЕРЕЗА та ладно, це від кожної людини залежить.
БЕАТА я манала той спорт-зал, нашо ти нас сюди привів? Я шо хлопа накачаного не виділа?
По телевізорі ліпших показують. В моїх любимих серіалах «Солдати» і «Кадєти» такі хлопці
гарні, я тільки чекала тої години, аби собі включити, серіали супер. Ну і ше «Ранєткі» класні
були, вапшє, я обожнюю рускі серіали, то культура.
ТЕРЕЗА серіали – це частина мого життя.
ІЛЛЮША по телевізорі на фото шопі збільшують, а тут реальних можна побачити, всі
київські.
БЕАТА йдем, може когось обробим.
ТЕРЕЗА в нас голова жирна. А цей рижий нікого нам не приведе, я вже поняла, шо ти
безнадійний!
ІЛЛЮША бо вас і так ніхто заміж не візьме, подивіться на себе, яке весілля.
ТЕРЕЗА а ти видів, яке у нас весілля гуляють, які у нас традиції, як ми шануєм спадщину з
діда-прадіда, як ми дошлюбну чистоту бережемо.
ІЛЛЮША та я бачу.
ТЕРЕЗА то тобі все здалося, ти нічого не видів, я нічого не чула.
БЕАТА у нас перед весіллям молодій вінки плетуть, коси чешуть і мама, і тато, і сестри і
подруженьки.
ТЕРЕЗА зранку приходить парехмахерша, і їй треба налити, бо то або тьотка Люба
приходить, або Леська, Люба п’є більше, бо то дитина з хати йде в чужу хату, бо лишає дім
свій і маму, і тата. І то треба придане готувати, свиню різати, яйця складати, холодець
заливати, дружки молодому сорочку мають везти.
ІЛЛЮША нафіга мені ви то говорите?
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БЕАТА бо ви тут не знаєте, що це таке!
ІЛЛЮША мені того дзядівства не треба. В нас в лімузинах їдуть в загс, п’ють шампанське і
їдуть гуляти.
ТЕРЕЗА а в морду коли бють? Після першого тосту? Чи вкінці? Бо в нас по-різному.
ІЛЛЮША тут цивілізація, культурні люди, в морду ніхто не б’є.
БЕАТА а в нас можуть врізати і після першого танцю, спочатку польки танцюють, вальси, то
все сєло, а потім нормальне починають іграти.
ІЛЛЮША Нармальне це Шатунов?
БЕАТА А звідки знаєш?
ІЛЛЮША ну в нас теж таке іграють.
ТЕРЕЗА Шатунов, Валєрія, Міхаїл Круг вкінці «Горіла сосна», тоді молоду в хустину
завивають. І це самий печальний і самий радісний момент, всі плачуть і радуються, молоді
незаміжні дівчата прагнуть бути на місці молодої, а молодиці все б вернули назад, аби на її
місці не опинитися, бо їх за нашими традиціями вже не один раз били. Кого за зраду, кого за
то, що їсти готовити не вміє, а кого просто так, бо як без цього.
БЕАТА Ну раз б’є, значить любить, це ж логічно.
ІЛЛЮША Так значить ви одружені, раз ви в хустинах?
ТЕРЕЗА в нас голови не помиті, скільки разів тобі це казати? Ти шо тупий?
ІЛЛЮША але я би своєї жінки не бив, це тупо.
БЕАТА бо ти лох, значить.
ІЛЛЮША чого лох?
ТЕРЕЗА бо як не будеш бити жінку, то вона буде бити тебе, мужик не може бути слабаком,
таких не уважають.
БЕАТА ну да, і головне, аби молода на весіллі не зашпорталась і не впала, бо тоді життя не
буде.
ІЛЛЮША карочє, треба звідси йти, бо нас зараз виженуть.
ТЕРЕЗА нас і так звідси виженуть, ми скільки одягу накрали, магніти пообрізали і накрали,
так шо або вони нас, або ми їх.
Кіно
ІЛЛЮША Бойовик має бути.
БЕАТА Фу не люблю, як стріляють.
ІЛЛЮША там і любов буде, котік.
(грає музика, яка завжди грає перед початком сеансу)Вбігає продавець парфумів і голосно
кричить:
ПРОДАВЕЦЬ ПАРФУМІВ: ось ви де, ви, ви негідники, я вас посаджу за те, що ви мене так
образили, я до тепер не можу відійти.(Продовжує кричати).
ТЕРЕЗА ой, бля.
ІЛЛЮША ну і де салатік з порею?
ТЕРЕЗА я фігєю. Давай її сюди.
БЕАТА та блін місця нема, той наш мішок зараз трісне.
ІЛЛЮША як рукавичка?
ТЕРЕЗА Заткнись, давай пхай її.
Беата ловить жінку, всі троє намагаються її впихнути в мішок, але там немає місця.
X16

БЕАТА зараз ще ті всі повилазять.
ТЕРЕЗА пхай.
ІЛЛЮША не можу.
ТЕРЕЗА ти шо не хлоп?
ІЛЛЮША та ви їй голову зараз скрутите.
БЕАТА блін, я не знаю, що робити, у мене паніка.
В темряві кінозалу чути голоси людей, які бачать ситуацію, починається шум.
Хор офф
Кіна не буде
Вибачте за незручності
ТЕРЕЗА ні, кіно такі буде.
ІЛЛЮША бідні селяни раз у своєму житті прийшли подивитись кіно у столиці і то їх
підвели. Я ПРОТЕСТУЮ!
Мішок на колесиках коливається, дівчата не можуть туди запхати продавчиню
парфумів,яка постійно виривається.
ТЕРЕЗА (до Іллюші) РОБИ ШОСЬ, ЧУЄШ, НАМ І ТАК ВЖЕ ХАНА!
.
Мішок на колесиках розривається. Все раптом спалахує вогнем і горить. Всі зникають.
Троє персонажів роздягаються.
Темрява. Кіноекран. Постать оголеного хлопця з тачками.
ІЛЛЮША Я рижий київський мажор з квартирою і машиною. Це мажорство допомогло мені
стати щасливим, не бачити цієї біди, цього п’яного батька і змучену маму, цих золотих зубів,
корів, які мукають, свиней, які квікають. Як можна вижити після пожежі? Як можна вижити,
коли вже горить кожен день? Як можна вижити на вісімсот гривень? Це стране ріелторство,
менеджери, рекламні агенти? Торгові агенти? Чого я не можу бля на землі робити? Бо вона
плодюча? Чи все належить менеджменту. Я приїхав рано, о шостій п’ятдесят в нашу
столицю, аби вступити в коледж. Мені вчителі зі школи зібрали кошти і сказали, їдь, ти
здібний, сину, тобі гріх не вчитися. Я Шевченка найгарніше декламував на ціле село. Я
декламував, і всі плакали, матері, баби, хлопи і мій п’яний тато. Всім це подобалося. А потім
ці бабки на другий день зі смердючими брудними торбами, з сиром, молоком, недоскубаними
качками і курами їхали в маршрутці на базар. Всі намагалися впхатися, кожен з них хотів
віднайтися в цьому транспортному засобі, знайти собі місце, щоб стояти і дихати. Мене всі
розпихали, притискали, бо я молодий, здоровий, і всім пофіг, що я вчора так гарно
декламував Шевченка. Здуті животи цих бабів і немиті тіла хлопів з перегаром будили в мені
почуття протесту. Мені хотілося кричати, кожен день, кожен ранок, чому ви таке бидло?
Чому ви бухаєте, не миєтесь, смердите і дозволяєте, аби вас перевозили, як скотину! В
глибині маршрутки часто кричала дитина, їй було напевно страшно, бо всі її намагались
заспокоїти, страшили бабаєм і циганами. Якщо б я почав возмущатись, мені б теж
пригрозили, опинитись і циганському мішку. Дякуй, що хоч це є, дякуй, що пішки не ходиш,
не подобається, йди!
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Постріли.
БЕАТА я думала, це буде весело.
ТЕРЕЗА І я так думала, мені теж, теж галімо, більше таких розваг не буде.
БЕАТА постібалися називається. Нащо це все було? Не розумію.
Постріли.
ІЛЛЮША Я хотів вчитись. Сказали, що актором з голоду вмру, вони, вони мені наскладали
гроші, аби я вступив, аби не годував цілу сім’ю, я мусів вивчитись і помогти сестрі, витягти її
з діри, аби вона теж вчилась, а мама вже б з татом якось домучилася. Класна керівничка з
завучкою купили мені на секунді одяг і сказали, щоб виглядав нормально, на іспит мав іти в
костюмі, в тому самому, в котрому я щороку декламував Шевченка у сільському клубі. Я мав,
я хотів, але побачивши цих двох, мені так хотілось, так хотілось показати, що я кращий, що я
можу бути мажором, по приколу. Вони дивні трохи були, але я хотів відчути себе вищим,
кращим, культурнішим, крутішим.
ТЕРЕЗА Я не знала, шо так вийде, не знаю, що тепер робити. Одного прекрасного дня мене
задовбали ці панти, кожен день по браслєтіку, по мінєтіку, і з айфончіком, патусуєм. Мене
захарили розмови про Турцію і готелі, про шмотки, клуби і коктелтчікі, захарило говорити
про дурних хачів і підерів.
Постріли.
ІЛЛЮША Нас затримала міліція.
ТЕРЕЗА за те, що ми займались сексом.
БЕАТА за те, що спалили супермаркет.
ІЛЛЮША усі гроші, які дали мені вчительки я витратив на них.
ТЕРЕЗА усі гроші він потратив на нас.
БЕАТА йому пришили хуліганство.
ІЛЛЮША їм теж.
ТЕРЕЗА нам теж.
БЕАТА Терезин батя нас відкупив.
ТЕРЕЗА мене і Беату мій батя відкупив.
ІЛЛЮША мене посадили, побили, що приставав до таких дівчат, тепер я вільний, мені нічого
страждати.
Постріли
БЕАТА я казала, не треба було цього робити.
ТЕРЕЗА вже пізно.
БЕАТА і що тепер буде?
ТЕРЕЗА не знаю, мені тупо, дуже тупо, ми його не витягнемо з тюрми
БЕАТА ну а якшо попробувати?
ТЕРЕЗА шо попробувати? Не контакт і не комп’ютерна гра. Хочеш можемо піти здатися, але
шо ти батькам скажеш? Ніякий мєнт на це не піде. Шо я скажу тепер, нас відмазали, а його
ніхто не відмаже, я не знала, шо він криші не має, я йому повірила.
БЕАТА Я не можу спати.
ТЕРЕЗА давай підем у волонтери.
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БЕАТА які волонтери?
ТЕРЕЗА не знаю, які-небудь, це типу якась жертва для спільного блага, може ми комусь
поможемо і нам може буде легше.
БЕАТА ну я чула, там тіпа революція почалась, кастри горять, я сама бачила в центрі.
ТЕРЕЗА ну йдем.
БЕАТА а шо ми там робити будемо?
ТЕРЕЗА та не знаю, нам скажуть.
БЕАТА але там тіпа тоже Шевченка уважають, а ми з нього ржали.
ТЕРЕЗА а мені здається, ми просто не поняли, про шо він писав.
БЕАТА бо так виходить, з того, шо ми прикалувались, тепер, ну тепер ми за це виступаємо і
підтримуємо.
ТЕРЕЗА або мені мамаша завжди казала, шо всі ці шаравари і оселедці – сєло, а все русскоє –
культура, а тепер вона якогось фіга ридає постійно. Я сама не шарю.
Постріли
ІЛЛЮША я ніякий нафіг не Іллюша, і ніякий нафіг не київський, але я – рижий, це клеймо з
самого дитинства залишається зі мною. Я відчув себе тими самими бабами зі смердючими
сумками в маршрутці, які своїми здутими животами мнуть мені щоранку костюм, у них хворі
діти, в когось рак, в когось зоб, я такий самий, бо тепер я голий- босий, я втратив свій шанс,
пробухавши все з тими аферистками. З мене ніякий дон жуан не вийшов, якби ти не
крутився, у цій державі немає майбутнього, у кожного з нас немає майбутнього, бо ми всі
хворі на рак, ми всі стаємо частиною невидимої пухлини, яка усе пожирає.
Постріли
ІЛЛЮША Нас затримала міліція.
ТЕРЕЗА за те, що ми займались сексом.
БЕАТА за те, що ми накрали одягу.
ІЛЛЮША за те, що спалили торговий центр.
ТЕРЕЗА за моральну і фізичну шкоді працівникам.
ТЕРЕЗА усі гроші він потратив на нас.
ІЛЛЮША усі гроші я потратив на них.
БЕАТА йому пришили хуліганство.
ІЛЛЮША їм теж.
ТЕРЕЗА нам теж.
БЕАТА Терезин батя нас відкупив.
ТЕРЕЗА мене і Беату мій батя відкупив.
ІЛЛЮША Мене посадили, тепер я сиджу.
БЕАТА Тепер він сидить.
ТЕРЕЗА Тепер він сидить.
ТЕРЕЗА До мене нікому не було діла, головне англійська, плавання, музика, англійська, теніс,
косметолог, англійська, перукарня, манікюр, англійська, шмотки, інтернет, планшет,
англійська, клуби, Турція, англійська, солярій, день народження тата, англійська, масаж,
макіяж, англійська, англійська, англійська! Мені стало тупо нудно, від бабла, від салонів
краси, від шопінгів, тупих подружок, мені стало нудно, спочатку я створювала лєві акаунти в
кантактє, стібалась з тупих затурканих дєвок, ржала з їхніх фоток, з того, як вони самі себе
фоткають на дешеві телефони на фоні коврів в їхніх вонючих хатах, які вже сто років не
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бачили ремонту!!! Я стіблась з їхніх тупих прикидів і базарного стилю, ну як можна вдіти
кофту з рюшами і бльосками до класичних штанів і взути білі красовки? Ну виявляється
можна і ше й ходити з не пощипаними бровами, з целюлітом, бути жирним, не знати
англійської, не бачити нічого, крім свого задрипаного села. Виявляється можна. Можна! Для
мене це була екзотика, тому я створила лєву сторінку вкантакті, поставила на аву фото на
фоні ковра, я переписувалася з цими бичками, мені було з них тупо смішно, я їх ненавиділа, а
потім я не знаю, що сталося потім, я не знаю, як так вийшло, я їх більше не ненавиджу, це все
тупо.
Постріли
ІЛЛЮША нас затримала міліція.
ТЕРЕЗА за те, що ми займались сексом.
БЕАТА за те, що ми накрали одягу.
ІЛЛЮША за те, що спалили торговий центр.
ТЕРЕЗА за те, що завдали моральної і фізичної шкоди працівникам.
ТЕРЕЗА усі гроші він потратив на нас.
ІЛЛЮША я потратив на них усі гроші
БЕАТА йому пришили хуліганство.
ІЛЛЮША їм теж.
ТЕРЕЗА нам теж.
БЕАТА Терезин батя нас відкупив.
ТЕРЕЗА Мене і Беату мій батя відкупив.
ІЛЛЮША Мене посадили, тепер я сиджу.
БЕАТА Тепер він сидить.
ТЕРЕЗА Тепер він сидить.
ІЛЛЮША Це несправедливо.
ТЕРЕЗА Це несправедливо.
БЕАТА Це несправедливо.
БЕАТА Хто готовий віддати свій дорогий шалик для його звільнення?
ТЕРЕЗА Хто готовий спалити свій гардероб для того, аби продемонструвати, що тіло бідного
і багатого однаково може поразити рак?
БЕАТА Хто готовий відмовитись від поїздки на морські курорти? від салонів краси і від
шопінгів? Чи хіба імперія стосується тих, хто воює поблизу її периферій?
ІЛЛЮША А хто готовий видерти сторінку в паспорті з пропискою, аби бути солідарним з
ув’язненим бездомним хлопцем?
ІЛЛЮША Хто готовий віддати свій перстень, свої прикраси, аби в світі стало побільшало
свободи?
Wwwwwwww
Facebookfacebookfacebook
Comcom
Comcom
Tereza.tereza@@@@@gmailgmail.com
Wwwwwwww
Facebookfacebookfacebook
Comcom
Comcom
Beata.beata@@@@@gmailgmail.com
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Беата і Тереза роздвоюються, потроюються, розділяються на четверо.. ітд
БЕАТА 1 Тут Леська хороші новини прислала.
ТЕРЕЗА 2 класно і шо?
БЕАТА 3 та нічьо, треба відписати, я тобі карочє естафету передам.
ТЕРЕЗА 3 ой. Нє, мені так впадло.
БЕАТА 4 давай, давай.
ТЕРЕЗА 4 ну ладно.
ХОР ОФФ
1.НОВУ ТУШ ВІД МАКСФАКТОР КУПИЛА
2. БАБІ ЗОЇ ВАЗОНИ ПІДЛИЛА
3. ВЧОРА МИ БУЛИ ОТ ЩАСТЬЯ БУХІ
4. МЕНІ ПОДАРИЛИ НОВІ ДУХІ.
5 10 ГРИВЕНЬ Я ДАЛА ПОЖЕРТВИ
6. ТОЙ, ХТО ВИЖИВЕ, БУДЕ НЕ МЕРТВИЙ.
БЕАТА мені так нині впадло.
ТЕРЕЗА (вагітна) а мені не впадло, буде весело!
БЕАТА ну а може все таки нє?
ТЕРЕЗА може я і народжувати буду, і нас знову буде троє.
БЕАТА та ладно, мені впадло.
ТЕРЕЗА вже пізно, ми тут, давай. Назад дороги немає, що нам втрачати? Ти той парашут
взяла?
БЕАТА взяла, взяла.
Кінець

Вересень, 2014
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