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Перша дія 

Спальня. Напівтемрява. На широкому подружньому дивані сидить, спираючись спиною 

на подушку, укритий до пояса ковдрою Гена. Перед ним - ноутбук. Звучить відома 

мелодія комп'ютера, що завантажується. Гена дивиться на екран і гарячково стукає по 

клавіатурі. 

 

Гена (благає). Ну! Ну ж бо!.. Знову немає ... Нічого немає!.. Нікого немає!.. 

У спальню входить Ліда. Вона після душа, в ефектному халатику. В руках у неї 

смартфон. З нього ллється приємна джазова мелодія. 

 

Ліда (грайливо). Генчику, любий! А ось і я!  

Ліда починає виконувати щось еротичне, на кшталт -  «стриптиз-лайт». Гена не 

відриває очей від ноутбука. 

 

Гена (в розпачі). Де ж ви всі? Де ?! Куди поділися?.. Наволоч! Щоб ви всі луснули!.. 



 

Ліда наближається, спокушаючи чоловіка. 

 

Ліда. Ой, який грізний! Який гнівний! Так! Всі наволочі! Всі негідники! Всі, крім 

мене...Ну,  Генусику, мій ріднесенький! Генадій Іванович! Куріцин! Подивися на свою 

курочку! 

 

Гена (не піднімаючи очей). Чому? Чому все так? Все ж було добре ... Чому ж ?! 

 

Ліда. Гена! 

 

Ображена неувагою чоловіка Ліда кладе телефон на тумбочку, знімає халатик і пірнає 

під ковдру. 

 

Ліда. Не хоч  - не треба! Чорт з тобою! Давай, вимикай вже свій ноутбук і лягай. І так 

пізно лягли. Скоро ранок! 

 

Гена. Ще один ранок ... 

 

Гена схлипує. Ліда цього не помічає. 

 

Ліда. Я ж сказала тобі - вимкни! Скільки разів я просила, не вмикати в спальні комп'ютер. 

Це - шкідливе випромінювання, воно пригнічує імунітет!.. І потенцію, до речі, теж. 

 

Гена. Та біс з ним, з цим імунітетом, Ліда! Хай йому грець! Навіщо мені цей імунітет? 

 

Ліда (відкриваючи очі). Як це біс з ним, Гена?! Імунітет - це ж найголовніше для людини. 

Це я тобі як дочка санітарного лікаря кажу. Якщо тобі не потрібен імунітет, ти хоч мене 

пожалій - мені імунітет потрібен. Він у мене і так - не дуже. 

 

Гена. Ти подивися сюди - жодного перегляду на моєму сайті за добу, Ліда! Жодного 

кліка, жодного лайка - ти розумієш, що це значить? Як жити будемо, Лідуню, і на що? 

 

Схлипування Гени переходять в ридання. Ліда сідає в ліжку, обіймає чоловіка. 

 

Ліда. Любий, ну що ти? Що ти? Ти плачеш? Не треба плакати! 

 

Гена. Я не плачу, люба, я - ридаю. У мене ж хороший інтернет-магазин був, Ліда. 

Музичних товарів магазин. Маленький, але хороший магазинчик. І сайт цього магазина я 

сам, своїми руками і мізками зробив. Можна сказати - випестував! Подивися, який сайтик, 

Лідусю? Скрізь кнопочки, іконки, усі товари з картинками, описами, цінами - тільки 

натискай, і дитині все ясно! 

Ліда. Ясно, Генусік! 

 



Гена. Нас же мій інтернет-магазинчик стільки років годував! 

 

Ліда. Годував, Генусік. І добре годував ... 

 

Гена. Ми, можна сказати, несли людям радість, Лідок! 

 

Ліда. Несли, Генусік! 

 

Гена. А вони нам – гроші несли! 

 

Ліда. Ех - добре несли ... 

 

Гена. Ні, Ліда, ти не перебільшуй. Я ризикувати боявся, рекетирів боявся, податкової 

боявся, тому все життя як курочка по зернятку. Але квартиру ми купили, машину купили, 

сина вивчили, а тепер що? 

Ліда. А тепер що, Гена? Нічого. Живемо ж якось. 

Гена. Саме так, Лідок, якось. А раніше - продав у день хоча б одне піаніно, електронне, 

заваляще, доставив клієнту, настроїв, він грає якусь «Мурку» - тада- тада - тада, або навіть 

полонез Огінського - татата- татата -тататата, а у мене душа співає: тому що я вже на хліб 

з маслом для нас заробив. У мене накрутка на деякі товари до ста відсотків доходила! Це 

ж щастя ... було, а Лідуся! 

 

Ліда. Гена, а, може, тебе ціни знизити? 

 

Гена. Дурепа ти, Ліда, вибач, звісно. Як  їх знижувати? У мене і так ціни на межі. Податки 

заплатити, зарплату-мінімалку, і дай бог, в нуль піти. Мене ці монстри бізнесу задавили. 

Акули! Монополісти! У них обороти велетенські, тому й ціни нижчі, розумієш?! У них 

знижки, акції, промокоди, щоб їм повилазило! От всі покупці до них і поперли. Все, Ліда - 

капут! Нам - капут! На одну пенсію будемо жити! .. На одну пенсію. Твоєї мами ... 

 

Ліда. Але чому капут, Геночка! Це вночі до тебе такі думки темні приходять. А вдень - 

світлі прийдуть. 

 

Гена. Не прийдуть, Ліда! Я вже яку ніч їх чекаю, а вони не приходять. Я все ж таки сякий-

такий -  але бізнесмен. І до мене давно ніякі інші думки не приходять, крім однієї: де 

заробити? І не на розваги заробити, на життя ... Ось ти скажи, Ліда, у тебе всі зуби цілі?  

 

Ліда (бере дзеркальце, відкриває рота  й дивиться). Не пам'ятаю, зараз подивлюся ... Не 

всі. Внизу одного не вистачає та зверху. Звичайно, якщо заіржати ось так (Ліда, широко 

відкривши рот, голосно сміється), видно. А так - вони в середині, їх не видно. 

 

Гена. Поки що не видно. А потім буде видно. Потрібно імпланти ставити. (Забирає у Ліди 

дзеркало, відкриває рот і дивиться) І мені потрібно. 

 

Ліда (зітхає). І мамі потрібно ... 

 



Гена. А ти знаєш, скільки вони коштують? Якщо твоїй мамі всі імпланти поставити, у неї 

в роті три автомобіля буде, а у кожного з нас - гараж! 

 

Ліда. І все одно, не переживай так, Гена! Прорвемося. 

 

Гена. Прорвемося. Так ті кажуть, які прорвалися. І дорвалися. А куди ми прорвемося, 

Ліда? На паперть ми з тобою прорвемося! 

 

Ліда. Але ми ж з мамою теж щось робимо, Гена! Огірки засолюємо. Капусту. За рецептом 

моєї бабусі. Мама їх на базарі продає, людям подобається. 

 

Гена. А ти знаєш, що я ненавиджу ці ваші огірки! Вони по всій квартирі, ці ваші огірки! 

Живемо, як на грядці, я з ними скоро розмовляти почну! 

 

Гена вмикає яскраве світло, ми бачимо, що всюди банки з огірками. 

 

Ліда. Чого це по всій квартирі, не по всій. Тільки у нас в спальні огірки й на кухні. А у 

вітальні та коридорі - твої нерозпродані інструменти стоять. Я вчора за контрабас 

зачепилася, ледве голову собі не розбила! 

 

Гена. Це ти мені навіщо по тому, що болить, б'єш, Лідія? Навіщо нагадуєш? Так, дійсно - 

я від офісу відмовився. І від складу відмовився. Для економії. Щоб свій інтернет-магазин 

врятувати! А тебе тільки твої огірки кляті хвилюють! 

 

Ліда. Не тільки, Генулік! Мене зараз ти більше хвилюєш. Адже крім твого магазину, 

багато різного ще є. От -  Льоня, друг твій. Працював в газеті - газета закрилася. 

Перейшов до банку - банк накрився. Перейшов на фірму - шефа посадили. Перейшов на 

інвалідність, консьєржем влаштувався. Живе й не скиглить! 

 

Гена. Так ти хочеш, щоб я пішов з мистецтва і в консьєржі подався ?! І на ці копійки 

жити? Ти цього хочеш? 

 

Ліда. Я хочу, Гена, щоб ми спати лягли! А про огірки даремно ти так. Вони дуже смачні 

наші з мамою огірки! Тільки зберігати мені наші огірочки де, якщо не вдома, а Гена? У 

нас з мамою іншого офісу немає, і не було ніколи! А люди – беруть їх. І хвалять! Кажуть - 

найкраща закуска після горілки! 

 

Гена. А мені що з того, Ліда! Ти знаєш, що я не п'ю. Мені пити - не можна!.. Але зараз я 

вип'ю, Ліда! Вип'ю! Пом'яну свій інтернет-магазин музичних товарів, який я закриваю! 

Закриваю, якщо ви прекрасно можете без мене обійтися! Фініта лЯ - торгівлЯ! Де пляшка, 

що мені на п'ятдесятиріччя подарували? Ром, п'ятдесят градусів - де він, Лідіє ?! Де ти 

його сховала? 

 

Гена схоплюється в трусах і майці, починає метушливо шукати пляшку. Відкриває 

шафки, ящики і т.і. 

 



Ліда. Що ж ти робиш, Геночко! У тебе ж гепатит був, милий. Тобі пити не можна, у тебе 

печінка слабка! 

 

Гена. Я на свій гепатит плювати хотів, Ліда! І на свою печінку теж плювати хотів! І на 

свій магазин плювати хотів. Зараз так пом’яну, мало нікому не буде! Де мій ром, Лідія? Де 

ти його ховаєш? 

 

Входить Зінаїда Петрівна. 

 

Зінаїда Петрівна. Тьху на вас, я думала - ви знову свої серіали так голосно включили!.. А 

пляшку я під ваш диван поклала. 

 

Ліда. Мама, хто тебе за язика тягнув? 

 

Зінаїда Петрівна (здивовано). Гена. 

 

Гена (підходить до дивана). Під диван? Навіщо під диван? У нас же бар є, там алкоголь 

стояти повинен. 

 

Зінаїда Петрівна. Так це ж я для тебе, Геночка, постаралася. Щоб спокуси не було. У тебе 

ж гепатит був, тобі тепер пити не можна. До самої смерті. 

 

Гена. Чиєї смерті, Зінаїда Петрівна? Моєї чи вашої? 

 

Зінаїда Петрівна.  Я на той світ поки ще не збиралася. 

 

Гена. І я не збирався. Сподівався - тільки після вас. А тепер все! Було - пити не можна, 

тепер - можна! А до смерті моєї - не так вже й далеко! Близько до смерті моєї! А ви без 

мене не загинете - у вас огірки є! 

 

Гена пірнає під диван, нишпорить там. 

 

Гена (з-під дивана). І тут вони, зелені! Скрізь вони! Де мій ром? 

 

Зінаїда Петрівна. Там він, кажу! За огірками! 

 

Зінаїда Петрівна нагинається, і вони з Геною вдвох нишпорять під диваном. 

 

Ліда. Мама, вилазь звідти! 

 

Гена (з-під дивана). Ну, і де ж він? Куди ви його поділи? 

 

Зінаїда Петрівна (з-під дивана). Зараз! Тут він десь. Тільки темно під диваном, наче в 

дупі. 



 

Гена. Може, треба було вам сюди світло провести й люстру повісити ?! 

 

Ліда. Мама, постривай, я зараз ліхтариком посвічу. 

 

Лида бере смартфон, шукає ліхтарик. 

Зінаїда Петрівна. Не треба! Знайшла! 

 Зінаїда Петрівна піднімається з пляшкою, віддає її Гені, який теж підвівся. 

 

Гена. Я на кухню. За мною - не ходити! До мене на кухню - не входити! А закушувати я 

буду вашими падлючими огірками! Принципово! 

 

Гена хапає банку з огірками. В одній руці у нього тепер пляшка рому, в іншій - банка з 

огірками. Гена йде. Ліда сидить, опустивши голову. 

 

Зінаїда Петрівна. Ліда, я знаю, чому ви не спите, а скандалите. 

 

Ліда. Та я вже майже спала, мама! 

 

Зінаїда Петрівна. Майже! Значить, не могла заснути. А все тому, що ти перед сном не 

робиш вологе прибирання і не провітрюєш спальню. І ви не спите, тому що вам нема  чим 

дихати! Це я тобі як санітарний лікар кажу. 

 

Ліда.  Я чудово сплю, мамо! І дихаю добре, через ніс, аби не хропіти, дихаю! Але як я 

могла заснути, коли він поруч заплакав. 

 

Зінаїда Петрівна. Заплакав ?! В такому випадку, Ліда, вибач, але я, як твоя мати, маю 

право знати - коли у вас з Геною останній раз трапився секс? 

 

Ліда. Секс? Я не пам'ятаю, мама, коли він трапився! У нас кожного дня щось трапляється. 

Всього не пригадаєш. 

 

Зінаїда Петрівна. Ось! У цьому вся причина. У вашому віці секс між чоловіком і 

дружиною повинен бути не рідше ніж один раз на тиждень. Регулярний секс - це 

профілактика простатиту у чоловіків і депресії у жінок. А ти кажеш - не пам'ятаю. Від 

цього Гена й запив! А він уночі до туалету часто бігає? 

 

Ліда. Рідко... 

Зінаїда Петрівна. Виходить, у нього замість простатиту – депресія... Все ще гірше, ніж я 

думала. 

 



Ліда. Мама, у нього на сайті за добу - жодного лайка, жодного кліка! Жодного 

замовлення! Інтернет-магазин його накрився, розумієш ?! Тому він запив. Але він ще не 

запив, його ще можна врятувати! Побігли, мамочка! 

 

Зінаїда Петрівна і Ліда підбігають до дверей кухні. Біля дверей стоїть контрабас.  

 

Зінаїда Петрівна. Контрабас? Ще один?! 

 

Ліда. Ні, мамо. Це той же самий. Я його сюди переставила, тому що вчора мало не 

вбилася! 

 

Зінаїда Петрівна. Що він взагалі у нас вдома робить, цей контрабас? Не квартира, а 

оркестрова яма якась. 

 

Ліда. Тихіше, мамо, тихіше. Гена від складу відмовився, і тепер вдома - його неліквіди. 

Цей контрабас один покидьок диригент не забрав. Зробив замовлення: контрабас і ящик 

диригентських паличок. Гена привіз, а він каже, вибачте - грошей немає. 

 

Зінаїда Петрівна. Треба було його цим контрабасом прибити! А палички ці - тепер 

скрізь! Слухай, вони ж дерев'яні, може, їх у який-небудь суші-бар запропонувати? 

 

Ліда. Мама! Це поганий жарт. Злий! 

 

Ліда (голосно, в бік дверей). Гено ... Геночка! .. Мовчить ... Гено! Пішли спати, коханий ... 

 

Гена відповідає через двері. 

 

Гена. Йди звідси, Ліда. Я з тобою спати не буду! 

 

Зінаїда Петрівна (Ліді, пошепки). Що я тобі казала! Тільки провітрювання, вологе 

прибирання і регулярний секс. Шкода, не передала я тобі свої секрети - від мене твій тато 

вночі на кухню не тікав. 

 

Ліда. На кухню не тікав, а на той світ - втік ... 

 

Ліда повертається до дверей на кухню. 

 

Ліда (рішуче). Гена! Пішли спати! 

 

Гена. Сказав - не буду, значить, не буду! 

 

Ліда. А я сказала - будеш! Пішли, любий. І я буду. 

 

Гена. Йди, Ліда! Або я зараз сам з дому піду! Не заважай мені пити! 



 

Ліда. Мама, він п'є. Він вбиває себе! Треба двері ламати! 

 

Зінаїда Петрівна (затуляючи собою двері). Не дам! Ламати не дам! Хто ремонтуватиме 

потім? І на які шиши? 

 

Ліда. Що ж робити? 

 

З-за дверей чути дзвін розбитого посуду. 

 

Зінаїда Петрівна. Гена, ти що, посуд б'єш? Навіщо? 

 

Гена. Я фужер розбив. А вам посуд шкода? Вам з вашої донечкою всіх шкода, тільки не 

мене! 

 

Знову дзвін розбитого посуду. 

 

Зінаїда Петрівна (Ліді). Це не фужер, це чашка. Напевно, він вже напився. Гена ж слабак, 

йому багато не треба. 

 

Знову дзвін. 

Гена. Наставили посуду, на фіга стільки ?! 

 

Ліда. Мамочка, він так весь посуд переб'є. Що робити?.. Здається, я знаю! Побігла! 

 

Зінаїда Петрівна. Куди? 

 

Ліда. До сусіда знизу, Михайла Даниловича. Він лікар. У лікарні працює. Може, він 

заспокоїть Гену - укол зробить, або ще якось. 

 

Зінаїда Петрівна. Я теж лікар. 

 

 Ліда. Ти - санітарний. І на пенсії. А він - діючий. Правда, не знаю точно який, але 

говорили сусіди, в лікарні працює. Побігла, а ти, мама, краще тут стій і відволікай Гену. 

Щоб він не пив і посуд більше не бив. 

 

Зінаїда Петрівна. А як  його відволікати? 

 

Ліда. Як-небудь! Не знаю ... Анекдоти розповідай. 

 

Зінаїда Петрівна. Які анекдоти? 

 

Ліда. Які ... Єврейські! 

 



Зінаїда Петрівна. Вони всі єврейські. Але я жодного не пам'ятаю. 

 

Ліда. Вірші читай. 

 

Зінаїда Петрівна. Які вірші? Не знаю я віршів. Тільки ті, що в школі вчили. Та й ті погано 

пам'ятаю! 

 

Ліда. Читай, що пам'ятаєш! Або співай. А я - до сусіда. 

 

Зінаїда Петрівна. Ліда, стій! Подивися на себе. Ти ж майже гола. Він тебе побачить, і тобі 

першій  - укол зробить. 

 

Ліда. Ой, я й забула! Зараз одягнуся. Читай вірші, мама! 

 

Ліда убігає. Зінаїда Петрівна біля дверей одна. 

 

Зінаїда Петрівна. Зараз .. Вірші ... всі вилетіли з голови вірші, як на зло. О! «Рученьки 

терпнуть, злипаються віченьки, боже, чи довго тягти…»  Гена, тобі не подобається? Не 

страшно,  я інший вірш згадала. «На майдані, коло бані…» Ой, вибач! «На майдані, коло 

церкви революція іде, хай чабан, усі гукнули, за отамана буде!»  

 

Гена (кашляючи). Зінаїда Петрівна, йдіть геть! У мене через вас огірок не в те горло 

потрапив. 

 

Зінаїда Петрівна. Гена, а, може, ти гуцульські пісні любиш? Так я можу (Співає) 

«Катерино, відчини-но! Катерино, встань-но! Дай-но їсти, дай-но пити – як то буде 

файно!» 

 

Відчиняються двері. Гена виходить з пляшкою рому в руці. У пляшці - третини нема. 

Зінаїда Петрівна намагається заглянути в кухню через його плече, він не дає. 

 

Гена. Зінаїда Петрівна, скажіть, з вашого мозку вся сіра речовина витекла, або щось 

залишилося? 

 

Зінаїда Петрівна. Гена, спокійно, якщо хочеш, я можу й Тараса нашого, Кобзаря 

почитати. Але це останнє, що я пам’ятаю. «Як умру, то поховайте ...» 

 

Гена. Ви на що натякаєте, Зінаїда Петрівна? Прискорити мою смерть хочете? Га ?! Тобі 

що, ключка ти стара, жити набридло? Зараз як вріжу цією пляшкою! 

 

Несподівано лунають довгі переривчасті дзвінки у вхідні двері. 

 

 Гена. Ви що, поліцію викликали чи швидку? 

 

Зінаїда Петрівна (злякано). Не знаю. 

 



Михайло Данилович (кричить з-за дверей). Відчиніть! 

 

На шум вибігає вже одягнена Ліда і Зінаїда Петрівна. Обидві біжать до дверей. 

 

Ліда. Хто там? 

 

Михайло Данилович (кричить з-за дверей). Сусід знизу! Відчиняйте! 

 

Ліда. Зараз! Відчиняю! 

 

Гена (байдуже). А, плювати ... 

 

Гена знову ховається за дверима кухні. Ліда і Зінаїда Петрівна відкривають. На порозі - 

Михайло Данилович. 

 

Михайло Данилович. Ви нас заливаєте! 

 

Ліда. Мама! 

 

Зінаїда Петрівна. Кран! Я хотіла заспокійливу ванну з м'ятою від безсоння прийняти. А 

тут, як на зло, ви з Геною! 

 

Зінаїда Петрівна убігає в бік ванної. 

 

Ліда. Вибачте ... Мама - літня людина ... Розумієте ... 

 

Зінаїда Петрівна (кричить з боку ванної). Ліда, ганчірки давай! 

 

Ліда. Даю! 

 

Ліда і Михайло Данилович кидаються до дверей ванної, звідки надходить вода, і 

починають разом з Зінаїдою Петрівною витирати воду ганчірками і викручувати 

ганчірки в відро. 

 

Зінаїда Петрівна. Ванна у нас маленька, швидко переливається. 

 

Михайло Данилович. При таких цінах на воду - душ треба приймати. Ви що, 

мільйонери? 

 

Ліда. Якщо рахувати не гроші, а проблеми - так. 

 

Зінаїда Петрівна (відриваючись від ганчірки). Здається, головне прибрали! 

 

Михайло Данилович. Головне, кран закрутили. Питання: збитки будете відразу 

компенсувати, чи через суд? 

 



Ліда. Відразу. Тільки у мене до вас іще справа. Чоловік мій Гена, Геннадій Іванович, 

замкнувся на кухні та пиячить. 

 

Михайло Данилович. Вночі ?! У нього що - запій? 

 

Ліда. Ні. Йому взагалі пити не можна. У нього гепатит був. Він вирішив так накласти на 

себе руки. Взяв пляшку рому, замкнувся на кухні і п'є. Ви можете допомогти? Як лікар.  

 

Михайло Данилович. Звичайно, можу ... Мені пити можна. Де у вас кухня? 

 

Зінаїда Петрівна. Ви ж лікар, у вас на роботі спирту, хоч залийся. 

 

Михайло Данилович. Це раніше спирту було хоч греблю гати. А зараз немає. І потім у 

мене, в основному, формалін. Я, дійсно, лікар. Але патологоанатом. Ви не хвилюйтесь! Я 

з ним сяду: вип'ю, поговорю, заспокою. Я вмію - робота така. 

 

Кухня. На кухні Гена і Михайло Данилович. Перед ними пляшка рому. У пляшці – вже на 

дні. 

 Гена (напідпитку). Ви знаєте, який у мене інтернет-магазин був? У мене магазин високої 

культури обслуговування був. І назву красиву я сам придумав - «Бемоль». Кому я тільки 

не продавав. Мої інструменти і в дитбудинку, і в церкві, одного разу я комплект музичних 

інструментів директору кладовища продав для місцевого оркестру. Навіть аранжування 

похоронного маршу для них зробив. Хочете послухати? 

 Михайло Данилович. Навіщо? Я цю мелодію і так кожного дня слухаю. 

 Гена. Так ви - меломан? 

 Михайло Данилович. Майже. Патологоанатом.  

Гена. Яка різниця?! Купіть у мене контрабас. Я вам знижку зроблю. 

Михайло Данилович. Навіщо мені контрабас? 

 

Гена. Дітей вчити. 

 

Михайло Данилович. Дякую. Не треба. 

 

Гена. Даремно. Я до сих пір шкодую, що мене в музичну школи не відвели. Може, я - 

Моцарт, тільки мені шансу не дали! А я - даю людям цей шанс. Тільки люди - всі різні. І я 

все терпів - аби продати. Пам'ятаю, повіз одній пані синтезатор додому. З безкоштовною 

доставкою. Зима, ожеледь, темрява. Особняк за містом. Насилу знайшов. Дістаю з 

багажника коробку. Важенна, підіймаю,  тут бах - і у мене перед очима: темний фон і 

зірочки ... Простріл у попереку. Як в квартиру до неї затягнув, не пам'ятаю. Розпакував, 

зібрав, налаштував, біль страшний. А вона сіла, «Собачий вальс» зіграла і носом крутить. 

Ні, каже, не візьму - везіть назад. Я питаю - звук не влаштовує? Вона каже - звук 

влаштовує, колір - не подобається. Я хотіла чорний. Так він же чорний, кажу! Вона каже - 



ні, він - синяво-чорний, а я хочу - радикально чорний. І ось, уявіть, сидить вона переді 

мною в одному пеньюарі, дивиться на мене ... І я розумію, що ми одні, і у мене таке палке 

бажання виникає, аж заколотило! .. Перший раз в житті жінку захотів ... вбити. 

 

Михайло Данилович. А тепер себе хочете вбити? 

 

Гена. Може й хочу. 

 

Михайло Данилович. Помирати не страшно. Загробне життя є. Але там теж 

влаштовуватися доведеться. Ви думаєте, це просто - на новому місці, коли нікого не 

знаєш, крім Господа Бога. Та й його - поверхово ... Вам що, жити набридло? 

 

Гена. Ні, не набридло. 

 

Михайло Данилович. Стоп. Звідси докладніше. А то я логіки не бачу. 

 

Гена. А я бачу! Раптом як раз там, на новому місці, я влаштуюся краще, ніж тут, на 

старому. 

 

Михайло Данилович. Ви думаєте, інтернет-магазин відкрити та контрабаси пхати?  

Боюся, на тому світі інші цінності. Це я вам як патологоанатом стверджую. 

 

Гена. Мені боятися нічого – я всі цінності, тобто заповіді - шаную. І виконував. 

 

Михайло Данилович. Не вбивав, не крав, не жадав дружини ближнього свого? 

 

Гена. Також: не був, не перебував, не брав участі! 

 

Михайло Данилович. А податки платили? Усі? 

 

Гена. Що я, зовсім дурко ?! 

 

Михайло Данилович. Значить, не кради - не зараховується. До того ж не вийде у вас. 

Алкоголем себе вбити у вас не вийде. Швидко не вийде. Мучитися будете. У лікарню 

потрапите. До нас же. І вам потрібно буде промивання шлунку зробити, крапельницю 

поставити. Підійде до вас лікар і запитає: «Ну, що? Не люблять вас родичі, дядько! Де 

бабки? » А ви йому що - контрабас запропонуєте? 

 

Гена. Чим до вас в лікарню - краще відразу ... 

 

Михайло Данилович. А може, краще жити?.. 

 

Гена. Я згадав - у мене дещо є! Купив колись випадково в лихі роки.  

 

Гена схоплюється. Рухає банки і, нарешті, дістає пістолет. Наставляє на Михайла 

Даниловича. Той піднімає руки. Потім опускає. 

 



Михайло Данилович. Іграшковий чи запальничка? На справжній не тягне. 

 

Гена. Стартовий. Пам'ятаєте? На старт, увага, марш! 

 

Гена піднімає руку з пістолетом, ніби збирається дати старт забігу. 

 

Михайло Данилович. Не треба! А то сюди весь будинок збіжиться. А у нас рому - вже на 

дні. 

 

Гена. Не збираюся я стріляти. Там всього одна стартова ракета. Взагалі, як ви гадаєте, цим 

застрелитися можна? 

 

Михайло Данилович. Ну, якщо в притул пальнути ... Думаю, можна.  А звідки у вас ця 

зброя? 

 

Гена. Один суддя з легкої атлетики продав. Він через цей пістолет мало життя не втратив. 

 

Михайло Данилович. Теж застрелитися хотів? 

 

Гена. Ні. Він навіть за кордон судити їздив. І одного разу на змаганнях з марафонського 

бігу марафонцю з Ефіопії фальстарт оголосив. І цей ефіоп - не стримався. Трохи його не 

пришив. 

 

Михайло Данилович. За що? 

 

 Гена. Так суддя йому фальстарт не відразу оголосив, а тільки після фінішу. 

 

Знову лунають довгі переривчасті дзвінки в двері. 

 

Гена. Хто це може бути? 

 

Михайло Данилович. Не знаю, ви краще розливайте, поки хтось третій не з'явився і не 

завадив!  

Біля дверей Ліда і Зінаїда Петрівна.  

Ліда. Дивно, адже ми вже нікого не заливаємо! Хто там? 

 Ольга (через двері). Відкривайте негайно! 

 Ліда відкриває, входить Ольга.  

Ольга. Де він?!  

Ліда. Хто?  

Ольга.  Мій тато! Що ви з ним зробили?  

Ліда. Тихіше, він працює за фахом.  

Ольга (тихо). У вас хтось помер? Вибачте. 



 Зінаїда Петрівна. Поки що ні. Але до цього йде.  

Ліда. Пипоть тобі на язик, мама!  

Ольга. Ви мені зуби не заговорюйте, де мій тато? Я сама знайду! 

Ольга біжить до кухні. Двері на кухню відчиняються, звідти виходить Михайло 

Данилович. За ним, тримаючи його на прицілі, з пістолетом в руці виходить Гена. 

 

Ольга. А-а! Не вбивайте мого тата! Вважайте, що ви нас не заливали, інцидент 

вичерпано! 

 

Михайло Данилович. Оленько, заспокойся! 

 

Ліда (вискакуючи вперед). Гена, заховай пістолет! 

 

Гена наводить пістолет на Ліду. Зінаїда Петрівна закриває Ліду собою. 

 

Зінаїда Петрівна. Гена! Не вбивай її! Я Ліді все пояснила. Вона буде провітрювати, я з 

нею поділюся секретами, і у вас все налагодиться. 

 

Гена (опустивши пістолет). Та ви що всі, з глузду з’їхали ?! Не збираюся я нікого 

вбивати. Крім себе. 

 

Михайло Данилович. Бачиш, люба, все в порядку, а ти боялася. 

 

Ольга (Гені). Ви збираєтеся накласти на себе руки? Чому? Які мотиви? 

 

Ліда (присуваючись до чоловіка). Нічого він не збирається, він так жартує. 

 

Гена (наводячи на Ліду пістолет). Відійди, Ліда, я не жартую! Я збираюся. Але остаточно 

ще не вирішив. 

 

Ольга. Геннадій, спокійно! Я - журналіст сто першого каналу. Наш канал бореться за 

звання телевізійного. Зараз ви дасте мені інтерв'ю, і все розповісте. Інтерв'ю самогубці - це 

піде в прайм-тайм! Я – по камеру й назад. Тато, за мною! 

 

Ольга і Михайло Данилович зникають. 

 

Гена. Чули, мною вже телебачення цікавиться. Де мій синій костюм? 

 

Ліда. Гена, ти не носив його десять років. Він на тебе не налізе! 

 

Гена. Ти хочеш сказати, що я роз'ївся на ваших огірках ?! Налізе! 

 



Зінаїда Петрівна. Я знаю, де костюм, зараз принесу. Тільки у мене питання: Гена, вони 

заплатять за інтерв'ю? 

 

Ліда. Мама, і ти в такий момент про гроші думаєш? 

 

Зінаїда Петрівна. Я про них завжди думаю. Це ж в прайм-тайм піде - повинні заплатити. 

 

Зінаїда Петрівна йде за костюмом. 

 

Ліда. Гена, віддай мені пістолет. Ти ж не станеш стрілятися ?! Ти ж не насправді, так? 

 

Гена. Ліда, це мій останній шанс! Якщо після мого виступу по телебаченню мені ніхто не 

зробить ніяких пропозицій - тоді точно кінець. 

 

Ліда. Яких пропозицій? 

 

Гена. Будь-яких! Інтернет-магазин - пройдений етап. Кіно, телебачення, політика - я 

всюди можу сказати своє вагоме слово. Мій час настав! 

 

Ліда. Ти можеш! Ти у мене такий фотогенічний, просто жах! 

 

Ліда і Гена обіймаються. 

 

Гена. Ти віриш в мене, Ліда? 

 

Ліда. Вірю, Гена! Як у Бога! 

 

Гена. Я зроблю все, щоб ти більше не солила огірки! 

 

Ліда. Я сама хотіла  кинути. Ми з мамою задумали - мило варити. Елітне мило хенд-мейд. 

Я вже і силіконові формочки замовила. 

 

Зінаїда Петрівна приносить піджак і сорочку. 

 

Зінаїда Петрівна. Ось! Сорочку чисту я про всяк випадок теж принесла. 

 

Гена. Це не моя сорочка! 

 

Зінаїда Петрівна. Це сорочка Лідиного тата. Я йому в останню путь готувала. А потім, 

коли сталося, в метушні забула про неї. 

 

Гена. Я її не одягну, заберіть! 

 

Ліда. Гена, не вередуй. Твоя сорочка на вихід у брудному, я вчора прання поставити не 

встигла. 

 



Гена надягає сорочку, піджак. 

 

Гена. А штани де? 

 

У цей момент з'являється Ольга з мікрофоном в руках і Михайло Данилович з камерою. 

 

Ольга. Це не обов'язково. Можна і без штанів. Тато, візьмеш його крупним планом. 

Знімати будемо на кухні. 

 

Всі рухаються до кухні. 

 

Ольга. Без сторонніх. 

 

Ліда (зупинившись). Михайло Данилович, ви ж сказали, що в лікарні працюєте? 

 

Михайло Данилович. Працюю. Надаємо клієнтам в морзі додаткову послугу - знімаємо 

церемонію прощання на пам'ять про померлого. Вам, якщо знадобиться - зроблю фільм-

прощання з чоловіком за півціни. 

 

Михайло Данилович, Ольга і Гена зникають за дверима кухні. 

 

Зінаїда Петрівна. Бачиш, Ліда! Люди - заробляють, хто чим може ... 

 

Ліда. Бачу я, мама, все бачу ... 

 

Кухня. За столом сидить Гена. Проти нього - Ольга з мікрофоном. За камерою в стороні 

- Михайло Данилович. 

 

Ольга (уявним глядачам). Не перемикайте! Залишайтеся з нами! Друзі! Обличчя чоловіка, 

який зараз сидить переді мною, ви не бачите ... 

 

Гена (перебиває). Чому «ви не бачите»? Мене не видно? Я ж сів, як ви сказали. 

 

Ольга. Замовкніть! Все нормально, вас видно. Але обличчя ми заникаємо, тобто, 

закриємо. Спецефектом. Для інтриги. А говорити ви повинні тільки тоді, коли я до вас 

звернуся. 

 

Гена. Зрозумів. А якщо я випадково щось не те скажу? 

 

Ольга. Не страшно. Обличчя - ми заникаємо, зайве - запікаємо. Тато, спочатку! 

 

Михайло Данилович. Я все пишу, не хвилюйся! 

 

Ольга. Отже ... Залишайтеся з нами! Не перемикайте!.. Друзі! Обличчя чоловіка, який 

зараз сидить переді мною, ви не бачите ... Я буду називати його Олексій.  

 



Гена. Хвилинку! Якщо можна, називайте мене Лев. Мама хотіла назвати мене Лев - мені 

так більше личить. Але тут несподівано наклав на себе руки мій дідусь, і мене назвали на 

його честь. 

 

 Ольга. Значить, у вас в роду були самогубці? Дуже цікаво. Може, це якесь родове 

прокляття?  

 

Гена. Навряд чи. Говорили, що це він зробив назло бабусі.  

 

Ольга. А ви?  

 

Гена. Я ?! Я - навпаки ... Я - заради сім'ї! 

 

Ольга. О, так ви здатні на подвиг заради інших ... Знаєте, коли ви зараз це вимовляли, у 

вас було таке світле, вольове обличчя. Мені шкода, що глядачі його не побачать ... Добре, 

більше не відволікаємося. Камера! Мотор! 

 

Михайло Данилович. Я не вимикав. 

 

Ольга. Значить, початок записали, продовжимо! .. Отже, Лев люб'язно погодився ... 

 

Михайло Данилович. Стоп! Оля, ти ж назвала його Олексієм. Не змонтується. 

 

Ольга. Чорт, дійсно! ... Олексій люб'язно погодився дати нам своє останнє інтерв'ю. 

 

Гена. Точніше, перше і останнє. 

 

Ольга. Так, перше і воно ж - останнє. Скажіть, Олексію, це правда, що ви збираєтеся 

накласти на себе руки? Які обставини змусили вас прийняти це непросте рішення? 

 

Гена. Відсутність коштів для існування привело мене до простої думки - не існувати. Мій 

інтернет-магазин «Бемоль» ... 

 

Ольга. Стоп! Це реклама. А реклама у нас в програмі заборонена. 

 

Гена. Але без мого магазину у нас нічого не вийде. Я ж через це, власне кажучи, і ... 

 

Михайло Данилович. Може, придумати іншу причину? Це ж телебачення, ніхто не 

зобов'язаний говорити правду. 

 

Ольга. Геннадій - поганий артист. Неправда в його виконанні - прозвучить фальшиво. 

 

Гена. Стривайте! Про що ви говорите? Яка реклама? Рекламують те, що працює, а я свій 

інтернет-магазин закриваю! 

 

Ольга. Ось як! Це змінює справу. Продовжуйте, ми поміняємо крупність, і змонтується. 



 

Гена. Мене задавили всі ці супер і гіпермаркети. Всі тільки й говорять про розвиток в 

країні малого і середнього бізнесу, а насправді ... 

 

Михайло Данилович. Стоп! Насправді - звук не йде. Щось з мікрофоном. 

 

Ольга (в мікрофон). Раз-раз, раз-раз. Ну? 

 

Михайло Данилович. Немає звуку. 

 

Ольга. Звуку немає, мені тут і світло не подобається ... У мене ідея! Геннадій - ви 

неперевершений! Ви не заперечуєте, якщо ми ваше інтерв'ю запишемо як годиться -  у нас 

в студії. Уже світає. Зараз відвеземо вас на студію й запишемо. І дамо прямо в ранковому 

блоці, типу, в прямому ефірі. 

 

Гена. Не заперечую ... Справа, взагалі, терпить. 

 

Ольга. Це буде бомба! Народ тільки прокинувся, включив телевізор, а ми йому по голові - 

хрясь! Гарно було б вам відразу й накласти на себе руки в прямому ефірі ... 

 

Гена. Мені? 

 

Ольга. Ну не мені ж ... Але це занадто! Канал можуть закрити. 

 

Гена. Але я ж поки що тільки збираюся ... 

 

Ольга. Я й кажу – гарно було б… Проте ми не будемо. Краще потім, коли ви з цим 

остаточно впораєтесь, ми дамо другий репортаж. Так би мовити, по свіжих слідах! 

Михайло Данилович. Не вийде. Коли таке трапляється - першою викликають поліцію. І 

вони сліди не дадуть затоптати. 

 

Ольга. А ми їх випередимо! Олексій, тобто, Лев нас попередить, і ми їх випередимо! 

Гена, ви попередите нас заздалегідь, так? 

 

Гена. Про що? 

 

Ольга. Що ви вже налаштувалися й готові ... Як то кажуть - накласти на себе руки. Я б 

хотіла цей момент теж зняти на камеру або навіть з двох камер. 

 

Гена. Налаштуюся - попереджу. Тільки мені від цього яка користь? 

 

Ольга. Про яку користь ви говорите? Адже вам буде вже все одно. 

 

Гена. Мені буде не все одно. Я дбаю про свою сім'ю. Все життя я про неї дбав. І зараз я 

хочу, щоб вони, якщо я піду, ні від кого не залежали. 



 

Ольга. А ми відкриємо рахунок для допомоги! Потім проведемо благодійний 

телемарафон! Народ у нас такий добрий і довірливий - яких пошукати! А  після цього 

ваша дружина на зібрані гроші відкриє фонд імені вас для допомоги збанкрутілим 

представникам малого та середнього бізнесу! Ви не уявляєте собі, Геннадій, яка сила 

сьогодні - телебачення! Поїхали на студію! 

 

Гена. Поїхали! 

 

Ольга. Тільки штани вдягніть. А то на студію не пропустять. 

 

Ольга, Гена і Михайло Данилович виходять з кухні. Їх зустрічають Ліда і Зінаїда 

Петрівна. 

 

Зінаїда Петрівна. Записали? 

 

Ольга. Ні. Але це не страшно - я забираю вашого чоловіка з собою! 

 

Ліда. Як це з собою? Він поки ще мій чоловік! 

 

Гена. Ліда! Я тобі потім всю поясню. Дай мені штани. 

 

Зінаїда Петрівна. Даю. Я їх якраз знайшла. 

 

Зінаїда Петрівна дає Гені штани. 

 

Гена (підозріло). А штани теж вашого чоловіка? 

 

Зінаїда Петрівна. Ти що думаєш, я його без штанів поховала? 

 

Ліда. Твої штани. Ти спробуй, раптом не застебнуться. 

 

Ольга. Немає значення. Все одно у кадрі не видно. 

 

Гена бере штани під пахву. Ольга, Гена і Михайло Данилович прямують до виходу. 

 

Гена (Оглянувшись). Включайте сто перший канал! 

 

Ольга (Оглянувшись). Програма: «Бадьорого ранку! 

 

Ліда і Зінаїда Петрівна залишаються самі. 

 

Ліда (стомлено). Котра година? 

 

Зінаїда Семенівна. Скоро шоста. 



 

Ліда. Як же я спати хочу!.. Я ляжу, мама. 

 

Зінаїда Петрівна. Ні, доню, а як же огірки? Я вчора банки стерилізувала. Зараз 

закатаємро банок п'ятдесят,  потім я - на ринок, а ти - лягай. 

 

Ліда. Огірки ... Я про них забула 

 

Зінаїда Петрівна. Тепер на них вся надія! А на чоловіка твого надії немає. 

 

Ліда. Мама, він нас стільки років годував! Ми йому пам'ятник повинні поставити! 

 

Зінаїда Петрівна. На пам'ятник у нас грошей не вистачить. Але до твого тата ми його 

підпоховати зможемо. І дошку на огорожу з прізвищем, як годиться, зробимо. 

 

Ліда. Треба буде у нього запитати, як би він сам хотів ... Але це ми ще встигнемо ... Ой, 

про що я таке говорю ... 

 

Зінаїда Петрівна і Зіна переходять на кухню. Зінаїда Петрівна дістає порожні банки. 

Ліда завмирає. 

 

Зінаїда Петрівна. Ліда, не гальмуй, кришки діставай! 

 

Ліда (злякано). О, Боже! 

 

Зінаїда Петрівна. Що з тобою? Що трапилося? 

 

Ліда. Згадала ... Пішли ми з Геною в травні в ботанічний сад. Тепло, сонечко гріє. А там 

поляна, а на ній - квіти різні цвітуть. Тюльпани, нарциси. Краса! А Гена відійшов кудись. 

Я кричу йому: «Гена, Геночко, йди сюди - я тебе в квітах сфоткаю!» А він кричить: «Не 

поспішай, Ліда, ти ще встигнеш мене в квітах сфоткати!» (Схлипує) Мама, ти думаєш, 

вона його забрала назовсім? 

 

Зінаїда Петрівна. Ця плюгавка з мікрофоном? Не знаю. Так-то Гена твій мало до чого 

придатний. Але в цьому світі мистецтва таке на кожному кроці. Всі вони там морально 

якісь нестійкі. Не мистецтво, а паскудство, одним словом. 

 

Ліда. Ти хочеш сказати, що не треба було Гену відпускати. Я думала, це його якось 

струсоне. Відверне від поганих думок про самогубство ... Ні, мама! Зараз не до огірків. 

Треба терміново знайти його пістолет і заховати. Не взяв же він його з собою. 

 

Зінаїда Петрівна. Ага, давай знайдемо, а я його на базарі спихну. Від гріха подалі. У нас 

таким добром як раз два колишніх мента торгують. У квіткових рядах стоять, для 

маскування ... Куди ж він його сховав? 

 

Обидві починають шукати всюди пістолет. 

 



Ліда. Шукай, мама, шукай .. 

. 

Зінаїда Петрівна. Шукаю я, шукаю. Треба про ціни на зброю дізнатися, щоб не 

продешевити. Тільки хто ж тобі так, у відкриту, ціну назве? 

 

Ліда. Гугл, мама! Гугл все назве. Знайдемо пістолет, і я у Гени в ноутбуці ціни гляну. 

Звісно, якщо він його не вимкнув, а то я пароля не знаю. 

 

Зінаїда Петрівна. У вас пароль є? Високі стосунки. 

 

Ліда (завмирає, ніби її осінило). Мама ... Я ще згадала! Гена розповідав мені, що його дід 

наклав на себе руки. А раптом це у нього - спадкове? 

 

Зінаїда Петрівна. Суїцидальний синдром? 

 

Ліда. А що це? 

 

Зінаїда Петрівна. Не пам'ятаю. Ми психологію на санітарному-гігієнічному факультеті не 

проходили. 

 

Ліда. Де його ноутбук? В спальні! 

 

Ліда і Зінаїда Петрівна біжать у спальню. Ліда хапає ноутбук. Вмикає.  

 

Ліда. Пароль! Просить пароль. Який у Гени може бути пароль? 

 

Зінаїда Петрівна. Звідки я знаю? 

 

Ліда. Це я не тебе, а сама себе питаю. Гена потайливий став останнім часом. Щось хитре 

придумав ... Може, рік народження? Мама, якого він року народження? 

 

Зінаїда Петрівна. Ліда, ти зовсім очманіла, чи що? 

 

Ліда. Вибач, згадала. 

 

Ліда квапливо натискає клавіші. 

 

Ліда. Йес! Вгадала! 

Ліда набирає щось в «пошуковику».  

Ліда (читає). «Синдром Вертера - масова хвиля самогубств, які відбуваються після 

самогубства, широко освітленого телебаченням або іншими ЗМІ».  

Зінаїда Петрівна. Телебачення ... Так я і думала ... Ще твій тато казав: телебачення 

придумано для того, щоб показувати людям футбол. Якщо використовувати телевізор не 

за призначенням - порушується світова гармонія, і добра не чекай. 



 Ліда. Гена - не вболівальник!  

Зінаїда Петрівна. Це й підозріло. Що у нього в голові? Загадка. 

Лида. Тут далі є. «Самогубець може справити враження втрати смаку до життя, Але це не 

так. Самогубство - є прояв любові до земного життя та його благ. Самогубець - людина, 

яка втратила будь-яку надію, що блага життя можуть бути йому надані. Він жадає 

щасливого й осмисленого земного життя, але зневірився в такій можливості ». Мама, ти 

думаєш, Гена жадає і зневірився? 

Зінаїда Петрівна. Чого він повинен жадати хоч раз на тиждень, я тобі вже говорила. Але 

ситуація критична ... 

 

Ліда (читає далі). «Тому відмовити самогубця від згубного кроку - практично, 

неможливо. Він може пообіцяти, сказати, що передумав, але потім, як правило, знайде 

момент і все одно зведе рахунки з життям ». Жах! Страшний жах ... Мама, невже нічого 

зробити не можна? 

 

Ліда плаче. В двері дзвонять. 

 

Зінаїда Петрівна. А це ще кого несе? 

 

Ліда. Може, Гена повернувся. Зараз, відкриваю ... 

 

Зінаїда Петрівна. Паспорт забув. На телебачення без паспорта не пускають. 

 

Ліда і Зінаїда Петрівна підходять до дверей. Відкривають. Входить Чоловік. 

 

Чоловік. Добрий день. Куріцин Геннадій Іванович тут проживає? 

 

Ліда. Тут. Але зараз його немає. 

 

Чоловік. Ми в курсі. Він на сто першому каналі записується. Я його почекаю. 

 

Зінаїда Петрівна. А ви, вибачте, йому хто? 

 

Чоловік. Зінаїда Петрівна, ви як представник старшого покоління, невже не здогадуєтесь, 

хто я, звідки і чому знаю, де ваш зять? 

 

Зінаїда Петрівна. Зд-здогадуюся. 

 

Ліда. А мені - не зрозуміло. 

 

Чоловік. Лідія Андріївна, ходімо! Я все поясню. 

 

Чоловік, Зінаїда Петрівна і Лідія проходять в спальню. 

 

Чоловік. Сідайте. Нам стало відомо про наміри вашого, Лідія Андріївна, чоловіка і 

вашого, Зінаїда Петрівна, зятя… 



 

Ліда. Я все зрозуміла! І хочу зробити офіційну заяву. Цей пістолет мій чоловік знайшов! І 

хотів здати, куди слід. Він мені про це говорив і неодноразово. Просто не встиг, його на 

телебачення покликали. 

 

Чоловік. Ви не переживайте. Телебачення - це добре! Це - доступ до широкої аудиторії, 

до народу. Але після такого інтерв'ю тихо піти з життя вашому чоловікові, боюся, не 

вдасться. Знаєте, що таке піар?.. Ось! Його, так би мовити, відхід багато хто захоче 

використати в своїх корисливих цілях. При цьому використати не просто так, а як символ.  

 

Ліда. Символ чого?  

Чоловік. Чого завгодно. Його ім'я можуть нанести на свої прапори, в тому числі, й 

підривні елементи. От ми й подивимося, який народ, і з якими намірами до нього 

потягнеться. Поставимо все на широку ногу! Офіс, щоб далеко не ходити, миттєво 

організуємо прямо тут, у вашій квартирі. Причому, за останнім словом техніки і 

комфорту. М'які меблі, приємна музика, на вході - референт у автомата електронної черги. 

 

Ліда. Виходить, ви теж хочете його використати? Гена не говорив мені, що він з вами ... 

 

Чоловік. І правильно. Лідія Андріївна! Є речі, про які краще говорити менше або взагалі 

не говорити ... Скажіть, у вас телевізор є? 

 

Зінаїда Петрівна. Є у вітальні - великий, але він не працює. Зате на кухні маленький 

телевізор працює. Ми коли огірками займаємося, вмикаємо іноді, щоб нудно не було. 

 

Чоловік. Ідіть, і вмикайте. Вже йде ранковий блок. Скоро і вашого чоловіка покажуть. А я 

буду тут. Постійно! Але знати про це не повинен ніхто. 

 

Чоловік залазить під диван. 

 

Зінаїда Петрівна. Стривайте, давайте я хоч банки приберу. Вам же там тісно! 

 

Чоловік (з-під дивана). Не треба нічого прибирати. Тісно, зате тепло! Ідіть, вмикайте! 

 

Ліда. Хвилиночку ... А якщо я ... Якщо ми з Геною провітримо, вологе прибирання 

зробимо й лягти захочемо, а ви там ... 

 

Чоловік (вилазить з-під дивана). Так, тут, дійсно, не зовсім зручно. Тоді я, з вашого 

дозволу, спробую в шафу. Коротше, я тут сам вже розберуся, де мені буде краще, а ви не 

звертайте уваги, забудьте, що я тут! Ідіть швидше, а то передачу пропустите. Потім в 

запису дивитися не так цікаво. 

 

У чоловіка дзвонить мобільний. Він відвертається, розстібає ширінку, дістає з потайної 

кишені невеличкий мобільний телефон. 



 

Чоловік (в трубку). Алло! .. Уже? Слухаюсь! 

 

Чоловік кладе телефон на місце і звертається до Ліди і Зінаїді Петрівні. 

 

Чоловік. Майже пропустили! Вони вже закінчують. Швидше вмикайте! 

 

Чоловік заглядає в шафу. Зінаїда Петрівна і Ліда біжать в кухню, вмикають телевізор і 

сідають перед екраном. Голоса Ольги та Гени звучать з телевізора.  

 

Ольга. Лев, я захоплююся вами! Вашим натхненним обличчям! Вашою мужністю! Але ви 

цього не зробите! Доля малого і середнього бізнесу не варта людського життя! 

 

Гена. Може і не варта. Але я це зроблю! 

 

Ольга. Не вірю! 

 

Гена. Ви не вірте, а я зроблю! 

 

Ольга. Ні! 

 

Гена. Так! 

 

Ольга. Віддайте пістолет! Не треба! 

 

Гена. Треба! 

 

Ліда. Мама! 

 

Лунає постріл з телевізора. Ліда падає непритомна. 

 

Друга дія 

Квартира переобладнана в офіс. На вході у автомата, який видає квитки електронної 

черги - Зінаїда Петрівна. На стіні - портрет Геннадія в траурній рамці. Тут же 

картонна фігура Гени у повний зріст, поруч з якою можна сфотографуватися. Входить 

Представник фірми. 

 

Представник фірми. Добрий день. Щастя і процвітання вашій сім'ї! Це вам! 

 

Представник фірми дарує Зінаїді Петрівні зразки дезодорантів. 

 

Представник фірми. Новітні розробки нашої компанії. Спробуйте, який незвичайний 

запах! 

 



Зінаїда Петрівна з побоюванням дивиться на дезодорант, шукає поглядом, куди 

направити струмінь. 

 

Представник фірми. Згадайте, як з давніх часів описують запахи поети: запаморочливий, 

солодкий, пряний, чистий, хвилюючий, спекотний, тривожний і так далі. Треновані люди 

можуть назвати та описати до двох тисяч відтінків запахів. Особливо важливо, що вся 

інформація про запах практично миттєво переходить в гіпоталамус. 

 

Зінаїда Петрівна. Куди-куди переходить? 

 

Представник фірми. В гіпоталамус - ділянка мозку, що відповідає, в тому числі, і за 

радісні емоції. 

 

Зінаїда Петрівна, натискає і пускає струмінь в бік. 

 

Представник фірми. Ви тільки почніть використовувати наш дезодорант  за 

призначенням, і ваш гіпоталамус розкриється назустріч прекрасному ... 

 

Зінаїда Петрівна (перебиває). Перепрошую, ви впевнені, що потрапили туди, куди 

хотіли? 

 

Представник фірми. Абсолютно впевнений. 

 

Представник фірми підходить до фігури Гени. 

 

Представник фірми. Це ж він ?! Геннадій Куріцин! Не одразу впізнав, значить, ви скоро 

багатими будете. Можна сфотографуватися? 

 

Зінаїда Петрівна. Звичайно, можна. Для чого ж він тут стоїть. Тільки це… 

 

Представник фірми. Я розумію, не турбуйтеся - я все сплачу. Будьте ласкаві! 

 

Представник фірми дає свій смартфон Зінаїді Петрівні, і та робить кілька фотографій 

його поруч з фігурою Гени. 

 

Представник фірми. Щиро дякую!.. Ми бачили інтерв'ю з Геннадієм на сто першому 

каналі. Приголомшливо! Незабутньо! Наш генеральний директор прийшла від нього в 

повний захват! Вона сказала, що все життя чекала саме такого героя. Вибачте, мені 

особисто цікаво - Геннадій, він що, дійсно, такий сексуальний, такий мачо? 

 

Зінаїда Петрівна. Я не розумію, ви про що? 

 

Представник фірми. Зараз я вам все поясню. Ми давно шукали щось незвичайне, 

яскраве, рішуче для реклами нашої унікальної продукції. Тому хочемо запропонувати 

вашому зятю стати обличчям нашої компанії. 

 



Зінаїда Петрівна. Обличчям ?! Але ж його немає ... 

 

Представник фірми. Так. Його немає, і це його вибір ... Але нас це абсолютно не 

бентежить. На доларах теж жодної живої людини немає, а володіти ними мріє кожен! 

 

Представник фірми дістає і вручає Зінаїді Петрівні сто доларів. 

 

Зінаїда Петрівна (ховаючи гроші). Ех, якби зображення мого зятя було на доларах ... 

 

Представник фірми. Хоча б на центах ... 

 

З'являється отець Олександр. 

 

Отець Олександр. Мир вашому дому! Отець Олександр, настоятель храму святої Килини 

черевоугодниці. 

 

Представник фірми (не звертаючи уваги на отця Олександра). Це буде яскрава, 

незабутня піар-акція: на всіх білбордах ми напишемо, що ваш зять і чоловік вашої дочки 

пішов в інші світи з назвою нашої компанії на устах і з нашим запахом під пахвами! 

 

Отець Олександр. Перепрошую, це ви про покійного? 

 

Представник фірми. Так. А що вас збентежило? 

 

Отець Олександр. Те, що ви запропонували. 

 

Представник фірми. Можливо, з пахвами я трохи перегнув, проте я ж не вам це 

пропонував. До речі, отче, візьміть для матінки! 

 

Представник фірми простягає отцю Олександру кілька зразків своєї продукції. 

 

Отець Олександр (відсахнувшись). Цього ще не вистачало! Тіло не поховане, а в хаті вже 

торговці. (Зінаїді Петрівні) Їх треба вигнати, як вигнав колись Христос торговців з храму. 

 

Зінаїда Петрівна. А ви до нас по якій справі, отець Олександр? Ви телефонували? 

 

Отець Олександр. Ні. Це мені подзвонили і розповіли про те, що сталося. Самі ми по 

домівках не ходимо. 

 

Представник фірми. Навіщо ж ви прийшли? Заважати людям працювати? 

 

Отець Олександр. Я прийшов полегшити страждання рідним Геннадія. А ви йому ким 

доводитеся? 

 

Представник фірми. А я прийшов полегшити їм життя! 

 



Отець Олександр. Я не вас запитав, з вами і так - все ясно. 

 

Зінаїда Петрівна. Я - його теща, Зінаїда Петрівна. 

 

Отець Олександр. Гріх великий, невитравний скоїв ваш зять, наклавши на себе руки. 

Тільки немає такого гріха, за який не можна було б вимолити у Господа пробачення. 

 

Зінаїда Петрівна. Звісно,  добре було б, якби вдалося вимолити. 

 

Отець Олександр. Від вас залежить, тільки ви і можете вимолити. Молитва у храмах за 

самогубців заборонена, однак родичі мають не забувати про келійну молитву, яку можна 

звершувати вдома. 

 

Зінаїда Петрівна. Дякую за пояснення.  Тільки зараз, якщо чесно, трохи нема коли… 

 

Представник компанії. Дійсно, отець Олександр, ви якось невчасно. 

 

Лунає телефонний дзвінок. Зінаїда Петрівна приймає дзвінок. 

 

Зінаїда Петрівна. Алло. Слухаю вас. Як ви сказали? «Платформа боротьби за звільнення 

свідомості». А ви хто - партія?  Ми заявок від партій більше не приймаємо…Давно 

оплатили на нашому сайті? .. Тоді інша справа. Записуйте. Тендер на ексклюзивне право 

використання пам'яті Геннадія Івановича Куріцина пройде у нас сьогодні ввечері. 

Претендентів багато. Зате переможець зможе у всіх змі, публічних акціях, передвиборних 

програмах тощо, стверджувати, що Геннадій віддав своє життя за його ідеали. Вдова в 

присутності нотаріуса це підтвердить. Тендер проводиться у вигляді спіритичного сеансу. 

В ході сеансу дипломований медіум викличе дух Геннадія Івановича, і вже дух особисто 

вирішить, за чию саме справу він віддав своє життя. Початок рівно в нуль годин. 

 

Зінаїда Петрівна кладе трубку. З іншої кімнати з'являється засмучена Ліда і Функціонер. 

Вони продовжують свою розмову. 

 

Функціонер. Ми розуміємо, горе прийшло в ваш дім, Лідія, і вам боляче. 

 

Ліда (стримуючи сльози). Так ... Боляче. 

 

Функціонер. Але разом з горем в ваш дім прийшли ми, і ось тепер ви вже, як то кажуть, з 

горем навпіл. Обіцяю, ми включимо вашого чоловіка в партійний список, а, коли 

пройдемо, його депутатське місце стане меморіальним. 

 

Ліда (розгублено). Меморіальним?..Ми, взагалі-то, думали його до мого тата підпоховати. 

 

Функціонер. Ви мене не зрозуміли. Звісно, прах вашого чоловіка буде у повному вашому 

розпорядженні. У нашому розпорядженні залишиться лише його бунтівний дух. На згадку 

про нього - на його місці ніхто не буде сидіти. 

 

Зінаїда Петрівна. А голосувати за нього ви будете? 

 



Функціонер. Голосувати? Чужою карткою за відсутнього?! А ви знаєте наше 

передвиборче гасло: «Ми були чесними! А станемо - ще чеснішими!» Так що, голосувати, 

як ви сказали - тільки в самому крайньому випадку! 

 

Отець Олександр. Про який дух ви говорите? Душа Геннадія жива, і вона зараз 

страждає...  Їй потрібно допомогти. 

 

Функціонер. Ми, на жаль, не всім живим встигаємо допомагати! Хоча це - наша 

найперша задача. 

 

Отець Олександр. А ми допомагаємо і живим, і мертвим! 

 

Функціонер. Так у вас і досвіду більше! Порівняйте - скільки століть існує ваша 

організація, і скільки років наша ... 

 

Ліда стомлено оглядає відвідувачів. 

 

Ліда. Мама, ці всі люди до мене? 

 

Зінаїда Петрівна. Так, доню, до тебе. 

 

Ліда. Я ж просила - більше нікого не пускати. Вибачте, шановні, але я дуже втомилася. 

 

Отець Олександр. Знаю, тяжко у вас на серці, Лідія. Розумію вас, і все-таки, скажіть, чи 

не був хворий ваш чоловік, чи не страждав психічним захворюванням, чи не було у нього 

діагнозу? 

 

Ліда. Страждав. Останнім часом, коли почав занепадати його бізнес, дуже страждав. 

Навіть сон втратив. Але діагнозу у нього не було. 

 

Отець Олександр. Шкода, це б полегшило його долю ... А  чи був ваш чоловік  

хрещеним? 

 

Ліда. Так. Він розповідав, що його бабуся в дитинстві хрестила, після того, як дідусь 

наклав на себе руки. 

 

Представник фірми (нетерпляче). Перепрошую, але я раніше священика прийшов. 

 

Функціонер. А я прийшов раніше вас. Однак перебивати представника церкви - хамство! 

Наша партія - за найтіснішу співпрацю з Богом. 

 

Представник фірми. Любите ви повчати! Однак хочу зауважити - ви не на мітингу! 

 

Ліда. Замовкніть, як не соромно! Говоріть, отець Олександр. 

 



Отець Олександр. Ще хочу запитати: а чи не хулив у розмовах  ваш чоловік духу 

Святого, чи не жив безбожним життям? 

 

Ліда. Що ви маєте на увазі, отець Олександр? 

 

Отець Олександр. Ну, якщо, наприклад, лаяв церкву, захоплювався безладними 

статевими зв'язками, тоді я відразу піду. 

 

Ліда. Що ви! Він своїм музичним інтернет-магазином захоплювався, постійно зв'язувався 

з постачальниками. У нього на інші зв'язки часу не було. 

 

Отець Олександр. Так я і думав. Знав я Геннадія. Купував у нього одного разу для дочки 

пюпітр і скрипку. Тому і прийшов. А справа у мене ось яка - нападки чиняться нині на 

церкву святу. Оббрехати її хочуть вороги віри. Одні бачать в нас - політичну організацію, 

інші - бізнес-корпорацію, а треті - просто збіговисько мракобісів. Оце ж і прошу вас 

сказати, що не витримав раб божий Геннадій такого ставлення до святої церкви, затужив і 

тому й вчинив свій гріх. 

 

З'являється Михайло Данилович і починає випроваджувати отця Олександра. 

 

Михайло Данилович. Скаже вона, все скаже! Але тільки в тому випадку, якщо ви 

виграєте тендер. Тендер у нас відкритий для всіх. Так що, шановний, оплачуйте, беріть 

участь, і хай Бог допоможе! Всього вам доброго, і прийміть - пожертвування на храм! 

 

Михайло Данилович дістає гаманець, перебирає купюри, шукаючи потрібну. 

 

Отець Олександр. Готівкою не беремо. Корупція не дрімає. 

 

Михайло Данилович. А з картки можна? 

 

Отець Олександр. Це - будь ласка! 

 

Отець Олександр дістає переносний термінал. Михайло Данилович дає йому картку. 

 

Отець Олександр (провівши картку). Пін-код введіть! 

 

 

Михайло Данилович, відвернувшись, вводить пін-код. Отець Олександр повертає йому 

картку, дістає і вручає візитку.  

 

Отець Олександр. Дуже дякую! Ось моя візитка, тут мобільний телефон, сайт і 

розрахунковий рахунок. Якщо з'явиться бажання додати - ласкаво прошу. 

  

Представник фірми. А можна і мені візитку. Якщо щось знадобиться, отець Олександр, я 

теж можу вам зателефонувати? 

 



Отець Олександр. Телефонуйте, не соромтеся!.. Ось вам - візитка, і вам. (Отець 

Олександр дає візитку Представнику фірми і Функціонеру). На сайті - наш прайс. 

Вінчання, хрещення, відспівування, вигнання бісів, освячення офісів, і абсолютно нова 

послуга: вигнання бісів з офісів, одним словом - все, що потрібно. Телефонуйте в будь-

який час. Бережи вас Господь! 

 

Входить Скульптор, за ним входить Василь - робочий сцени і вносить макет пам'ятника. 

На пам'ятнику - водолаз у водолазному костюмі. 

 

Скульптор. Всім привіт, я вранці дзвонив. 

 

Ліда. А ви хто? 

 

Скульптор. Скульптор. Я дзвонив. 

 

Ліда. Мамо? 

 

Зінаїда Петрівна. Не пам'ятаю я, може і дзвонив. Тут постійно дзвонять. 

 

Ліда. А це що? 

 

Скульптор. Не що, а хто. Це ваш незабутній чоловік. Мій проект пам'ятника Геннадію 

Івановичу Куріцину. Працював всю ніч. Користуючись тим, що у вас в офісі стільки 

народу, ми можемо прямо зараз провести громадське обговорення проекту. Друзі, 

дивимося, оцінюємо, висловлюємося позитивно. 

 

Зінаїда Петрівна. Хвилинку! Ми ніякого пам'ятника не замовляли. У нас і грошей таких 

немає! 

 

Скульптор. Пам'ятник оплатив сто перший канал. Там на вході він і буде стояти. Як 

пам'ятник герою, який миттєво підніс їх рейтинг. 

 

Ліда. І все-таки - хто це? Я нічого не розумію. 

 

Скульптор. Це - ваш чоловік! Ви хочете сказати - не схожий? 

 

Представник фірми. Абсолютно не схожий. Ви ж бачите - ось Геннадій (показує на 

фігуру), а у вас на пам'ятнику - хто? Нісенітниця якась. 

 

Функціонер. Мистецтво повинно бути зрозумілим народу. Не пам'ятаю, хтось з великих 

колись сказав. 

 

Скульптор. Бачите, обговорення і почалося. Чудово! А ви що скажете, отче? 

 

Отець Олександр. Нічого не скажу, я послухаю. 

 



Зінаїда Петрівна. Я знала свого зятя не один рік, і можу сміливо стверджувати - це не він! 

Він був абсолютно не такий. 

 

Скульптор. Значить, я не помилюся, якщо висловлю загальну думку - не схожий ... Так - 

не схожий! Але це тільки на перший погляд. Придивіться - на пам'ятнику Геннадій 

Іванович Куріцин в костюмі водолаза. Бачите - шолом, все інше ... 

 

Ліда. Чому ж він, цікаво, в водолазному костюмі? Гена мій і плавати толком не вмів, води 

боявся. 

 

Скульптор. Водолазний костюм - це символ! Символ того, що суспільство його не 

почуло. Або, беріть вище: людство не почуло людину! 

 

Михайло Данилович. Схожий - не схожий ... Панове, врешті-решт, хто платить - той і 

музику замовляє. Пам'ятник оплатив канал - на здоров'я! .. А зараз ви б не могли покинути 

приміщення, нам сьогодні ще належить провести тут тендер. 

 

Скульптор. Я піду, тільки у мене ще питання. Це - поки лише макет пам'ятника. А 

пам'ятник хочуть спорудити значний, в масштабі два до одного. Скажіть, Лідія, вибачте, 

не знаю як по батькові, якого зросту був ваш чоловік? 

 

Ліда. Я ... Я не знаю. Не вимірювала ... 

 

Скульптор (Зінаїді Петрівні). А ви, випадково не знаєте? 

 

Зінаїда Петрівна. Ви думаєте, якщо вона не вимірювала, то я вимірювала? 

 

Скульптор. Гаразд, зріст можна, врешті-решт, відновити. 

 

Ліда. Як це? 

 

Скульптор. По черепу ... Жартую. По черепу можна відновити портрет. А зріст - по 

штанах. Залишилися у вас якісь його штани? 

 

Зінаїда Петрівна. Є штани мого покійного чоловіка. 

 

Скульптор. Навіщо ж мені штани вашого чоловіка? 

 

Зінаїда Петрівна. Так вони з Геною однакові на зріст були. 

 

Скульптор. Домовились. Обійдемося без зайвого формалізму. До речі, позувати для 

остаточного варіанту пам'ятника мені буде Василь. Вася, покажись людям! 

 

Робочий сцени робить крок вперед, знімає кепку, відкашлюється. Природно, оскільки це 

один і той же актор, він схожий на Гену, але, завдяки фантазії гримера, дещо 

відрізняється від нього. 



 

Скульптор. Схожий? 

Зінаїда Петрівна. Схожий ... Як свиня на коня! 

 

Скульптор. Панове, всі ви маєте те чи інше відношення до Геннадія, отже, у мене - 

пропозиція. Може, хтось із вас хотів би позувати для майбутнього пам'ятника? Зрештою, 

мистецтво - це умовність. Отче, може ви? 

 

Отець Олександр. Та що ви?! Боронь, Боже! 

 

Михайло Данилович. Дорогенький, ви нас затримуєте! Самі сказали: мистецтво - це 

умовність. В такому випадку, нехай позує Вася. Мене, як колишнього сусіда Геннадія 

Куріцина, це не колише. 

 

Функціонер. Скажіть, а скільки коштуватиме невелике погруддя Геннадія Івановича в 

натуральну величину? І меморіальна дошка: «У цьому будинку жив і самовіддано 

працював Геннадій Іванович Куріцин». 

 

Скульптор. Тут важливо який матеріал, терміни. Ви хочете це обговорити? 

 

Михайло Данилович. Тільки не зараз! 

 

Функціонер. Давайте повернемося до цього питання після проведення тендеру. 

 

Скульптор. Добре ... Підіб'ємо підсумки: вдову з проектом ознайомили, обговорення 

провели. Спасибі всім! Василь, виноси макет! Щасливо залишатися, і приходьте на 

відкриття пам'ятника! 

 

Василь забирає макет пам'ятника. Скульптор йде за ним. 

 

Михайло Данилович. Панове, попрошу всіх звільнити приміщення. Чекаємо всіх у нуль 

годин, на тендері. І не затримуйтесь, дух нікого чекати не буде. 

 

Гості йдуть, прощаються. 

 

Функціонер. Всього найкращого! Побачимося. 

 

Отець Олександр. Хай Господь милує! 

Представник фірми. І на прощання - ще одна новинка від нашої компанії. Ароматизатор-

зволожувач повітря "Лісова феєрія»! Аромат ста двадцяти лісових трав в одному флаконі. 

Перше місце на Паризькій виставці «Амбре 21 століття»! Гості приходять та йдуть, а наш 

запах – залишається надовго! 

 



Представник фірми розпорошує балончик, всі кашляють, зникають, останнім за всіма 

йде Михайло Данилович. Ліда сякається. 

 

Ліда. Мама, я ж просила не пускати цих представників! У мене від них - алергія! 

 

Зінаїда Петрівна. Що я можу зробити, Ліда, якщо вони йдуть і йдуть. Скоро з однією 

фармацевтичної компанії приїдуть. Хочуть рекламний ролик зняти за твоєю участю. 

 

Ліда. Я втомилася, мама! 

 

Зінаїда Петрівна. Доню, тобі тільки стати біля Гени і сказати одну фразу: «Він не 

приймав транквілізатори. А ви - прийміть! Вам же краще буде!» Це ж для людей, Лідусю! 

Тим більше, вони вже сплатили. 

 

Ліда. Голова йде обертом. Такий гармидер - не встигла навіть поїхати в морг, з Геною 

попрощатися. 

 

Зінаїда Петрівна. Втомилася. Бідна моя ... Нічого, завтра разом поїдемо. 

 

Ліда. Стільки пропозицій з усіх усюд, що я заплуталася. Партії, громадські рухи, творчі 

спілки - всі роблять пропозиції. Вигідні пропозиції! Виходить, мама, життя людське 

нікому не потрібне, а смерть - всім! Її можна використати. 

 

Зінаїда Петрівна. Тут, Ліда, головне - не продешевити. Коли вже таке твій чоловік 

начудив, і сказав, що заради нас - так нам повинна бути вигода! 

 

Ліда. Нам, мама, будуть крихти, а вся вигода буде не нам. Тому що світом, мама, править, 

знаєш хто? 

 

Зінаїда Петрівна. Хто? Олігархи? Євреї? Інопланетяни? 

 

Ліда. Ні, мама. Світом править піар! Виявляється, ще коли Геночку гримували на 

телестудії, до нього вже стояла черга. Прикро, мама! Він думав, хтось запропонує посаду, 

роботу. Перспективну таку роботу, щоб на все життя ... Але ж зась... Він не думав, що 

йому так мало залишилося. 

 

Ліда ледь не плаче. 

 

Зінаїда Петрівна. Ліда, а може, у Гени якась страшна хвороба була? Смертельна ... І він 

благородно вирішив нам ... 

 

Ліда. Що ти, мамо, яке благородство? Якби у нього щось було, я б знала. 

 

Зінаїда Петрівна. Не впевнена. Ти сама говорила, що Гена потайливий став ... Треба буде 

нам з тобою всі аналізи здати ... 

 



Чути стукіт у двері, крики: «Відкрийте!», «Пустіть!», «Скотиняки!». Повертається 

Михайло Данилович. 

 

Михайло Данилович. Нарешті всі пішли ... 

 

Ліда. А хто там у двері грюкає? 

 

Михайло Данилович. Не звертайте уваги! Я закрив контору, а то вони будуть до ночі 

ходити. А мені потрібно підготуватися до сеансу. 

 

Зінаїда Петрівна. А я читала, що у нас переможець тендеру зазвичай відомий 

заздалегідь… 

 

Михайло Данилович. І у нас переможець вже відомий ... 

 

Ліда. Вже відомий ?! Це ж нечесно! .. Хто ж він? 

 

Михайло Данилович. Ви! Перш за все - ви. І все завдяки вашому чоловікові і зятю. 

 

Ліда. Бідний Гена! 

 

Зінаїда Петрівна (звертаючись до фігури). Спасибі тобі, зятику! Пробач, якщо була до 

тебе несправедлива ... Піду, відпочину. Ліда ти йдеш? 

 

Михайло Данилович. Лідія, ви б не могли затриматися, буквально на хвилинку. 

 

Ліда. Можу ... Відпочивай, мама, я зараз прийду. 

 

Зінаїда Петрівна йде. 

 

Михайло Данилович. Ліда, я людина практична. Раз вже так вийшло, хочу зробити вам 

пропозицію. 

 

Ліда. Яку пропозицію? 

 

Михайло Данилович. Пряму. Лідія, я старший за вас, але не набагато. З вашою мамою 

спільну мову я знайду ... Моя квартира розташована під вашою. Моя дочка, практично, 

вдома не буває. Якщо ви приймете мою пропозицію, ми зробимо ремонт, і у нас будуть 

чудові дворівневі апартаменти! До того ж, вибачте, мало не забув - Ліда, ви мені 

подобаєтеся! 

 

Ліда. Це так несподівано, Михайло Данилович, я навіть не знаю, що вам відповісти ... 

 

Михайло Данилович. Не треба зараз нічого відповідати, Лідія. Не поспішайте, 

подумайте. Пройде тендер ... Потім - похорон ... Потім дев'ять днів ... Ви до мене звикнете 

... Я, навіть, сподіваюся, що ви вже ... почали потроху звикати? .. 

 



Михайло Данилович зближується з Лідою, бере її за плечі. 

 

Ліда. Я-я ... 

 

Михайло Данилович. І я… 

Ліда (вивільняючись). А дух Гени точно прийде! Проколу не буде? 

 

Михайло Данилович. Прийде - не прийде, але знак точно подасть. Це я гарантую. 

 

Ліда. Я так хвилююсь… 

 

Михайло Данилович. Не хвилюйтеся, Лідочка, тримайтеся мене - точно не пропадете! І, 

взагалі, покладайтеся на мене  завжди... 

 

Михайло Данилович знову зближується з Лідою. Але тут з'являється Зінаїда Петрівна. 

 

Зінаїда Петрівна. Ліда, ти йдеш чи ні? 

 

Михайло Данилович (відсторонившись). Вона йде, Зінаїда Петрівна, йде! Я інструктував 

вашу дочку, як поводитися під час спіритичного сеансу. Сподіваюся, і ви збережете 

витримку, коли з'явиться дух вашого зятя. 

 

Зінаїда Петрівна. А куди я подінуся. Аби Гена витримку зберіг. Він нервовий був, у мене 

чоловік - набагато спокійніше себе поводив. 

 

Михайло Данилович. Добре, відпочивайте, я вас покличу. І погасіть, будь ласка, світло. 

 

Ліда і Зінаїда Петрівна виходять. Михайло Данилович, дістає свічки, блюдце. Світло 

гасне. Потім з'являється напівтемрява, вогники. У центрі - Михайло Данилович. Навколо 

нього на спеціальному столику запалені свічки. Перед ним - стакан води і блюдце в центрі 

спіритичного кола. Тут же поруч в чорному вбранні сидить Ліда. На краю сцени - 

Функціонер, Представник фірми, отець Олександр, Зінаїда Петрівна, Скульптор. 

 

Михайло Данилович (в зал). Отже, панове, вимкніть свої мобільні телефони. Північ і ми 

розпочинаємо наш тендер - спіритичний сеанс. Все на місці? Перевіримо. (Підходить до 

рампи, оглядає присутніх в залі). Почнемо з партій: «Дух нації», «Лівий вибір», «Совість 

народу», «Правий вибір», націоналісти, соціалісти, ліберал-синдикалісти, похуіст ... бачу 

вас й інших бачу, ніби все тут. Далі: бізнес-еліта, дистриб’ютори, виробники. Чіпси, 

пральні порошки, йогурти, кетчупи, пиво ... Виробники сигарет - вийдіть! А я кажу - 

вийдіть! Ми не будемо порушувати закон. Покурите - повернетеся. Представники творчих 

спілок тут? Письменники, художники, кінематографісти, театральні діячі, діячі естради. 

Кого забув? 

 

Голос юнака. Нас. 



 

Голос дівчини. І нас. 

 

Михайло Данилович. Кого - нас? Ви хто - дизайнери? 

 

Голос юнака. Про нас завжди забувають. 

 

Голос дівчини. І про нас забувають. 

 

Михайло Данилович. А-а, вибачте! Сексуальні меншини і феміністки - що пардон, то 

пардон. Нічого особистого. Просто забув ... Отже, ми починаємо (Михайло Данилович 

розігріває блюдце в полум'ї свічки та починає обертати його в центрі кола) Тиша. Я 

викликаю сюди дух Геннадія Івановича Куріцина. Геннадій Іванович, прийди до нас і 

скажи, за чию справу ти хотів би віддати своє життя. Вірніше, вже віддав. Скажи, і той, 

кого ти обереш, підніме тебе на свій щит. А за сім'ю не турбуйся. Всі учасники оплатили 

вступний внесок. Тут вдова, вона підтвердить. Вдова ?! 

 

Ліда. Я тут, Геночка! Підтверджую. 

 

Михайло Данилович. Ти чуєш мене, дух Геннадія Івановича Куріцина? Якщо чуєш, не 

томи, прийди. Ми чекаємо тебе. Ми не завдамо тобі шкоди. Не бійся. (Медіум прискорює 

обертання блюдця по столу) Я встановлюю зв'язок - місток між цим світом і тим світом. 

Це настройка каналу зв'язку, з яким дух може резонувати. Я знав Геннадія Івановича, це 

була небайдужа людина, яка не могла змиритися з навколишньою дійсністю. Мерзенності 

життя гнітили його. Чи стикався він з корупцією, несправедливістю? Так, стикався ... 

 

Лунають дзвінки по скайпу. 

 

Михайло Данилович. Що це? Хто не вимкнув телефон? Я ж просив. 

 

Ліда. Це дзвонять по скайпу. 

 

Ліда кидається до комп'ютера, що стоїть в стороні, приймає дзвінок. 

 

Ліда. Алло! 

 

На екрані монітора з'являється обличчя Гени. 

 

Гена. Ліда - це я! 

 

Ліда. Ти? 

 

Ліда намагається втратити свідомість, але Михайло Данилович набирає в рот води і 

вихлюпує їй в обличчя. 

 

Михайло Данилович. Зберігаємо спокій! Є контакт! 



 

Ліда. Гена, це ти, чи твій дух? 

 

Михайло Данилович. Звичайно, дух. Говоріть, Геннадій Іванович! Ми раді вітати вас, 

прибульця з того світла, на нашому тендері. Це ще раз підтверджує, що цей світ вже 

зовсім близький до того. 

 

Невеликі перешкоди зв'язку, нарешті, знову на екрані з'являється Гена. 

 

Гена. Ліда, я не дух. Це я! Пробач мене, Ліда! Це я по скайпу. Пробач! Це була любов-

спалах. Раптова, як економічна криза. Я повинен був з нею втекти. Я не міг встояти! 

 

Ліда. Проти кого ти не міг встояти, Гена? Я нічого не розумію. З ким ти? 

 

Михайло Данилович. Дух, ти не один? З ким ти з'явився до нас, дух, скажи нічого не 

приховуючи! 

 

Гена. Михайло Данилович, ви хіба не знаєте, дочка вам нічого не сказала? 

 

Михайло Данилович. Моя дочка поїхала. У відрядження. 

 

Ліда. Гена, Геночка, як же ти зміг? 

 

Гена. Зміг, Ліда! Після пострілу з ракетниці студію заволокло димом, і я зміг втекти. А 

Оля потім втекла за мною. 

 

Михайло Данилович. Оля? Яка Оля? 

 

Гена. Ваша дочка! Ось вона! Кохана, йди сюди! 

 

На екрані поруч з Геною з'являється Ольга. 

 

Михайло Данилович. Оля! Ти ?! 

 

Ольга. Я! Тато, ти тільки не хвилюйся! І вибач, тато. Нам з Геною добре. 

 

Ліда. Стерво, я тобі покажу інтерв'ю! Я тобі дам, добре! 

 

Ліда дає ляпас Михайлу Даниловичу. 

 

Ліда. Негідник! Ти знав?! 

 

Ольга (кричить). Не чіпайте тата! Він нічого не знав! 

 

Михайло Данилович (кричить). Оля, де ти?! 



 

Ліда (кричить). Мама, де ти?! 

 

Зінаїда Петрівна. Ліда, я тут! Гена, негідник, повернися в сім'ю! 

 

Гена. Зінаїда Петрівна, зникніть! Кудись зникніть! Хоч би на базар!.. Ліда! Не шукай 

мене, Ліда! Живи щасливо, Ліда! Інструменти продай! Знизь ціни і продай. А магазин 

поки не закривай. Може - ситуація ще зміниться. Прощавай, Ліда! 

 

Ліда. Гена, стій! 

 

Михайло Данилович. Оля, стій! 

 

З-під дивана або з шафи вилазить Чоловік. 

 

Чоловік (до тих, хто на сцені). Всім стояти! 

 

Чоловік повертається до залу. 

 

Чоловік. Всім сидіти! Попереджаю: на вході в театр встановлено камери, особистості 

кожного нам уже відомі! 

 

Ліда непритомніє. Монітор гасне. Світло гасне ... І знову квартира Ліди. Світає. Ліда 

лежить. Мама сидить поруч з нею. Обидві сплять. Дзвінок у двері. 

 

Ліда (прокинувшись). Мама, дзвонять! Це - Гена. Він повернувся! 

 

Зінаїда Петрівна. Який Гена? Це, напевно, за огірками. 

 

Обидві йдуть відкривати. На порозі - людина у фраку. Диригент. 

 

Диригент. Доброго дня, це музичний інтернет-магазин «Бемоль»? Я  хотів би забрати свій 

контрабас і палички. 

 

Зінаїда Петрівна. Хто ви? 

 

Диригент. Я - диригент. Я знайшов спонсора, і у мене з'явилися гроші. 

 

Ліда. Гроші? Які гроші?! 

 

Диригент. Безготівкові. Я хотів би  дещо іще замовити у вас для свого оркестру. Можна? 

 

Ліда. Мама? 

 

Зінаїда Петрівна. Так... Можна… 



 

Диригент. А де ж мій контрабас? Я хочу його перевірити. 

 

Ліда. Контрабас? Він є... 

 

Зінаїда Петрівна. Він давно стоїть і чекає на вас. Хвилинку! 

 

Зінаїда Петрівна приносить контрабас. Диригент оглядає його. 

 

Диригент. Тут невеличка подряпина. Його хтось зачепив? 

 

Ліда. Я одного разу виходила і ... 

 

Зінаїда Петрівна (перебиває Ліду). Це - фабричний дефект. Ми зробимо вам знижку. 

 

Диригент. Не треба. Це не страшно… 

 

Диригент починає пробувати струни. Чути, як налаштовуються інструменти оркестру. 

 

Диригент. А диригентські палички? 

 

Зінаїда Петрівна. А палички, вибачте, я на базар віднесла разом з огірками ... Ось - 

остання залишилася. 

 

Диригент бере з рук Зінаїди Петрівну паличку. Віддає їй контрабас. 

 

Диригент. Потримайте, будь ласка. 

 

Зінаїда Петрівна. Скажіть, будь ласка, а ваш оркестр - він відомий? 

 

Диригент. Поки що не дуже. Але ж ми ще не грали. Щоб стати відомим, треба грати. 

Зараз ми почнемо грати, і наш оркестр, сподіваюся, відразу стане більш відомим!.. 

 

Диригент починає диригувати. Звучить фінальна джазова мелодія - та сама мелодія, що 

на початку зі смартфона Ліди, тільки гучніше. Якщо можливо, Зінаїда Петрівна підіграє 

на контрабасі, а Ліда - співає. 

 

Кінець 

 

 


