
Водевіль на 2 дії 
Музика Віктора Уреса 
 
ДІЮТЬ 

КАТЕРИНА – огрядна жінка з діловою жилкою 
МОКІЙ – смиренний невдаха, її чоловік 
ЛАДА – вродлива, свавільна дівчина 
ЮРІЙ ГАЙ – відставний актор 
АРТА, МАЙЯ, ЕЛЛА І, ЕЛЛА ІІ –  

  „дівулі” в номерах 
АМБАЛ І, АМБАЛ ІІ –  

 “санітари”, “міліціонери”, вони ж актори 
 
МІСЦЕ ДІЇ 

Простора вітальня в будинку КАТЕРИНИ і 
МОКІЯ. Інтер’єр переобладнаний під кабаре: 
кін, з великих опахал споруджено куліси, зверху 
чи збоку – ляльковий чи натуральний оркестр.  

Рухливе, мажорне освітлення. 
 
ЧАС ДІЇ 

Сьогодні. 

КРИМІНАЛЬ-
НИЙ  
МАСАЖ 
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ВСТУПНА ПІСНЯ 
(Виконують всі учасники вистави) 

 
За „бугром” усе в порядку! 
І достатки, і нестатки: 
Успіх, злидні, сльози, сміх 
Розподілені на всіх. 

Як у них працюють люди 
І які дизайн-споруди, 
Як їдять і п’ють вино, –  
Знає кожен з нас давно. 

Бачили, як там кохають, 
Зустрічають – проводжають,  
Що дозволено, що ні 
На любовній царині. 

А в краю, де живемо, 
Де їмо, п’ємо, спимо, 
Носим тисячі ідей, 
Все не так, як у людей. 

Як силач, – утнемо віка, 
Як промовець – недоріка, 
Як торгує – спекулянт,  
Як земляк, то не талант! 

А загадуємо справу,  
Чи чеснотну, чи лукаву, 
Все іде на манівці,  
Все не зводяться кінці! 

Все не зводяться кінці, 
Все іде на манівці! 

 
(Загальний танок) 
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ДІЯ ПЕРША 
 

На першому плані щось на зразок режи-
серського столика, крісло; праворуч – вишу-
каний бар, високі стільці, телефон. Знервова-
ний МОКІЙ веде репетицію. 
 
МОКІЙ. Хіба це музика? Хіба це ритми? На яко-

го клієнта вони розраховані? Мужчину ще з дверей 
мусить зачарувати млость кохання. Нехай він до сто-
лика іде, мов до будуару, нехай він п’є вино, мов по-
цілунок, а стегенце курчати жує, мов стегно путани! 
Спочатку!! 

(Звучить підходяща музика.) 
Це вже інша справа! Але ще стоми, ще пристра-

сті, подавленої матер’яльними нестатками та сімей-
ними чварами. Так-так! Тепер виходять дівулі. Арто! 
Майє! Елли!! Де ви? 

(З-під опахал визирають танцюристки в хіто-
нах. Шикуються в привабливі пози.) 

Без окулярів погано бачу, але добре. Уявіть собі, 
що наш шоу-салон вже відкрито. Ми випередили 
конкурентів у шоу-коханні. Зал повен клієнтів. Про-
грама мусить бути готова сьогодні. З хвилини за 
хвилину „з-за бугра” повертається хазяйка пані Ка-
терина. Буде для неї сюрприз. Від’їжджала з пустого 
дому, а повернеться в новітнє підприємство – „Но-
ме-ри!”. 

(МОКІЙ плескає в долоні, веде репетицію, нер-
вується.) 
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Ніякого життєвого досвіду! Хто ж так спокушає 
теперішніх, пересичених нічними кінозалами, муж-
чин? Так танцювали в піонерських таборах, та й то в 
присутності інспектора райвно! Грудки здіймайте 
над отою стрічкою, чи ниткою – що там у вас за-
мість ліфчика? Та змагайтесь за кавалера. Невже в 
нас перевелись фойди? Невже і їх витравив тоталіта-
рний режим?! Спочатку! 

 
(Танцюючи, дівулі зникають за лаштунка-

ми. Зникає і МОКІЙ. На кін вилітають великі 
валізи з написами: „Москва”, „Любляни”, 
„Краків”, „Іркутськ”, „Харбін”, “Янцзи”... ви-
бігає КАТЕРИНА в дорожньому вбранні.) 
 
  

ПІСНЯ КАТЕРИНИ 
 

Від Люблянів до Харбіну 
Прочвалаєш літо й зиму. 
Де Польща, а де Китай, –  
Катерино, напитай! 

Як по світу помандруєш, 
Все побачиш, все почуєш, 
Купиш куртку і штани 
За доступної ціни. 

А повернешся додому – 
Ні парткому, ні міськкому. 
Черга, бартер, віщі сни 
І підвищення ціни! 
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Апаратник в демократах, 
Ні пикатих, ні пузатих, 
Всі права у сатани –  
І підвищення ціни! 

Як дозволять рекетири, 
Доберешся до квартири –  
Пустка, хоч шари гони, 
І підвищення ціни! 

Та як розум при мені, 
Гривні родять в борозні, 
Шеляги штампує стан, –  
Хто при розумі, той пан! 

 
 (Пританцьовуючи, КАТЕРИНА озирається.) 
 
КАТЕРИНА. Перепрошую, та чи я не помили-

лась адресою? Невже мій Мокій за три місяці похо-
вав мене? Е-гей! Чи є хто живий? 

(Поміж кулісами пробігає напівгола дівчина.) 
А це що за привид? Мокіє! 
(Натрапляє ще на одну дівчину.) 
Отакої! Знічев’я загуляв чоловік. Дослужились! 

Для кого ж я старалась, збитки терпіла, поневіря-
лась? Чекай, чекай, чоловіче, будуть тобі заговини, 
буде тобі великий піст! 

(Сідає в крісло, нога на ногу.)  
Мокіє Петровичу! А з’явись-но на очі дружини! 
(Підтюпцем з’являється МОКІЙ, хоче обійняти.) 
Замри! Стій за три кроки! (Киває за спину.) Що 

то таке? 
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МОКІЙ. Де? 
КАТЕРИНА. Отам. За тими опахалами. 
МОКІЙ. А-а, то так... 
КАТЕРИНА. Не так, а голенькі... 
МОКІЙ. А то дівулі. 
КАТЕРИНА. Щиро, щиро. І тебе не дивує, як 

вони сюди потрапили? 
МОКІЙ. Дивує... Тобто найняв. Театр слабує... 

котра з кордебалету, котра... 
КАТЕРИНА. ... з-під готелю. І ти їх сюди ради 

підтримки культури. Меценат! 
МОКІЙ. Тільки без лайки. 
КАТЕРИНА. Що вони роблять в моїй господі? 
МОКІЙ. Танцюють. 
КАТЕРИНА. Голі? 
МОКІЙ. В костюмах. 
КАТЕРИНА. (показує поперек талії) Дротинка 

отак (показує от пупка донизу) і дротинка отак? 
МОКІЙ. (показує поперек грудей.) Ще й так. 
(КАТЕРИНА бере віника.)  
Катерино, не роби висновків! Зараз поясню... 
КАТЕРИНА. Без гіда бачу. З вітальні зробив ка-

баре, найняв гризеток і розважаєшся. Падишах! Сул-
тан! За чий бо кошт? 

МОКІЙ. За твій. 
КАТЕРИНА. Повтори. 
МОКІЙ. (Киваючи за куліси.) Катерино, не по-

шкодь іміджу. За твій, за твій кошт, але... 
КАТЕРИНА. А чи знаєш ти, як нині дістається 

капітал? 
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МОКІЙ. Везеш товар за бугор... 
КАТЕРИНА. Тепер одного бугра мало. А чи зна-

йома тобі таможня, де одбирають спочатку хабара, а 
потім все до цурки – для держави?! А чи підловлю-
вали тебе олімпійські призери з кулаками-гирями? 
Довелось скуповувати новий товар на близькому ко-
рдоні в Польщі і везти аж під Німеччину. Відкрили 
китайський кордон – я туди. Годувалась підніжним, 
з того, що літає, не їла лише літака, з того, що пла-
ває, не їла лише крейсер, з того, що повзає, – лише 
трактора не їла! Спала покотом в туалетах! А ти тут 
гуленьки справляєш! 

(Кидається на чоловіка.) 
МОКІЙ. Тільки не по голові. Як завжди, по спи-

ні... Дивляться! 
КАТЕРИНА. Цього разу я тобі весь підкорок 

відіб’ю! 
МОКІЙ. Катерино! Хай мене кузька з’їсть, я 

хранив тобі вірність! 
КАТЕРИНА. З ким хранив? З отими дошкільня-

тами? 
МОКІЙ. Навіщо намовляєш? То не дошкільнята. 
КАТЕРИНА. А хто ж вони? 
МОКІЙ. Фойди! 
КАТЕРИНА. Хто-хто? 
МОКІЙ. Про... про... професіоналки. 
КАТЕРИНА. А щоб ти тріснув! Милить мені 

очі. 
МОКІЙ. Серденько, годувальнице, не по голові! 

Я й так погано... Не можу зібратись. 
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КАТЕРИНА. Я тебе на деталі розберу! Я ж для 
тебе старалась! 

МОКІЙ. (Раптом волає) А я для тебе старався!! 
КАТЕРИНА. (Приголомшено.) Інтересне кіно. З 

іншими бабами для мене старався. І в Амстердамі 
такого не почуєш. 

МОКІЙ. Поясню. Ти затрималась на три місяці. 
Гадав, ти в прогарі. 

КАТЕРИНА. Он якої думки тут про мене! 
МОКІЙ. Не зупиняй. Била по голові – забуду. Я 

гадав, повернешся порожня, жити якось треба... 
КАТЕРИНА. І завів гарем? 
МОКІЙ. Підприємство... З дуже обмеженою від-

повідальністю... Тепер багато дозволено. Незабаром 
налагодять індустрію кохання – не протиснешся. Я 
ж з випередженням! 

КАТЕРИНА. І кін цей, і опахала, і музика? 
МОКІЙ. (Лагідненько.) І дівулі, і бандерша... 
КАТЕРИНА. (Спалахує.) Ще й бандерша?! 
МОКІЙ. Як же без бригадира? 
КАТЕРИНА. Де вона, негіднику? Моко, я не раз 

тобі казала, що ти потаскун, а ти мені не вірив. При-
вів на моє місце під виглядом бандерші... Покажи! 

МОКІЙ. Катю, Катю, бандерша – це я. 
КАТЕРИНА. Як то? 
МОКІЙ. Катю, ти бувала женщина. За бугром не 

лише жінки утримують такі невинні заклади. Згодом 
я здам тобі повноваження.  

КАТЕРИНА. На світ ти дивишся по-сучасному, 
а закваска в тобі стара. Знаєш, хто що везе, той  
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те й гризе. Не зможеш купатись в солоді і не прили-
пнути. 

МОКІЙ. (З гідністю.) Дорогенька! Я чесна лю-
дина, я не паскуджу там, де харчуюсь. Боже мій, як я 
готувався! Чекав подяки. Виходить, ініціатива і нині 
карається. Сядь, заспокойся, а я покажу тобі веселе-
нького номера, спеціально для тебе.  

 
(Плескає в долоні, вступає музика, виходить ко-

рдебалет.  
МОКІЙ виконує куплети з танцями.) 
 

ПІСНЯ МОКІЯ 
  

Я до витівок охочий, 
Сповідаю етикет: 
Згадую чарівні очі, 
Дивовижний силует. 

Оплески лунають радо, 
Під сурдинку грає світ: 
Ти виходиш на естраду 
У неповні двадцять літ. 

Обсяг бюста – дев’яносто, 
В поясниці – шістдесят, 
А на стегнах – все за зростом: 
Тільки рюшечки висять. 

Час минає мило, любо, 
У піснях, а не в журбі. 
Настає пора до шлюбу, 
Десь за тридцять, далебі. 
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В бюсті рівно сто дванадцять, 
В талії – сто сорок три. 
Нижче – десь за двісті двадцять: 
Саме дівчина для гри! 

Підкорившись етикету 
І дослухавшись порад, 
Пані сіла на дієту  
І такий от результат: 

В бюсті – бідні ваші жарти! 
А про талію – мовчок... 
Переглянути б стандарти, 
Взяти б пані за зразок! 

 
(Кордебалет зникає. КАТЕРИНА бурчить для 

порядку, потім сміється.) 
 
КАТЕРИНА. Що за натяки! Бюст, талія... 
МОКІЙ. (Радо.) Гнів на милість! Гнів на ми-

лість! 
КАТЕРИНА. А твої дівулі кращі? Хоч перещіп-

ни. Ні за що ухопити. 
МОКІЙ. Нам їх хапати не доведеться, а клієнт 

знайде, за що ущіпнути. (Плескає в долоні.) Догодив! 
Догодив!  

КАТЕРИНА. Не мені догоджай, ринкові. 
МОКІЙ. То вже інша розмова. 
КАТЕРИНА. І в який кошт тобі обійдуться ді-

вулі? 
МОКІЙ. Все розкидано на клієнта, йому й обі-

йдуться в кошт. 



78 

КАТЕРИНА. А про власті ти подумав? Закону 
про такий вид господарювання не прийнято. Ой, бо-
ком вилізе! 

МОКІЙ. Властей боятись – щастя не знати. Ми 
під виглядом бізнес-шоу або лікувального закладу. 
Мануальна терапія та масаж. Крапковий, періоста-
льний, перкусійний, сегментарно-рефлекторний, 
китайський, японський... Усі види, крім криміналь-
ного. 

КАТЕРИНА. А чи той клієнт прийде на таку ре-
кламу? 

МОКІЙ. Муха чує, де мед, а купець, де спокус-
ливий товар. 

КАТЕРИНА. Тепер в органах сидять осінні му-
хи, беркути. 

МОКІЙ. Традиції зберігаються. Забезпечимо 
бронь радам, бронь партіям... 

КАТЕРИНА. Не приведи, Боже! Збитків побіль-
шало. Скільки партій наплодилось, рухів, рекетирів! 
І вся орава – безкоштовно. 

МОКІЙ. Катю, не повертай оглоблі, жеребок ки-
нуто. Скільки трат я зазнав, скільки дівуль пройшло 
через мою... (Затявся.) 

КАТЕРИНА. Продовжуй, продовжуй... 
МОКІЙ. Через мою комісію. А ти вже бог зна 

що подумала. 
КАТЕРИНА. А хто ж був у складі комісії? 
МОКІЙ. Я... я один. Конспіративно. 
КАТЕРИНА. Отож, через комісію в одній особі. 

Через мою почивальню. 
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МОКІЙ. Ні! Комісія була пересувна. Я там, в 
театрі, на конкурсах. 

КАТЕРИНА. І жодна жива душа не здогадува-
лась? 

МОКІЙ. Ні чи-чирк. 
КАТЕРИНА. До чого ж все привабливо, аж боязно. 
МОКІЙ. Всякий почин – ризик. Але Наполеон 

Бонапарт чому нас вчив? Важливо ув’язатись в бізн... 
в битву, а там видно буде. А Суворов? Куля – дура, 
багнет – молодець! А Кляузевіць? Армія сильна тим, 
що її створило! А наш, найдревніший, найталановиті-
ший народ що каже? Вовка боятись – до лісу не ходи-
ти! (Пригортається до дружини, замріяно.) Я готу-
вався теоретично, мріяв. Приходять чоловіки після 
трудів праведних, жадають розслабитись... 

КАТЕРИНА. Якось випадково їм на коліна опу-
скаються юні грації... 

МОКІЙ. Натякають про самотню душу... 
КАТЕРИНА. Про пальне, котре нині дорого... 
МОКІЙ. А мелодії звучать невинні, а танці на 

кону цнотливі... 
КАТЕРИНА. Хміль, стома переносять мужчину 

в роки незабутньої юності, в часи застою та особис-
тих стосунків... 

МОКІЙ. А гьорлз своєю близькістю кличе в доли-
ну, на береги Онтаріо, в хащі Селенгеті, на Хортицю... 

КАТЕРИНА. Принаймні, до нас, на вулицю Не-
довгу, на другий поверх, в “Номери тет-а-тет”. 

МОКІЙ. І там поволеньки вивертаються кишені. 
Дівулі натаскані... 
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КАТЕРИНА. (Різко.) Але все те робиться з пере-
віреним клієнтом. У котрого рильце в пушку і котро-
му не видне око закладати ближнього. 

МОКІЙ. Зрозуміло, зрозуміло, як же інакше. 
(З прихожої чути дивний дзвоник: мелодія 

„Козацького маршу” Є. Аданцевича) 
КАТЕРИНА. То що, нам в похід збиратись, чи 

по наші душі прийшли? 
МОКІЙ. То тепер в твоїй прихожій – національ-

ний дзвоник. 
КАТЕРИНА. Будемо відчиняти? 
МОКІЙ. А чом би й ні? Ми ще під презумпцією не-

винності. Ще й штату не добрали. Ти приймай, а я вине-
су валізи. (Гукає.) Арто! Майє! Обидві Елли!! На поміч! 

 
(МОКІЙ і „дівулі” виносять валізи. Входить ЛАДА, 

апетитна юнка, звисока кидає сумочку на руки хазяйці.) 
 
ЛАДА. Привітик! Мила, твій хазяїн дома? 
КАТЕРИНА. З ким маю нагоду? 
ЛАДА. Дорогульо! Поклич твого хазяїна! 
КАТЕРИНА. Ви той... 
ЛАДА. Той, той. Поклич, а я поки зателефоную. 
КАТЕРИНА. Ви себе не стомлюєте церемоніями. 
ЛАДА. Це мені щось додає? 
КАТЕРИНА. В кожному разі, дещо віднімає. 
ЛАДА. Сподіваюсь, віднімає вади. 
КАТЕРИНА. Звичка, щоб ваше слово було остан-

нім? 
ЛАДА. Так зручніше. 
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КАТЕРИНА. Ваша невимушеність свідчить про 
те, що ви тут не вперше. 

ЛАДА. Не пригадую, але поклич хазяїна.  
КАТЕРИНА. Тут не хазяїн, а хазяйка. 
ЛАДА. Тим легше порозумітись. Клич! 
КАТЕРИНА. Навіщо кликати, коли... 
ЛАДА. Багато базікаєш. 
(ЛАДА набирає номера, ставить ніжку на кріс-

ло. В трубку.) Бабулю, добривечір? (Кисло.) А-а, то 
ти, мамулю? Я затримуюсь? Ах, так, у Ксани. Про-
ходимо поглиблений курс англійської мови. Хелло! 
Ай лав ю! Кис... Для шоу-бізнесу на експорт. І про-
шу мене не розшукувати. Коли повернусь? Може, 
сьогодні, може, завтра, може, – колись. Залежить від 
контракту. Чекайте карток з видом на греблю. Гуд 
бай! (Кладе трубку, до КАТЕРИНИ) Чого стоїш? 
Скажи хазяйці: прийшла шоу-зірка першої величи-
ни... в недалекому майбутньому. 

КАТЕРИНА. Ви... ви дівчина без комплексів. 
ЛАДА. Комплекси нині не в ціні. Мені хазяйку. 
КАТЕРИНА. Я і є хазяйка. 
ЛАДА. Несподівано! 
КАТЕРИНА. Як є. 
ЛАДА. Я передбачала, що можуть бути варіан-

ти. Проте готувалась до зустрічі з підтоптаним і по-
хітливим цапом. 

КАТЕРИНА. А трапилась підтоптана, але до-
сить прісна коза? 

ЛАДА. Не намовляйте на себе. Ви ще досить 
пристойна бабуля, коли вас перелицювати... в фірму. 
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КАТЕРИНА. Дякую за визнання. Але перейдемо 
до справи. 

ЛАДА. За тим і прийшла. 
КАТЕРИНА. (Різко.) Дай слово мовити! В якому 

класі? 
ЛАДА. В останньому. Другий рік. 
КАТЕРИНА. Не натурально, але гаразд. Вісім-

надцять маєш? 
ЛАДА. Через місяць. Якраз, коли накриють ва-

шу контору, я буду непідсудна. Комп’ютером перед-
бачено. 

КАТЕРИНА. Що передбачено? Твій вік чи ви-
криття контори? 

ЛАДА. І те, й інше. 
КАТЕРИНА. Гостра. 
ЛАДА. Дитя часу. 
КАТЕРИНА. Що вмієш? 
ЛАДА. Все. 
КАТЕРИНА. Я маю на увазі – в ліжку. 
ЛАДА. Я теж. 
КАТЕРИНА. А до того? Сидиш, нудьгуєш, че-

каєш, коли, нарешті, ужруться та до справи візь-
муться? 

ЛАДА. Застаріла ваша уява, добродійко. В мене 
чарівна посмішка, я натаскана вишукано слухати 
всілякий бред. Подаю безпрограшні репліки, на па-
м’яті стільки новітніх національних анекдотів, скар-
бничка їх щодня поповнюється. Маю три тости, що 
збуджують не лише апетит. На кону свій номер, в 
ліжку – поліфонічні пестощі. 



83 

КАТЕРИНА. Номер який? 
ЛАДА. Стриптиз. 
КАТЕРИНА. Той, що на тілі залишається лише 

дротинка так... (Показує поперек талії.) 
ЛАДА. (Показує від пупка донизу.) І дротинка так. 
КАТЕРИНА. Зайвого не перекриваєш? 
ЛАДА. Залежить від категорії оплати. 
КАТЕРИНА. Подай анекдот. 
ЛАДА. “Лікарю, що робити, щоб не завагітніти?” 

„Випий склянку води.” „До чи опісля?” „Замість!” 
КАТЕРИНА. Можна сміятись? 
ЛАДА. Коли дійшло, прошу. 
(Відбувається коротка гра; одна одну пересмі-

ють. Так порозумілись.) 
КАТЕРИНА. Між іншим, спостерігаю твою обі-

цяну чарівні посмішку. 
(ЛАДА робить кніксен і кілька закличних рухів.) 
ЛАДА. І як – товарно? 
КАТЕРИНА. Змушена визнати.  
(З’являється МОКІЙ. Дивиться, балдіє. ЛАДА 

розгулюється.) 
ЛАДА. Хазяйко, а той старик – підходящий ек-

земпляр. Чи не його я шукала все своє свідоме жит-
тя? Але він спить... Лежить – спить, сидить – спить, 
ходить – спить. Дозвольте, розбуджу його. 

КАТЕРИНА. (Заохочує.) Ну-ну! 
МОКІЙ. (Погрозливо.) Ну-ну! 
ЛАДА. То котре „ну-ну” мені брати до уваги? (В 

танці на зразок „Ламбади” наближається до МО-
КІЯ.) Старик, ти самодня людина. В тобі, мов у дре-
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вньому склепінні, поховані бажання. Дозволь зняти з 
тебе тисячолітню брилу, впустити промінь світла до 
твоїх сексуальних захоронень. Ти дервіш, ти шульга, 
ти обіймаєш лівою – ближче до серця. 

(ЛАДА вписується в обійми МОЦІ, смішний та-
нок.) 

Ім’я! Яке ім’я дати такому вишуканому, такому 
пристрасному партнерові? Тристан? Чайльд-Гарольд? 
Мазепа? 

МОКІЙ. Мо... Мока я... 
ЛАДА. Мока? Звучить! Добірно, аристократич-

но звучить. Моко, Моко, замовляй, проси, вимагай в 
мене... Я виконаю будь-яке твоє бажання. Три ба-
жання, мов золота рибка. 

МОКІЙ. (Очманіло.) Катю! Катю!! Я за себе не 
поручусь... 

КАТЕРИНА. І всоте скажу – потаскун, так ти не 
повіриш. 

ЛАДА. (До КАТЕРИНИ.) Не скимли! Замурува-
ла мужчину, позбавила його крил, пристрасті, від-
чаю. А він занемагає, він тече. (МОКІЄВІ.) А ти про-
си в мене, проси хоч те, на що спроможний. Проси 
домашній телефон. 

МОКІЙ. (Тремтить.) Да... дайте телефон... 
ЛАДА. (Додає гри.) Навіщо, спокуснику? 
МОКІЙ. Ви ж казали... Катерино! 
КАТЕРИНА. Нехай називає, я про всяк випадок 

запам’ятаю. 
ЛАДА. (МОКІЄВІ.) Навіщо? Я назову і прив’я-

жу з тим свої найкращі сподівання. Сидітиму вдома, 



85 

біля слухавки, і чекатиму, чекатиму. А ти зустрінеш 
іншу і забудеш ті шість маленьких цифр. Забудеш 
мій голос, мої риси, гомін мого понівеченого серця... 

МОКІЙ. І хгабе діх гарх... Ай лав ю... Кис... 
ЛАДА. Шпрехен зі дойч? Спік інгліш? Парле 

франсе? 
МОКІЙ. Рідної мови не знаю! Підсвідомий викид. 
ЛАДА. В недалекому минулому, в іншому житті 

ти був поліглотом. 
КАТЕРИНА. (Задоволено.) А отроковиця справ-

ляє враження! 
ЛАДА. (Йде далі.) Мені млосно... На мені багато 

зайвого... 
(Дівчина поступово в танку роздягається.) 
МОКІЙ. Миряни! Рятуйте! Катерино, руку по-

мочі... 
КАТЕРИНА. Досить!! 
(МОКІЙ осідає, де стояв. КАТЕРИНА похо-

джає.) 
МОКІЙ. Гони її! 
КАТЕРИНА. Мотиви? 
МОКІЙ. Нахаба... 
КАТЕРИНА. Зірка ж, секс-бомбочка. 
МОКІЙ. Бомбочка... під наш сімейний лад. 
КАТЕРИНА. Зате дохідна стаття. 
МОКІЙ. Ти ладна пожертвувати мною... 
КАТЕРИНА. Не найсильнішою фігурою в нашій 

партії. 
ЛАДА. Може, в цій сімейній раді хтось зайвий? 

(Хоче піти.) 
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КАТЕРИНА. Моко! Залиш нас. 
(МОКІЙ, точачись, виходить. До ЛАДИ.) 
Ім’я? 
ЛАДА. Лада. 
КАТЕРИНА. Де школу проходила? 
ЛАДА. Самородок. 
КАТЕРИНА. Я тебе беру. 
ЛАДА. Не тебе, а вас, і не беру, а запрошую. 
КАТЕРИНА. На ім’я Лада, а гостра, мов лезо. 

Пропоную стіл, вбрання, ліжко. 
ЛАДА. Стіл і вбрання, на наш час, теж дарунок, 

а ліжко – то робоче місце. Хотілося б чогось суттєві-
шого. 

КАТЕРИНА. О, молодь пішла! 
ЛАДА. Ваші прямі нащадки. 
КАТЕРИНА. П’ятсот на місяць. 
ЛАДА. П’ятсот від першого клієнта... в ес-ка-ве! 
КАТЕРИНА. Дограєшся, підеш геть. 
ЛАДА. Від першого – тища! Від наступних – сто! 
КАТЕРИНА. Божевільна! 
ЛАДА. Ви колись розтягувались на дроті до бо-

лю в паху? Ви колись готували себе для найсвітлішо-
го мужчини на материку? А потім кидались в сопіння 
з перегаром, в нудні базікання, коли кожне слово зна-
єш наперед? Ви обіймали високопоставлених злодіїв, 
неписьменних генералів, розбещених нуворишів?! 

КАТЕРИНА. Моя молодість минула на естраді. 
(Наспівує.)  

Дівчонки стоять в сторонкє, 
Платочкі в руках тєрєбят... 
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ЛАДА. О, тоді хоч дещо знаєте. І здатні оцінити 
пичку, ніжки, сексапільність, відчай професії. 

КАТЕРИНА. Тобі не вистачає цнотливості. 
ЛАДА. Цнотливість, знаєте, де нині сидить? 
КАТЕРИНА. Цікаво? 
ЛАДА. На лавці перед бюро по працевлашту-

ванню. 
(Перемагаючи внутрішній біль, ЛАДА танцює.) 
КАТЕРИНА. Беру... Запрошую. 
ЛАДА. І лише на моїх умовах. І дозволяю „на ти”. 
КАТЕРИНА. Мені б твій характер змолоду. 
ЛАДА. Отже – контракт. 
КАТЕРИНА. Нічого не маю проти. 
ЛАДА. Дозвольте зателефонувати. 
КАТЕРИНА. Сподіваюсь, не в поліцію моралі? 
ЛАДА. Хто ж утинає гілку, на якій змушений 

гойдатись? 
(Поки ЛАДА набирає номер, з’являється МОКІЙ.)  
(В трубку.) Ало! Мамулю! Чекайте не лише 

карток з видами, але й переказів на кругленьку су-
му. А повчання читайте з бабусею одна одній. Гуд 
бай! (Кладе слухавку, до КАТЕРИНИ.) Як вас вели-
чати?  

МОКІЙ. Мокій Петрович. 
ЛАДА. (МОКІЄВІ зневажливо.) Нате й мій глек 

на капусту! (КАТЕРИНІ.) Я до вас. 
КАТЕРИНА. Катерина Олексіївна. 
ЛАДА. Катерино Олексіївно, де тут можна по-

плакати? 
КАТЕРИНА. Де застане. 
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ЛАДА. Ви не проти? Вибухну. 
(ЛАДА вибігає за лаштунки.) 
КАТЕРИНА. Що ти про неї думаєш? 
МОКІЙ. Думай вже ти, а я буду на підхваті. 
КАТЕРИНА. Вигляд у тебе. 
МОКІЙ. На ній же ніде штемпеля поставити. 
КАТЕРИНА. Ти що, в прогімназію набираєш? 

Підійди ближче, не вдарю. (Взяла за вухо.) Мені зда-
ється, що вона зовсім не та, за кого себе видає. 

МОКІЙ. Підіслана органами? 
КАТЕРИНА. Дурень, вона невинна. 
МОКІЙ. Невинна? В чому? 
КАТЕРИНА. Ще раз дурень! 
МОКІЙ. А-а! Таких не зареєстровано. До Бога 

в розпредконтору зайшло десять жінок. Бог питає: 
„Котра з вас грішила до заміжжя?” Дев’ять піднес-
ло руки, одна – ні. „А котра грішила після заміж-
жя?”. Знову дев’ять піднесло руки, а та ж, десята – 
ні. Бог зітхнув і каже: „Всіх до пекла. І ту, глуху, – 
теж!”. 

КАТЕРИНА. І все ж винятки трапляються. І за 
них дуже багато платять. 

(Дзвонить телефон, МОКІЙ здригається.) 
МОКІЙ. Може, ти візьмеш слухавку? 
КАТЕРИНА. Бери, бери. Поставимо так: ти сек-

ретар, а я – хазяйка. Отож з першого слова працюй 
на мій імідж. 

МОКІЙ. Імідж то й імідж. (Бере трубку.) Гм... 
Алейкум салам! Ви це якою мовою? Масаж? Ви не 
помилились телефоном? Звоніть іншим разом. 
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(Кладе трубку.) Кавказець. Мабуть, з тих, що розба-
гатіли на гвоздиках та наперстках. І як до них чутки 
доходять? 

КАТЕРИНА. Без дроту і пошти. Старим козаць-
ким засобом: від варти до варти. Не тремти, соколе, 
коли їдеш верхи на тигрі, найнебезпечніше – зупини-
тись, з’їсть. 

(В прихожій лунає „Козацький марш”. МОКІЙ 
тремтить.) 

Чого тебе пропасниця б’є? 
МОКІЙ. Моторошно, коли з усіх боків. І теле-

фон, і двері... 
КАТЕРИНА. Дерзай! Гріх в міх, а спокута в тор-

бу, все вигода. 
МОКІЙ. То я – той?.. 
КАТЕРИНА. Той, той. Відчиняй! 
(Входить мужчина пригніченого виду. Потерта 

куртка, довгий шарф, окуляри. Це ЮРІЙ ГАЙ.) 
ГАЙ. Добрий вечір. 
КАТЕРИНА. (Не без кокетства.) Вже й вечір? 

Як сплинув час! 
ГАЙ. (Тушкуючись.) Може, не вечір. Перепро-

шую, добрий день. 
КАТЕРИНА. Та не тушкуйтесь. Ви наш гість. 

Моко, келих! Горішків! 
МОКІЙ. Слухаю, пані Катерино. 
(Вправно дістає зі стійки бара тацю.) 
ГАЙ. Я артист... лицедій... 
КАТЕРИНА. (МОКІЄВІ.) Хвилиночку. (Гостеві.) 

Не розчула? 
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ГАЙ. Артист міського театру... Колишнього... 
Юрій Гай. 

КАТЕРИНА. Театру? Це того закладу, що не 
вписується в потреби часу? 

МОКІЙ. Що прикривають через відсутність та-
лантів? Хе-хе-хе! 

КАТЕРИНА. Конкуренція, шановний, що вдієш! 
Казіно, гріль-бари... Таланти іншого роду і виду за-
бивають вашого брата. 

МОКІЙ. (КАТЕРИНІ, вказуючи на тацю.) То що? 
КАТЕРИНА. Відставити. 
ГАЙ. Дозвольте присісти? 
МОКІЙ. Постоїш. 
ГАЙ. Мені б води... з крана... 
МОКІЙ. Потерпиш. 
КАТЕРИНА. Та чого там, води не шкода. 

(Зітхає.) Сідай, чоловіче добрий. (МОКІЄВІ.) З бла-
годійних фондів – пригости. 

(МОКІЙ знаходить для гостя ослінчик замість 
крісла. Наповнює і подає склянку.) 

Важко в наш час без професії. Неписьменні одо-
ліли. 

МОКІЙ. (Зарозуміло.) Глагол перестав палити 
серця людям, система станіславськая не навчила хлі-
бець добувати. Перевтілення, на пробу, виявилось 
пшиком! Обнімемось та поплачемо. 

ГАЙ. (П’є, хміліє.) Мене зовуть Юрій Гай, може, 
чули? 

КАТЕРИНА. Гай? Красиво. Але хто тепер знає ар-
тистів? Знаючого посередника, лихваря, долар-карбова-
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нець-долвр, митника на кордоні, рекетира, – тих почи-
тають навіть в органах. А лицедій – той же бомж. 

МОКІЙ. Пане бомж, може, бутерброд – та на 
посошок? 

ГАЙ. Щира дяка. Іншим разом. 
МОКІЙ. На інший раз марна сподіванка. 
ГАЙ. Одначе не варто турбуватись. 
МОКІЙ. Вихований, освічений. А коли ти такий 

розумний, чого ж ти такий бідний? 
ГАЙ. Я вірю в своє покликання. 
КАТЕРИНА. Тут вже нічим не зарадиш. Хіба 

що юшкою для бідаків. 
ГАЙ. Мої колеги, в пошуках хліба насущного, про-

чули, що десь на околиці, у вас, чи що, відкривається 
приватна сцена. Ось, бачу, естрада... Бізнес-шоу, чи як?.. 

КАТЕРИНА. Не бачу зв’язку між шоу і, вибачте, 
театром. 

ГАЙ. Мені б прослухатись. 
МОКІЙ. Який сенс? Ви не порно-зірка, перепро-

шую, не рок-соліст. Пересічний, ще раз перепро-
шую, розмовник. Розмовників сотня на пучок йде. 
На екрані телека щоденно, від глави уряду до остан-
нього жебрака. 

ГАЙ. Я співаю. 
МОКІЙ. Пісні композиторів співдружності? Хе-

хе-хе! Балади? Хе-хе...  
КАТЕРИНА. Моко! Людина страждає, а ти хіхо-

ньки справляєш! 
(КАТЕРИНА подає ГАЮ ще випити. Той п’є. 

Більше хміліє.) 
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ГАЙ. Гітару можна? 
(МОКІЙ знічев’я тицяє гостеві гітару.) 
МОКІЙ. А мікрофона не треба, хе-хе? 
 

ПІСНЯ ЮРІЯ ГАЯ 
 

Чого варта душа? Ні гроша. 
На добро не заведена мода, 
І живе на землі без гріха 
Щиросердий горбун Квазімодо. 
Він живе непомітний тепер 
В цьому світі наживи і лоску,  
В ці часи, коли в кожного нерв 
Оголивсь, мов Венера Мілоська. 

Десь кохання блука, далебі, 
Але щастя земне не для нього. 
Він несе на своєму горбі 
Благодать, що завіщана Богом. 

 

Біля храму йому не подасть 
Багатій, незугарний на жалість. 
Не для нього клопочеться власть, 
Не про нього закони писались. 
Кожен другий забув заповіт,  
До розваг і наживи неситий... 
Вболіває за проклятий світ 
Тільки він, лицедій і мислитель. 

Заблукала любов, далебі, 
Але щастя земне не для нього... 
Він несе на своєму горбі 
Благодать, що завіщана Богом. 
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(Драматична пауза.) 
 
КАТЕРИНА. Красиво. Але сумно! 
МОКІЙ. Ні, ні і ще раз ні. Ваша пісня не про нас. 
ГАЙ. (Злякано.) Маю інший репертуар. 
МОКІЙ. Ви маєте слушну нагоду відкланятись. 

На посошок! 
(Подає келих. ГАЙ гарячково п’є.) 
ГАЙ. Я непоганий анімаліст. Можу півнем у 

дворі. Зозулею в гаю! Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Я вам на-
кую багато років життя і вдачі. Ку-ку! 

КАТЕРИНА. Бувайте здорові! Моко, проведи пана. 
ГАЙ. Я можу дворнягою. Гав-гав-гав-! Гав!! Гав!!! 
(Гавкає до того натурально, що з двору озива-

ються собаки. Вбігає ЛАДА.) 
ЛАДА. (Остовпіло.) Боже мій! Це ж Юрій Гай! 

До чого довели людину! 
КАТЕРИНА. (Гостеві.) Досить комедій! Всю 

околицю збудите. Чого доброго міліція зазирне. 
ГАЙ. Я танцював у виставах. Народні, характерні... 

 
(Вступає оркестр. ГАЙ вправно танцює.) 
 
Якби мені жупан чорний, шаровари сині,  
От до мене дівки липли б, як до браги свині. 
Шабля збоку, сам без ока, схожий я на козака, 
А спереду на сову, а з заду на їжака! 

 
(Виходять дівулі. ГАЙ усвідомлює, що він серед 

людей.) 



94 

Я розумію, що з життям щось трапилось. Катак-
лізм, цунамі... Щось на краще, багато що на гірше. 
Свобода для всіх і всього... І вседозволеність! Ринок, 
правда і – мафія... Індустрія кохання... Все можна 
зрозуміти і перетерпіти. Але в чому страждає актор? 
Найвразливіше і найчутливіше створіння? Чому йо-
го кидають під ноги лихварям?! 

(Тремтить, читає, мов молитву.) 
 

Великий Боже! Все обсіли хами. 
Веди ж мене щляхетними шляхами. 
Не дай мене цим людям на поталу, 
Вони вже іншу віру напитали.  
Отплач в мені, отплач і одболи: 
Вони ж моїми друзями були... 

  
КАТЕРИНА. (Різко.) Досить істерик! Марно! 

Все марно. Ваш час скінчився, наш час настав. По-
змагались – ви програли. Отже, бувайте! 

ГАЙ. О, ні! Я вас побачив! Ви нас ще побачите!! 
(ГАЙ вибігає. ЛАДА біжить за ним.) 
МОКІЙ. Дивний чолов’яга, не розуміє, що його 

поїзд відійшов! 
КАТЕРИНА. Семафор відкривається для нас! 
 

ДУЕТ КАТЕРИНИ і МОКІЯ 
 

І поїзди ідуть, 
І кораблі пливуть,  
І літаки гудуть 
У синій млості. 
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Вони мужчин везуть, –  
У кожного свій путь, –  
Та всі шляхи ведуть 
До нас у гості! 

 
Чи ти Іван, чи ти Дем’ян, 
Чи ти Петро, чи ти Дмитро, 
Чи ти Семен, чи ти Євмен, 
Чи ти Мусій, чи ти Овсій,  
Чи ти Антон, чи Саливон, 
Чи Валентин, чи Костянтин,  
Чи ти Свирид, чи Леонід, - 
У кожного Мартина 
Свій шлях до Катерини. 
Тобі одна дорога –  
До нашого порога! 

 
І хто одружений, 
І хто знедужений, 
І хто засуджений, - 
Дарма, байдуже! 
Життя не без окрас, 
Настане кращий час 
І ми зустрінем вас, 
Вітання, друже! 

 
Чи ти артист, чи ти турист, 
Чи робітник, чи комірник, 
Чи ти студент, чи ти доцент, 
Чи ти карманник, чи ти мент, 



96 

Чи ти блондин, чи ти брюнет, 
Чи ти прозаїк, чи поет, 
Чи партократ, чи демократ,  
А чи сам чорт тобі не брат! 
Тобі одна дорога 
До нашого порога! 
Без нашої кобіти 
На світі не прожити! 

 
(Загальний танець.) 

 
КІНЕЦЬ ПЕРШОЇ ДІЇ 

 
 

ДІЯ ДРУГА  
 

(КАТЕРИНА та МОКІЙ одягнені для 
зустрічі гостей. Початок другої дії застає їх 
в тих позах, що залишив кінець першої. Де-
що змінено повторюється дует.) 
 

ДУЕТ КАТЕРИНИ і МОКІЯ 
 

І поїзди ідуть, 
І кораблі пливуть,  
І літаки гудуть 
У синій млості. 
Вони мужчин везуть, –  
У кожного свій путь, –  
Та всі шляхи ведуть 
До нас у гості. 
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Чи ловелас ти, чи байбак, 
Чи однолюб, чи одинак, 
Чи сирота, чи удівець, 
Чи похітливий, чи скопець,  
Чи філантроп, чи мізантроп, 
Чи фемініст, чи остолоп,  
Чи в уряді у тебе сват, 
А чи сам чорт тобі не брат, –  
Тобі одна дорога –  
До нашого порога, 
Без нашої кобіти 
На світі не прожити. 

 
І хто одружений, 
І хто знедужений, 
І хто засуджений, – 
Дарма, байдуже! 
Життя не без окрас, 
Настане кращий час 
І ми зустрінем вас, 
Вітання, друже! 

 
Чи ти Іван, чи ти Дем’ян, 
Чи Валентин, чи Костянтин, 
Чи ти студент, чи ти доцент, 
Чи ти карманник, чи ти мент, 
Чи ти блондин, чи ти брюнет, 
Чи ти прозаїк, чи поет, 
Чи партократ, чи демократ,  
А чи сам чорт тобі не брат! 
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Без нашої кобіти 
На світі не прожити! 
Тобі одна дорога 
До нашого порога! 

  
(З’являється живописний дідусь. Сивина віялом 

на обличчі, на плечах не за зростом піджак, пудова 
краватка, широкі, але закороткі штани, ціпок.) 

 
ДІДУСЬ. З-з... ез-з-з... ез-з-з... 
ДІВУЛІ. Здрастуйте! 
ДІДУСЬ. Т-точно. Це я, коли хв... хв... хв... хви-

лююсь, з-з-з... з-з-з... з-з-з... 
ДІВУЛІ. Здоровкаєтесь! 
ДІДУСЬ. Ні. Заїкаюсь! (Дістає папірця.) Отуто, 

під оплічкою... Не... не... не... 
КАТЕРИНА. Недоріка? Чули. 
ДІДУСЬ. Ні, Недовга. Це ву... вулиця Недовга? 

Бу-бу-динок сім? 
КАТЕРИНА. Скажімо. І чим ми можемо служити? 
ДІДУСЬ. Мені с... с... с...  
МОКІЙ. Пенсію? 
ДІДУСЬ. Тю! (Дістає нового папірця.) Мені п... 

п... п... 
Пенсію? 
ДІДУСЬ. Я не з цим недоумком розмовляю! (До 

КАТЕРИНИ.) Усі ви... ви... ви... ви... види масажу, 
крім кри... кри... кри... тут? 

КАТЕРИНА. Хто вам таке написав? 
ДІДУСЬ. Зять – лентенант і онука – модистка! 
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МОКІЙ. То вони у такий спосіб сплавили вас з дому. 
ДІДУСЬ. (Наступаючи на МОКІЯ.) За... за... за...  
МОКІЙ. Заїкаєтесь. Чули. 
ДІДУСЬ. Ні! Закрий рота, бо ти почнеш за... за... за... 
МОКІЙ. Зрозуміло. Не тужіться, бо, боронь Бо-

же, знепритомнієте. 
ДІДУСЬ. (Порпається, дістає паспорта.) Ось, до... 

до... до... документ. Отуто уся жисть. Назар Іванович 
Оцупок! Двадцять третього года рождєнія. Ро... ро... ро... 

КАТЕРИНА. Росіянин... 
ДІДУСЬ. Ви що?! Р... р... роззява паспортист – 

три... тринадцять років скостив. 
ЛАДА. Ба, то перед нами довгожитель! Честь і 

повага! 
МОКІЙ. (Вказуючи на двері.) Повага, повага. 
ДІДУСЬ. Бачили твою повагу. Геронтофоб ти 

зачуханий! 
МОКІЙ. Прошу висловлюватись цензурно. Ге-

ронтофоб!? (До КАТЕРИНИ.) Що старий верзе? 
ЛАДА. (Спритно.) Геронтофоби – то люди, які 

зневажають довгожителів, навіть намагаються на-
близити їхню кончину. 

ДІДУСЬ. (МОКІЮ.) Чув, ба... бандюго? 
МОКІЙ. (Запозичивши заїкання.) Я не ге... ге... 

ге... ро... ро... нтофоб! Ви що? 
КАТЕРИНА. Ми цивілізовані люди. Ввічливень-

ко вияснили, що поважний пан помилився адресою, 
то й справі кінець. 

ДІДУСЬ. Не поспішайте. (До ЛАДИ.) Ось ти, 
дочко, ще не вт... вт...  
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ЛАДА. Перекладаю. Ще не втратила совісті.  
ДІДУСЬ. Почитай мою ха... ха... ха...  
ЛАДА. Характеристику? Давайте, дідусю Іване 

Назаровичу. 
ДІДУСЬ. Назар Іванович! Оцупок!! 
ЛАДА. Назаре Івановичу! 
ДІДУСЬ. Читай! Ветеран ве... ве... ве...  
ЛАДА. Ветеран війни і праці. 
ДІДУСЬ. Іще раз війни і праці. 
ЛАДА. О, то ви вельми заслужена людина! Мо-

жете поділитись спогадами! 
КАТЕРИНА. (В’їдливо.) Це буде надзвичайно 

доречно! 
ДІДУСЬ. (З розстановкою.) При Степані Банде-

рі воював... 
МОКІЙ. Цікаво, з якого боку барикад? 
ДІДУСЬ. Зі зворотнього. 
КАТЕРИНА. А за яку таку ласку вам аж двічі 

написали „ветеран війни і праці”? 
ДІДУСЬ. (На хвилинку забувши заїкання.) Сам 

наполіг. Бо я ветеран цієї війни і праці, а то ще тієї 
війни і праці, коли ще платили. 

ЛАДА. О, то ви ще героїв громадянської війни 
пам’ятаєте! Щорса, Котовського? 

ДІДУСЬ. Як же, як же. Батька Махна, Нестора 
Івановича. Як от з вами стою, стояв з Марусею... з 
Мишкою Япончиком... 

ЛАДА. (Потішаючись над реакцією хазяїв.) А 
ще кого з видатних діячів давнини знали? 

ДІДУСЬ. Гетьмана. 
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МОКІЙ. Мазепу, либонь? 
ДІДУСЬ. Невіглас! Петра Скоропадського! Ге-

нерала!  
МОКІЙ. Зараз дійде до Маяковського. 
ДІДУСЬ. Це той довготелесий, що мишей бояв-

ся? Аякже! 
МОКІЙ. І до Віри Холодної... 
ДІДУСЬ. (Торкається КАТЕРИНИ) Як от до па-

ні хазяйки, торкався до Віри Холодної в Адесу. 
(Приглядається.) Та ви, пробі, схожі. Прямо з неї 
писані. Єй-прись-єй! 

КАТЕРИНА. Ви не перший мені натякаєте. 
ДІДУСЬ. А ще був приятель. (Згадавши, що тре-

ба заїкатись.) Б... уч... уч... учма! 
КАТЕРИНА. Кучма?! Цей кар’єрист тоді верхо-

водив? 
ДІДУСЬ. Але ж і сірість! Актор – Б! Бучма! 
КАТЕРИНА. (Нервуючи.) Втім, досить спогадів. 

Нам бракує часу, незабаром прийде перший гість. 
ДІДУСЬ. (Бере вище.) А перед вами що, ги... 

ги... ги... не гість?! 
ЛАДА. Гість, гість. 
ДІДУСЬ. Гроші у всіх не па... па... па... 
ЛАДА. Перекладаю. Гроші у всіх не пахнуть. 
ДІДУСЬ. (До ЛАДИ.) До... дочко, а ти не з тих, 

що тв... тв... творять масаж? 
ЛАДА. Залежить від партнера. І його гаманця. 
КАТЕРИНА. Ладо, за куліси! 
ДІДУСЬ. Ладо! За... за... за... Тьху! Коли швидко 

треба, не вимовлю. 
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ЛАДА. Я зрозуміла. За... за... залишаюсь. Воля 
клієнта – закон. (До КАТЕРИНИ.) Простої обслуги 
приносять збитки. (До ДІДУСЯ.) Ви не заперечуєте, 
я трохи присяду до вас. 

ДІДУСЬ. Іщи... іщи... іщи... 
(ЛАДА сідає йому на коліна. ДІДУСЬ пристрас-

но зітхає.) 
 Щиро радий... 
ЛАДА. (Пестить старого.) Ви не хвилюйтесь. 

Вам небезпечно. Я щадяще з вами. Під наркозом. 
Без літальних наслідків. 

ДІДУСЬ. На... на... на... Шо в рот! 
ЛАДА. Перекладаю. Предок хоче з шиком – на-

поїв! Пане Моко, що там у нас міцне? 
МОКІЙ. Сік з моркви! Куди йому міцне? 
ЛАДА. Коняку! Оковитої!! 
МОКІЙ. Біжу, аж падаю. А чи здатен двічі вете-

ран заплатити? 
ЛАДА. (Бавлячись з гостем.) А що там у вас в 

кишенях? 
ДІДУСЬ. (Зіпхнувши її з колін.) Як ви см... см... см...! 
ЛАДА. Як ми сміємо? 
ДІДУСЬ. (Хазяям.) Ану, повторіть!  
КАТЕРИНА. Ми про ціни. Енергоносії дорогі, і 

все в ціні. 
ДІДУСЬ. Може, й кри... кри... кримінальний ма-

саж по вільних цінах? 
КАТЕРИНА. А таки по вільних. 
ДІДУСЬ. То для молодих. А ветерани мають 

скидку. На таке діло держава дає дотацію! Ось дові-
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дка з собесу: усі види обслуги... за пільгами. Комусь, 
може, ваша обробка – вибаганки, а нам, ветеранам, 
то життєво необхідне!.. 

КАТЕРИНА. Пане товаришу! Пане товаришу! 
За скидкою ідіть до спецзакладів. Там і ціни і конти-
нгент відповідний. 

ДІДУСЬ. Цить! Хто вас нагодував?! Хто вас од 
хва... хвашизьму оборонив? Хто на вас здоров’я по-
клав?! Лих... лих... вор... воро...  

МОКІЙ. (Теж починає заїкатись.) Та... та... та... 
такого ще не... не... було! Я втрачаю дар мови! При-
ходить до женщини і вимагає скидки! Пільги йому!  

ЛАДА. А чом би й ні?  
КАТЕРИНА. Що, чом би й ні? 
ЛАДА. Давайте наш бардачок відкриємо для 

тих, хто нижче рівня бідності?  
КАТЕРИНА. Хто живе нижче рівня бідності не-

хай ходить до власної бабусі. 
ЛАДА. Виходить: для одних Європа, а для ін-

ших – старий режим?! 
ДІДУСЬ. Сп... сп... справедливо. Корпус делі-

кті! 
МОКІЙ. Ко... ко... кого ти в номери пускаєш? 

Він – туди головою, а звідти – вперед ногами. Йо... 
йо... йому тища років. 

ЛАДА. (До гурту.) Гей! Хто там нижче рівня 
бідності, до нас по насолоду!! 

ДІДУСЬ. Гумані – гуманіс! Сігнус темпоріс! 
Ознака часу! О, темпора, о, морас! О, часи, о, мо-
раль! 
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КАТЕРИНА. Та цей добродій не з минулого сто-
ліття. Він ще з Римської імперії!  

ЛАДА. Нарешті! Нарешті достукались. Він ще з 
римських старців. І звик знаходити оздоровлення в 
обіймах юних гетер. Гей, дівулі! Арто, Майє, обидві 
Ели, на симпозіум!  

(Дівулі оточують старого.) 
ДІДУСЬ. От шкода, що я за... за... за... 
ЛАДА. Заїкаєтесь, то співайте. Розтягуйте слова, 

порозуміємось! 
ДІДУСЬ. За... за... за... 
ЛАДА. Заспівуйте! 
ДІДУСЬ. Заспівуй! 
 
(Відгорнувши хазяїв, компанія веселиться.) 
 
ЛАДА.  Садком, кумцю, садком, кумцю, 

 А я за тобою, – 
 Став до мене промовляти, 
 Мов до молодої. 

ДІДУСЬ. Ой, Боже, ти сама? 
 Я й забув, що ти кума! 
ЛАДА. Ой, Боже, ти забув? 
 Я й забула, що ти кум! 
РАЗОМ. А я все дивлюся, де моя Маруся, 
 А я все дивлюся, де тим моя Маруся! 

       (Двічі.) 
МОКІЙ. Чи не остання це пісня ветерана? 
КАТЕРИНА. Помре, біди не оберешся. Треба 

рятувати номери. 
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ДІДУСЬ. (Не вгаваючи.)  
 І ти чини, як я чиню: 
 Люби дівку аби-чию –  
 Чи попову, чи дякову, 
 Чи хорошу мужикову. 
ВСІ РАЗОМ. Потурай милая, потурай, милая, 
 Потурай ти мені, моя чорнобривая!  

(Двічі.) 
ДІДУСЬ. А попова косоока, 
 А дякова кривобока. 
 Мужикова, як княгиня –  
 Буде добра господиня. 
ВСІ РАЗОМ. Маруся – раз, два, Марусина, 
 Червоная калина, 
 В саду ягоди рвала!  

(Двічі.) 
ДІДУСЬ. Гоп, мої гречаники! 
 Всі злодії начальники! 
 Гоп, мої милі! 
 Всім заволоділи! 
ВСІ РАЗОМ. Потурай, милая, потурай мила,  
 Потурай ти мені, моя чорнобривая! 
ЛАДА.  Ішли кози через лози 
 Капусту садити, 
 Знайшли муху на кожуху.  
 Здумали забити. 
ДІДУСЬ І ЛАДА. З тої мухи два кожухи, 
 Треті ноговиці. 
 Що зостане від ноговиць, 
 Те на рукавиці. 
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ВСІ РАЗОМ.  Маруся, раз, два, Марусина, 
 Червоная калина, 
 В саду ягоди рвала.  

   (Двічі.) 
 

(Серед танцю ДІДУСЬ падає. Музика зупиняється.) 
 
КАТЕРИНА. Не довго музика іграла, не довго 

фраєр танцював. 
МОКІЙ. Може, валер’янки чи нашатирю? 
ЛАДА. Тут не допоможе і нетрадиційна медици-

на. (Прямує до телефону, набирає номер.) Це нуль-
три? Швидка допомога? Негайно на Недовгу, сім! 
Покійник! 

МОКІЙ. Що ти накликаєш, фойдо? 
 
(Дівулі виють, мов над покійником.  
Входять з ношами два АМБАЛИ в білих хала-

тах, кашляють, чхають.) 
 

ПЕРША ПІСНЯ АМБАЛІВ 
 

Швидко, швидко, без дороги, 
Без пального і вітрил 
Мчить машина допомоги 
З першим дзвоником нуль-три. 

 

ПРИСПІВ:  
Е-гей! Нащадки пана Гіпократа, 
Ноші хапай і не зівай! 
Нехай усіх зведе хвороба клята, 
Аби розквітнув рідний край! 
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Попереду в кріслі лікар, 
А за ним міцний наряд. 
Без інструментів і ліків 
Котру зміну вже підряд. 

 

ПРИСПІВ: ... 
 

Чи не слава Богу з шлунком, 
Чи в коханні не везе, 
Але ви, на нашу думку, 
Хворі всі на О-еР-Зе! 

 

ПРИСПІВ: ... 
 

Без діагнозів, прогнозів, - 
Нині це хороший тон, –  
Лікувать в народний спосіб: 
Самовар і самогон! 

 

ПРИСПІВ: ... 
 

(Знову АМБАЛИ вдають простужених.) 
 

КАТЕРИНА. Послухайте, панове Амбали! А чо-
го ви не забираєте старого? 

ПЕРШИЙ АМБАЛ. Прізвище? 
КАТЕРИНА. (Лякаючись.) Кажи ти, Мокіє. 
МОКІЙ. Я ко... ко... коли хвилююсь, недоріка. 

Таке мелю. Ка... ка... кажи ти, Катерино Олексіївно. 
КАТЕРИНА. Кажи, кажу! Мужчина в домі! 
МОКІЙ. Я що не скажу – без... без... безпримін-

но збрешу. 
ПЕРШИЙ АМБАЛ. Так і запишемо. Мокій і Ка-

терина Гузенки. Тепер адреса? 
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МОКІЙ і КАТЕРИНА. (Одночасно.) Кажи ти. 
ПЕРШИЙ АМБАЛ. Так і запишемо: Недовга, 

сім. Покійник вам батьком чи дідусем доводиться? 
МОКІЙ і КАТЕРИНА. Вже й покійник? Панове 

Амбали, ви хоча б оглянули його.  
ПЕРШИЙ АМБАЛ. Не до оглядин. Виклики! 
ДРУГИЙ АМБАЛ. В морзі всі рівні. 
ПЕРШИЙ АМБАЛ. Запишемо: дідусь. Діагноз: 

падьож ветеранів. 
ДРУГИЙ АМБАЛ. З вас – двісті. В ес-ка-ве. 
МОКІЙ. За-за-за... завіщо? 
КАТЕРИНА. Не дам! 
ДРУГИЙ АМБАЛ. Не дасте – покійника зали-

шимо на пам’ять.  
ПЕРШИЙ АМБАЛ. А особняк розберемо по цег-

лині. У нас – фірма. 
ДРУГИЙ АМБАЛ. Ось квітанція. В нас самороз-

рахунок.  
(Катерина дає гроші. Камбали беруть і переко-

чують ДІДУСЯ на ноші, чемненько кланяються.) 
ОБИДВА АМБАЛИ. Не хворійте! Біг підтюп-

цем, помірне харчування. І утримання, утримання 
від спокуси. А також обтирання і масаж. Всі види, 
крім кримінального. 

(Виносять старого з приспівом.) 
 
Е-гей! Нащадки Гіпократа, 
Ноші хапай і не зівай! 
Нехай усіх зведе хвороба клята, 
Аби розквітнув рідний край! 
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(Дівулі ховаються. Раптом дзвонить телефон, 
а з прихожої чується „Козацький марш”. МОКІЙ  
і КАТЕРИНА одночасно кидаються то до телефо-
ну, то до дверей. Нарешті кам’яніють серед  
господи.) 

 
КАТЕРИНА. Моко, відчиняй двері. 
МОКІЙ. Катерино, бери слухавку. 
КАТЕРИНА. Бери слухавку! 
МОКІЙ. Відчиняй двері! 
 
(Обоє сідають, склавши руки. Дзвінки тривають. 

Нарешті, в чотири руки беруть трубку.) 
 
МОКІЙ і КАТЕРИНА. Вас слухають. Ало! 
(Посмикавши трубку кожен до себе, кладуть її.) 
КАТЕРИНА. Про масаж... 
МОКІЙ. Той, з акцентом... 
КАТЕРИНА. З акцентом, значить, при грошах... 
МОКІЙ. Може, краще відчинити двері? 
КАТЕРИНА. А коли то ветеран повернувся за 

пільгами? 
МОКІЙ. Амбалів бачила? Від таких ветеранові 

вже не вирватись. 
КАТЕРИНА. Не знаєш ти нинішніх ветеранів. 
 
(З’являється ЛАДА, впускає ГОРЦЯ. Ще з поро-

га лається з ним.  На ГОРЦЕВІ темне, величезне і 
лахмате кепі, на плечах батник. В руках прозорий 
пакунок з мандаринами і квіти.) 
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ЛАДА. Що ви ломитесь, мов на пожежу? При-
спічило? У нас цнотливий заклад! Хам!!  

ГОРЕЦЬ. Какой такой мне ургаєшь? Что горес 
не шакал?! (До хазяїв.) Салям алейкум! Гамарджо! 
Зі-ді-расті! 

ЛАДА. Чемніше, ви ж мужчина. 
ГОРЕЦЬ. Деньгі єсть – мужчіна, деньгі нет – са-

мєц. Манат, валут, понял? Яман башка! Тунгус – сі-
віня! К’єна! Сгинь! 

(ГОРЕЦЬ раптом зустрічається поглядом з КА-
ТЕРИНОЮ.) 

Ханум! 
(Розпливається в чарівній посмішці, КАТЕРИНА 

теж. Він розводить руки – вона теж.) 
Радство душ на почвє нєдоєданія! 
 

ПІСНЯ ГОРЦЯ 
 

Аромат от етот рожі 
П’яний, как грузінскі чай. 
Мой букєт на вас похожій, 
О,ханум, ві – месяц май! 

Я сматру на Днєпр за лугом, 
Бістрій, как разлив Кура. 
Я іщу себе падругу 
На часок, на палтара! 

 

Как услішу етот голос, 
Я на светє не адин – 
Я стаю на ринок „Колос” 
І таргую мандарин! 
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Нюх мой, слух мой, глаз мой скорий, 
Ті до краю наліла.  
Захаді в свабодний номєр, 
Вєсєлєй пайдут дєла! 

 
(ГОРЕЦЬ танцює щось на зразок „Лезгінки”, 

запрошує КАТЕРИНУ. Та йде, МОКІЄВІ це не подо-
бається.) 

 
МОКІЙ. Добродію пане кацо! Кунак, юлдаш, 

батано, чи як вас там, в горах, величають! Не руште 
женщину, вона до певної міри замужем. До того ж 
стомлена, з дороги. 

ГОРЕЦЬ. Какой такой дарога? Цхинвал, Кара-
бах, Сухум? 

МОКІЙ. Далі, далі. З Далекого Сходу. Не важли-
во... 

ГОРЕЦЬ. Как неважно? Не важно – базар. Вой-
на, вай-вай, как важно! (Пересовує меблі.) Здесь осе-
тін, здесь – чечен, Асхад = Масхад, знаєшь? Гене-
раль? Здесь – абхаз, здесь – сванет, менгрел. Батано 
Шіварднадзе знаєшь? (Стукає кулаком.) Калашніков 
– тірі міліон, паньмашь?! Карабах тібє не нада?! 

МОКІЙ. Не нада, не нада. У кожного вдома свій 
Карабах і свій Цхинвал. Ти чого притисся? Політику 
розводити? Гони до парламенту. А в нас воювати 
ніде. В нас, хвалити Бога, стабільність. Ми, хоч і 
надголодь, але тихесенько живемо. 

ГОРЕЦЬ. Зачєм домашній война? Лубоф нада. 
Етот жєнщін мне нада. 
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МОКІЙ. Кажу вдруге: цей женщін має чоловіка. 
Такого-сякого, але власного. Ти що, не знаєш, що то 
таке? Ти одружений? 

ГОРЕЦЬ. Канєшна! Зулєйка-ханум! Батат! Кані-
фетка! 

МОКІЙ. То чого ж тобі не вистачає? 
ГОРЕЦЬ. Моя – мусульман! Магомет, пань-

машь? Моя адин мала. (Загинає пальці.) Бір, ікі, 
уючь, дорт! Татуіровка відєл? (Розстібає гудзики: на 
сорочці, потім на ширінці.) „Не забуду брату Алібек, 
пагіпша задна баба!”. Брат Алібек імел адна – пагіп! 
Вай-вай! Жалка. Четире, дорт нада. Адін – єта для 
любоф. Пєсна, паселуй, масаж, разний прійом. Дру-
гой жена – лаваш, пиндир, хінкал, пілаф, чурек, ша-
шлик, чебурек – діля кухня. Уючь, третій жена – Іль-
яс, Ахмед, Баба, Анаїт, Ходжа, Муслім, Назлі, Рус-
лан, Гога. (ГОРЕЦЬ показує від великого до малого.) 
Деті. Дорт, четвьортий жена – чувяк, бешмет, гізирь, 
бурка, ханжал, урюк, курдюк, інжір, кішьмішь, ку-
кішь! – базар. Очєрєдь, паньмашь? Ти – хохол, прі-
вик, адин жена пражівьошь. Моя – нет. Вай-вай, бра-
ту Алібек пагіп! (Вказує на КАТЕРИНУ.) Етот ханум 
– якші! Вах-вах! Етот красіф! Діля лубоф! Вот толко 
груд тєпєрь такой не носят. Груд убером! 

КАТЕРИНА. Ну-ну! Як то груди уберете? 
ГОРЕЦЬ. Мал-мал ханджал. Хірургіческій путь. 
МОКІЙ. Не смій! Може, мені саме такі груди до 

смаку? 
ГОРЕЦЬ. Ті прічом? Натє мой кувшін на ркацетел. 

Аткріл завєдєнь, значіт, вісо, хамусен – на продаж! 
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МОКІЙ. (Звіріючи.) Кунак, юлдаш, абрек! Ти 
чого сюди... бура гел? Е-е, приперся? Зум ханум, ро-
зумієш українською мовою? 

ГОРЕЦЬ. (В захопленні.) Вах-вах! Паньмашь ка-
вказскі язик! 

МОКІЙ. (Вказуючи геть!) Гет машуна! 
ГОРЕЦЬ. Ті – лєзгін? 
МОКІЙ. Йок! 
ГОРЕЦЬ. Ті – авар? 
МОКІЙ. Йок! 
ГОРЕЦЬ. Даргин, інгуш, балкар, чечен? 
МОКІЙ. Я тобі чистою українською мовою кажу 

– йок!  
ГОРЕЦЬ. Черкес, осетин, кабардін? Отука такой 

умний? Весь кавказскі язик імєєшь. Намдвалі важка-
ці! (Справжній мужчина.) 

ЛАДА. Він – совок. Совок!  
ГОРЕЦЬ. О-о! Понятно. Уважаю. 
МОКІЙ. (В гарячці.) Як ти сюди потрапив? 
ГОРЕЦЬ. Через Кавказскі хрєбет – бе-те-ер, па 

мору – на сторожевой катер, па городу – тіролеббос! 
МОКІЙ. Я питаю, хто тебе до нашої саклі... м-м-

м... господи направив?  
ГОРЕЦЬ. Аб’явлєні біл. Зум чіталь. Масаж, весь 

від. Точечка, перістальні, пєркусіон, сєгмєнтарно-
рефлєкторні, кітай і япона мать! Даже кріміналь. 

МОКІЙ. Крім кримінального. 
ГОРЕЦЬ. Заєм, что такоє кромє. Ето імєнно крі-

міанль. (Наближається до КАТЕРИНИ.) Мой жен-
щін. Па рукам? 
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МОКІЙ. А коли міліцію покличу? 
ГОРЕЦЬ. Пакліч. 
МОКІЙ. Тебе злякаюсь? 
ГОРЕЦЬ. Міліцій злякаєся. Ти – кримінал, тєбє 

нада жіть тіха. 
МОКІЙ. (Не в собі.) Цис ріхва! (Чорт забирай.) 
ГОРЕЦЬ. Якші ішак! 
МОКІЙ. Тунгус! Шакал! 
ГОРЕЦЬ. Верблуд! (До КАТЕРИНИ.) Сматрі, 

ханум, он точна верблуд, вот только рогов у нєго нє 
хватаіт! 

ЛАДА. За рогами справа не стане! 
МОКІЙ. (Схопивши стілець.) Хабардарол! 

(Бережись.) 
ГОРЕЦЬ. (В захопленні.) Аюла! Якші!! 
МОКІЙ. Гет! Саба бура гел! (Геть, завтра при-

йдеш.) 
ГОРЕЦЬ. Карасіва! Джигіт! Беркут!! 
МОКІЙ. (Йдучи в атаку.) Алла-во-іль-алла! Сє-

кім башка! 
КАТЕРИНА. (Перехоплюючи чоловіка.) Моко! 

Може, миром та ладиком? Горець хороша люди-
на... 

ГОРЕЦЬ. (Вставляє.) Джигіт, акин... 
КАТЕРИНА. Це він з горя бунтує. Втратив рин-

ки збуту для своїх гвоздик... 
ГОРЕЦЬ. І пасівной плантацій тоже... 
КАТЕРИНА. Не забуває брата Алібека. Може 

знайдемо злагоду?.. 
ГОРЕЦЬ. Консєнсус, компромісс... 
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МОКІЙ. Вах-вах, ханум вже розтанула! Про ме-
не кажеш: потаскун, а сама? Путана! (Риторично) 
Гей, міліція! 

КАТЕРИНА. (В’їдливо.) Доведеться особисто 
збігати. 

МОКІЙ. Спроваджуєш? За море бульчонок? А 
сама тим часом влаштуєш екскурсію в номери? Як в 
Амстердамі? 

КАТЕРИНА. Фі! Які в тебе брудні думки! 
ГОРЕЦЬ. (До МОКІЯ.) Ті возражаль? 
МОКІЙ. А як би ти вчинив? 
ГОРЕЦЬ. Я тібє спрашіваль: ті возражаль? 
МОКІЙ. Само собою! 
ГОРЕЦЬ. (Хапається за голову.) І етот красавіц, 

етот восточний роза, етот пєсна пєвца за сценой із 
опер „Рафаель” ті мне не дашь? 

МОКІЙ. Не дам! 
ГОРЕЦЬ. Не дашь? 
МОКІЙ. Не дам!! 
ГОРЕЦЬ. Я тібе зарежу! 
 
(ГОРЕЦЬ стогне, клекоче, пробігаючи повз ЛА-

ДУ, кидає: „Вичерпався весь запас кавказьских 
слів!”. ЛАДА шепче: „Плетіть, що заманеться, те-
пер зійде!”) 

 
ГОРЕЦЬ. (Нащупує зброю.) Ханджал! Пічаг! Су-

хум, Хартум, Махачкала! 
МОКІЙ. (Теж іде вперед.) Баки, Аман, Армавір! 
ГОРЕЦЬ. Ізмір, Рабат, Адіс-Абеба! 
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МОКІЙ. Ерзрум, Чермез, Чернігів!! 
ГОРЕЦЬ. Ета-к’єна! Канес! Зарежу!! 
МОКІЙ. Стій! В мене є варіанти! Спецкоманда! 
ГОРЕЦЬ. Беркут! Бістрій реагірованій!! 
МОКІЙ. (Кличе.) Дівулі! Арто, Майє, обидві Ел-

ли! 
(Під музику вискакують дівулі, по черзі притис-

куються до ГОРЦЯ.) 
ГОРЕЦЬ. Карошь... карошь... Толко шибко ху-

дой. Єст – вода, пійот – вода, не гадіца нікуда. Ішчо 
єсть? 

МОКІЙ. Вичерпався. 
ГОРЕЦЬ. І моя на донишко. 
 
(Обидва захекані присідають на відстані.) 
 
ГОРЕЦЬ. (Змахуючи піт.) Твой варіант яман, 

пілох, худой. Давай сделаєм так: твой сакля – номе-
ра, а с женщін я собственний пріду. Сакля – твой, 
тьолка – мой. Два, три тьолка, четирє, дорт! Сколка 
нада, сколка буде тьолка. 

КАТЕРИНА. (Незадоволена.) Тиць, моя радість! 
Він цілу череду пригонить, а доходи як же? 

ГОРЕЦЬ. Не нада доход. Гуманітарний помощ. 
(ГОРЕЦЬ знову зривається з місця.) Вісє танцуй! 

КАТЕРИНА. А за танці хто платитиме? Збиток! 
ГОРЕЦЬ. Інвестіція! Нєзалєжаность, паньмашь?! 
 
 (ЛАДА тягне дівуль до танцю, КАТЕРИНА тяг-

не геть. Виходить перетягування, кружляння.) 
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ГОРЕЦЬ. Дадім дєржаве енергоносітєль!! 
КАТЕРИНА. Моко! Хапай канделябр і дорогого 

гостя по нирках! По нирках! 
ГОРЕЦЬ. (Танцює.) Діружба народов! Взаімопо-

нятіє!! 
МОКІЙ. (Десь дістав каната.) В’язати міцніше 

цю „дружбу народів”! 
ГОРЕЦЬ. Хабусти! Джурасти!! Нєзалєжаность! 
(Гуртом в’яжуть ГОРЦЯ, кляп до рота.) 
КАТЕРИНА. Тільки без розголосу. 
МОКІЙ. Винесемо по частинах. 
ЛАДА. (Набирає номер телефона.) Нуль-два?! 

Негайно на Недовгу, сім! 
МОКІЙ. Що ти робиш? То ж міліція! 
ЛАДА. Я можу викликати пожежну команду. 
МОКІЙ. Дай відбій. Я скажу, що не треба... 
 
 (В прихожій звучить „Козацький марш”. Хазяї 

затискують ГОРЦЯ за куліси, тільки ноги видно. 
Дівулі пов’язують МОКІЄВІ підбите око. Говорять 
пошепки.) 

 
МОКІЙ. Не бу-бубудемо відчиняти... 
ЛАДА. Як же? Самі кричали – на поміч, я й по-

старалась. 
МОКІЙ. Какой такой беркут прідьот... 
КАТЕРИНА. Нам ще міліції не вистачало!.. 
ЛАДА. Міліція чи беркут, чи омон, а двері виса-

дять. Ще й гроші візьмуть за труди. 
(Гуркіт в двері посилюється.) 
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Відчиняю! 
МОКІЙ. Не смій! 
КАТЕРИНА. Дверей шкода. 
 
 (ЛАДА відчиняє. На порозі з’являються і приню-

хуються два АМБАЛИ в міліцейській формі. При ду-
бинках Д-72, при раціях.) 

 
ДРУГА ПІСНЯ АМБАЛІВ 
 

Кум з Вербівки, сват з Загону, 
В сьомім класі не були. 
Взяли на плечо погони –  
І культуру обрели.  

Серцем і мундиром чисті, 
Раді обчеству служить,  
Симулюємося в місті –  
Какось льогше стало жить! 

Раді ми охороняти 
Керівних жону і мать, 
Їх машини і пенати, 
Тільки б ниву не орать!  

Розвиваєм силу духу 
І удари кожну мить, 
А іще хапальні рухи, 
Щоб однять і розділить! 

„Де-сімдесят два” – дубинка, 
Зброї рація підстать 
А іще насіння скринька,  
Щоб знічев’я поплювать! 
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Як скерують офіцери, 
Ми на всіх пошлемося –  
І спочатку приймем мєри, 
Потім розберемося! 

 
(АМБАЛИ розходяться в різні кутки, перемовля-

ються по рації.) 
 
ДРУГИЙ АМБАЛ. Первий! Первий, я хторой! 
ПЕРШИЙ АМБАЛ. Я первий. Вас слухають! 
ДРУГИЙ АМБАЛ. Спостерігаю в районі Недов-

гої, сім, акт насілія. Підозріла група в колічестві се-
ми індивідуїв вчинила напад на гражданина кавказь-
кої національної меншості! 

ПЕРШИЙ АМБАЛ. Інхвормація прийнята. Строч-
но висилаю наряд у два джипи. Окружаєм об’єкт, під-
бираємость по-пластунськи. Продовжуйте наблюдєніє! 

ДРУГИЙ АМБАЛ. Стою до послєднього. В случає 
нєобходімості приміню огнєстрельноє табельноє оружіє! 

 
(МОКІЙ забивається під стіл. Дівулі творять 

картину жаху. КАТЕРИНА знаходить вихід, посмі-
хається.) 

 
КАТЕРИНА. Мальчики! Ау! А ходіть-но сюди! 
(АМБАЛИ маршовим порядком підходять) 
Служиві, не дєлайте волни. Ми люди бувалі і 

знаємо, що джипів вам не дадуть – брак пального. 
Примінити зброю не наважитесь – начальство зану-
дить протоколами та свідками. А псувати форменку 
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по-пластунськи при вашій зарплатні – не рентабель-
но. Отже – перебір. Давайте домовимось красиво. 
Вам треба отступного? Порозуміємось. Бо нам тре-
ба, щоб потерпіла нацменшина перетворилась в за-
їжджого рекетира. Ну, то як, мальчики? 

ПЕРШИЙ АМБАЛ. (Лякає.) Взятка? 
КАТЕРИНА. (Професіонально.) Справа безгріш-

на. І бджілка бере взятку. 
ДРУГИЙ АМБАЛ. Ми при ісполнєнії! 
КАТЕРИНА. На ісполнєніє накинемо ще по гривні. 
ПЕРШИЙ АМБАЛ. Составимо протокол!! 
КАТЕРИНА. І замість налічману дістанемо в 

наказі подяку по підрозділу. Не адекватно, служиві, 
не адекватно. І не сучасно. (З металом у голосі.) До 
чого нині покликані правоохоронці? 

ОБИДВА АМБАЛИ (Мов на параді.) Захищати 
святая – святих... 

КАТЕРИНА. ...приватну власність! За що нині 
цінують колектив? 

ОБИДВА АМБАЛИ. За самоокупаємість! 
КАТЕРИНА. Браво! Молодці! 
ОБИДВА АМБАЛИ. Служимо приватній власності! 
КАТЕРИНА. Отож від нашого потерпілого твор-

чого колективу прийміть щиру подяку! 
(Потискуючи руки, КАТЕРИНА передає хабаря.) 
А тепер – струнко! 
(АМБАЛИ виструнчуються.) 
Зібрати залишки нацмкешості! 
(АМБАЛИ складають удвоє ГОРЦЯ.) 
Вперед і з піснею – кроком руш!! 
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(Співаючи, АМБАЛИ виходять.) 
ОБИДВА АМБАЛИ.   

Як скерують офіцери, 
Ми на всіх пошлемося 
І спочатку приймем мєри, 
Потім розберемося! 

(МОКІЙ сидить на підлозі прибито. КАТЕРИНА 
рада.) 

 
ДРУГА ПІСНЯ КАТЕРИНИ 

 
Здавна знаєм я і ти: 
Землю держать три кити –  
Не герой, не Бог, не цар: 
Блат, безладдя і хабар! 
За бугром беруть своє: 
Фунти, песо і деньє, 
Драхми, форинти, манати,  
Тугрики, як ні що брати... 
Леви, крони, матикали, 
Щоб услід не матюкали... 
Та досвідчений гендляр 
Клюне тільки на доляр! 

 
А в благословеннім краї 
Дуже не перебирають. 
Люди весело живуть –  
Все беруть, що не дають. 
Від карбованця й купона 
До каністри і вагона, 
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Візьмуть страву і вбрання 
Й родовите цуценя. 

 
Як патрон старий за віком, 
В ході закордонні ліки, 
А коли професор вишу, 
Можна шмотки, можна їжу. 
Коли в домі є школяр, 
Йде солодке на хабар. 
А теперішній юрист  
Різнобічний, як артист: 
Бере хутро і сервіз, 
Яйця, спінінг і відріз, 
Біжутерію і шини, - 
Але все через дружину. 
Нині як хороший тон 
Йде путівка за кордон. 
А коли губа не дура, 
То піде в наклад натура. 
При нужді за сто косих 
Півтеатра віддаси... 
Те чи інше, – все одно,  
Але справі хід дано!.. 

  
  (Наспівуючи, пританцьовуючи, КАТЕРИНА 

підступає до вкрай спантеличеного МОКІЯ.) 
 
 КАТЕРИНА. А чого це ти, Моко, скривився, як 

середа на п’ятницю?  
МОКІЙ. (Надмір філософськи.) Людина загадує, 

а нечистий плутає. Од моїх трудів одні збитки. Ме-
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дики залишили квітанцію на сотні ес-ка-ве, амбали з 
правопорядку готівкою потягли... 

КАТЕРИНА. Не бував ти за бугром, пане-
товаришу! Щоб нажити, треба прожити. По сотні сій 
– збереш по косій! Аби здоров’я. 

МОКІЙ. Та й здоров’я похитнулось 
КАТЕРИНА. Не вигадуй. 
МОКІЙ. А що, збоку не видно? 
КАТЕРИНА. Трохи є, як завжди. 
МОКІЙ. Зваж: за повні п’ятдесят років життя я 

далі Бабурки не бував, на Хортицю ні разу не ходив, а 
ти поглянь: на всіх кавказьких мовах залюбки і крас-
ненько базікаю. (Тремтить від жаху.) І розуміють 
справжні кавказці! Не до добра це, ой, не до добра! 

КАТЕРИНА. Може, то через телевізор? Недарма 
ж розумні люди пишуть: телебачення – то школа іді-
отизму. 

МОКІЙ. Продати треба... Але ж там б’ються і 
совокупляться лише англійською та німецькою, а я – 
чотирма кавказькими...  

КАТЕРИНА. (Роздумуючи.) І то правда. Не мо-
же нормально людина розмовляти на трьох чи чоти-
рьох мовах... 

МОКІЙ. Ка... Катю, а може, в мене той... криша 
поїхала? 

КАТЕРИНА. (Обмацує йому голову.) Вроді на 
місці. Мокочко, облиш такі думки, все гірше позаду. 

МОКІЙ. Все гірше позаду, як казав щойно облу-
плений цап... І не розумію: куди мене поведуть, туди 
й той... Чи недорікуватість, чи кавказькі мови... 
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(В прихожій звучить „Кавказький марш”, КАТЕ-
РИНА поправляє пір’я на собі, МОКІЙ хоче втекти.) 

 
КАТЕРИНА. Ти куди? Переживання переживан-

нями, а справу треба робити. Відчиняй, здається, 
справжній гість. Клі-єнт! 

 
(Метушня зустрічі. ЛАДА впускає дивного  

ГОСТЯ. Одягнений він так,що вражає хазяїв: сучас-
на і, разом з тим, стилізована під стару шляхетсько-
українську одежу, лискуча зачіска, вуса. Очі блука-
ють, чи то від збудження, чи то від несамовитості.) 

 
ПІСНЯ ГОСТЯ 

 
Сто шляхів мені стелилось, 
Сподівань і звершень, 
Але я, скажи на милість, 
Одібрав сто перший. 
Сто дівчат мені кохалось 
З вечора до рану, 
Але я, скажи на жалість, 
Одібрав Оксану. 

 
ПРИСПІВ: Розігралась хуга 

Якраз! І враз 
Розімліла туга 
На час! І – в нас! 
Чорт мене наврочив 
Вві сні! Чи ні? 
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Я в стремена скочив 
Срібні! Сяйні! 
І на повний літ, 
Кінь, гуляй! Гуляй! 
Християнський світ,  
Прощавай! Бувай! 
Черевички дістану  
Вмить! Ба, вмить! 
Чи навіки не стану 
Жить! Я – жить!! 

 
А чи вдасться, чи не вдасться  
Долю прихилити 
Але я, скажи на щастя, 
Став несамовитий! 
І не стане на заваді 
Бісова личина, 
Бо тепер, мені на радість,  
Море по коліна! 

 
ПРИСПІВ: Розігралась хуга 

Якраз! І враз 
Розімліла туга 
Начас! І – в нас! 
Чорт мене наврочив 
Вві сні! Чи ні? 

       (І так далі...) 
  
ГІСТЬ. Моє вам шанування! Я не помилився го-

сподою? 
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КАТЕРИНА. (Набуває відповідного шарму.) Ні, 
ні, о ні, гідний пане. (Підштовхує МОКІЯ.) Келих! 
Та кришталевий! (ГОСТЕВІ.) Здавна в наших краях 
заведено високих гостей вітати гайдамацьким напо-
єм та плодами власного саду. Пригощайтесь! 

(Красиво бере і одразу ж кладе фрукти.) 
ГІСТЬ. В заможних краях і звичаї прекрасні!  
КАТЕРИНА. Проходьте до крісла. 
ГІСТЬ. (З глибоким укліном.) Уклін государині 

Катерині Олексіївні.  
КАТЕРИНА. (Спантеличена.) Дуже приємно, 

що нас знають такі достойні джи... джи... джинтиль-
менти. 

ГІСТЬ. (Кланяється МОКІЄВІ.) А ви – Григорій 
Олександрович! 

МОКІЙ. Мо... Мока я. Гузенко... 
КАТЕРИНА. (Не знаходячи кінців, МОКІЄВІ.) 

Слухай, що розумні люди говорять. (ГОСТЕВІ.) Ви-
шукано. Вельми вишукано. А ви ж хто будете? 

ГІСТЬ. В даній інкарнації я – коваль. Вакула.  
КАТЕРИНА. (Збентежено хіхікає, ловить пові-

тря руками.) Ва-Вакула? 
(Доречно пробігає поруч ЛАДА. Хапаючи її рука-

ми, представляє.) 
Це – Лада... 
ГІСТЬ. Фройляйн? Блакитної крові... чарівна, 

чарівна...  
ЛАДА. (Нащупує поворот гри.) Я щаслива! А в 

попередніх земних існуваннях вам ким доводилося 
бути? 
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ГІСТЬ. (Раптом засмикався, мов півник, що опра-
вляє крила.) В сьомій інкарнації був півником, таким 
дбайливим, спритним півником. Один на два двори, 
сорок чотири курочки... і кожен божий день... Важка 
робота! В восьмі реінкарнації – стригалем овець в Ав-
стралії був. Тільки й пожив! Природа, люди без ком-
плексів... В дев’ятій... тут – зробили сексотом. 
(Спостерігає реакцію хазяїв, робить звіряче обличчя.) 
Явки, доноси. Всіх заложив. По тій ціні, по сорок кар-
бованців за голову... В десятій – в черзі стояв, бо була 
свобода і все пощезло. Нічого більше не пам’ятаю, 
тільки черги: по хліб, по матерію, до трамваю, до вла-
сної дружини... З черги – в чергу. (Змахує важку чоло-
вічу сльозу, хапає келих, жадібно п’є.) Тепер, хвалити 
Бога, в процвітаючій кузні – коваль Вакула. 

КАТЕРИНА. З Ди... Диканьки? 
ГІСТЬ. Що біля Великих Сорочинець! 
МОКІЙ. (Зовсім порушений.) І до нас на чор... 

Господи, прости проти ночі, на чорті?! 
ГІСТЬ. (Гречно.) Люди освічені, самі розумієте. 

Тільки між нами. Намісник в нас – упир. Ніякої міс-
тики не визнає. 

КАТЕРИНА. І там у вас, в Диканьці, всі вищука-
но здорові люди? Не скаржаться на голову? На... 

ГІСТЬ. Зрозуміло. Ваш покірний слуга, примі-
ром, має всі симптоми, всі реакції в нормі: апетит, 
стул, ерекція... 

МОКІЙ. (Жахаючись власній здогадці.) Всі ваші 
приятелі здорові? І Олександр Македонський, і На-
полеон Бонапарт? 
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ГІСТЬ. За кого ви нас приймаєте? Серед нас та-
ких нема. 

МОКІЙ. А хто є? Сталін? Чапай? Берія?  
ГІСТЬ. (Висміює.) Гуморист ви. Комік! Які ремі-

несценції! Нема серед нас ні Наполеонів, ні Сталі-
них. У нас всі свої. Степан Хмара, Олександр Мороз, 
пан президент, хай Бог береже його родину!  

ЛАДА. І всі квітучі, як наш шановний гість? 
ГІСТЬ. Настав наш час. Як дбаємо, так і маємо! 
ЛАДА. Двір її величності розуміє! 
(ЛАДА корчить МОКІЄВІ таку пику, що той 

відходить, точиться, б’ється об стіл.) 
КАТЕРИНА. Перепрошую, добродію пане Ваку-

ла, а до нас з чим завітали? 
(ГІСТЬ відходить для розгону, кидається.) 
ГІСТЬ. Одружитись хочу! З Оксаною, дочкою 

козака Чуба! Так вона не подає рушників інакше, як 
за ті черевички, що сама цариця носить! 

(ГІСТЬ кидається на коліна, пнеться до череви-
ків КАТЕРИНИ, тягне за поли сукні.) 

Ваше величносте! Катерино Велика! Поступіться 
черевичками, будьте матінкою великодушною! З вашої 
чарівної ніжки! Від того залежить моя доля або недоля! 

КАТЕРИНА. Встаньте! 
 ГІСТЬ. (За Гоголем.) Не встану! Помру, а не 

встану!! 
(Силоміць роззуває хазяйку.) 
КАТЕРИНА. Що за жарти!? Добродію Вакуло!! 
ГІСТЬ. Ваше величносте! Коней у всій імперії 

підкую! Скринь начеканю! Дахи металом обплету!.. 
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КАТЕРИНА. Шановний пане Вакуло! Ви дещо 
помилились. Я не імператриця Катерина друга... 

ГІСТЬ. Як же не імператриця, коли ви – Катери-
на друга, а цей добродій – Потьомкін.  

КАТЕРИНА. Моко! Моко, скажи гостеві, хто ти 
насправді. Скажи но!  

МОКІЙ. (Посмикуючи головою, мовою кінця 18 
століття.) Я – Грігорій Алєксандровіч Потьомкін! 

(Все оточення німіє, КАТЕРИНА то сяде, то встане.) 
КАТЕРИНА. То... може... і я – Катерина друга? 
МОКІЙ. (Виструнчився, став на узвишшя.) Ти – 

Като, матушка імпєратріца Єкатєріна вторая! А я – 
свєтлєйшій князь Грігорій Потьомкін-Таврічєскій! 

(Оточення робить глибокий реверанс.) 
КАТЕРИНА. Свят, свят... Давно ти став свєтлєйшім? 
МОКІЙ. С твоєй подачі, ваш імпєраторскоє вєлі-

чєство! С нєзабвєнной бєссарабской кампаніі сємь-
сот сємдєсят шєстого года. А послє одолєнія казака-
мі Крима, нарєчьон Таврічєскім! 

КАТЕРИНА. Мокію, дружинонько моя, окстись! 
Фу! Зійди маро! Фу на все лихе! Випий з келиха та 
усвідом, ніякий ти не Потьомкін... 

МОКІЙ. (Крокує грізно, кричить.) Как же я нє 
Потьомкін, колі мнє дарован тобой Міхайловскій 
замок! Дєсяткі фоліантов про мєня напісано! Уліци 
нарєкают імєнєм моім! 

КАТЕРИНА. Моко! То інший Потьомкін... 
МОКІЙ. Как так?! Кто смєл?! Єщьо одін завьол-

ся? Явітє мнє сєго самозванца, я шкуру с нєго спу-
щу! Вздьорну на рєє!! 
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(МОКІЙ розполохує дівуль. КАТЕРИНА ловить 
його.) 

ЛАДА. Бачу, на цього свєтлєйшого потрібна га-
мувальна сорочка. 

(МОКІЙ забирається на стіл, з-під козирка ози-
рає уявний плац, командує.) 

МОКІЙ. Гренадьори! Смірна-а!! Всякая єдініца 
в двє шєрєнгі – стройсь!! 

(Дівулі шикуються в одну шеренгу.) 
Ровняйсь! Шаго-о-ом... 
(Дівулі піднімають ноги.) 
Тяні носок! Тяні носок!! Отставіть! Стоітє, как 

нєвінності! Позор!  
КАТЕРИНА. Мокочко... серденько... 
МОКІЙ. (До КАТЕРИНИ.) Хорунжій! Как сто-

ішь?! В строй! Шагом ар-рш! 
(КАТЕРИНА йде до дівуль. Музика. Йде канкан.) 
МОКІЙ. Раз – два! Раз – два! Лєвой! Лєвой!! 
 
(Тим часом ЛАДА вводить АМБАЛІВ. Вони вно-

сять величезну, „загальну”, гамувальну сорочку.) 
 
ДРУГИЙ АМБАЛ. Музика! Стоп! 
 
(Музика завмирає.) 
 
ПЕРШИЙ АМБАЛ. Санітарів призивали? Кому 

гамувальна сорочка? 
 
(Всі мешканці дому оніміли. Потім раптом за-

белькотіли: „Йому!”, „Їй!” і почали вказуватьи: 
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ГІСТЬ на МОКІЯ, КАТЕРИНА на ГОСТЯ, дівулі на 
всіх разом. Голоси: „Гамувальну на Вакулу!”, „Ні, на 
хазяїна!”, „На хазяйку!”, „На мене!”.) 

 
ДРУГИЙ АМБАЛ. Так і запишемо: все добірне 

товариство в одну гамувальну сорочку! 
МОКІЙ. Я здоровий! Здоровий как... верблюд! 

(Щупає роги на тім’ї.)  
КАТЕРИНА. У моєї сім’ї навіть нежиті не бу-

ває! (Сама чхає.) 
ПЕРШИЙ АМБАЛ. Одначе когось доведеться 

заприходувати. Ми не можемо у холосту ганяти 
„воронок”. Пальне нині, самі знаєте! 

МОКІЙ. Імєнєм єго імпєраторского вєлічества – 
взять Вакулу! 

ЛАДА. Не смійте! 
МОКІЙ. Взяти хорунжого! 
КАТЕРИНА. Мокочко! 
МОКІЙ. Молчать! Пєрєд вамі нє какой-нібудь 

Мокочка! 
КАТЕРИНА. (Наполегливо.) Мокочко, забудь 

свого світлійшого князя. Він нічого доброго не зро-
бив ні Україні, ні тобі. Придивись до нас уважніше – 
і все мине. Ось – непевний гість, ось – цнотливі дів-
чатка... Повтори. (Вказує на ГОСТЯ.) 

МОКІЙ. Не... непевний гі... гість. 
КАТЕРИНА. (Вказує на дівуль.) А це? 
МОКІЙ. Цнотливі дівчатка. 
КАТЕРИНА. (Вказує на ЛАДУ.) Це? 
МОКІЙ. Лада. 
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КАТЕРИНА. (Раптом вказує на самого МОКІЯ.) 
А це? 

МОКІЙ. (Вишколено.) Свєтлєйшій князь По-
тьомкін-Тавріческій!!  

КАТЕРИНА. (Тре скроні, їй погано.) Княже... 
МОКІЙ. Ваше імпєраторскоє вєлічєство! 
КАТЕРИНА. І мову рідну забув... (Крутиться 

на місці.) Люди добрі! Що ж воно виходить? Пода-
лась до Люблянів і Харбіну, погодилась на криміна-
льний масаж, аби надбати, як люди... А втратила на-
віть останнього Мокія. (Кидається до ГОСТЯ.) Це 
все ти, щоб твоя путь погибла! Ти хто? 
(Придивляється, мов прозріває.) А-а! Бий тебе коцю-
ба! Моїй родині все ясно. Ти не старий Оцупок, ти 
не Горець і не Вакула! Ти лицедій! Актор і пройди-
світ! І куди я дивилась з першої твоєї появи? А те-
пер? Господи! Хоч на люди не виносьте... засміють... 
Ми закриваємо номери... І за мовчання заплатимо... 

 
(ГІСТЬ, ЮРІЙ ГАЙ, відриває вуса, поправляє 

зачіску. АМБАЛИ знімають сірі халати. Це звичайні 
інтелігентні актори.) 

 
ЮРІЙ ГАЙ. Так, пані Катерино, ми не Оцупки, 

не нацменшості, і не божевільні. Ми звичайні актори 
– бідні та гідні. Коли нас розуміють, ми стаємо в 
пригоді, коли ж зневажають, то вже ніякою валютою 
не відкупитись. Не потрібне нам ваше відступне. 
Гроші з’являються і зникають, а добре ум’я людини, 
покликання артиста – цінності вічні! 
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ФІНАЛЬНА ПІСНЯ 
 
Не було ще на землі 
Єви і Адама,  
А між духами в імлі 
Народилась драма. 
 
Поминуло десять ер, 
Доки нам на втіху 
Невидющий пан Гомер 
Дав початок сміху. 
 
Ще пройшло три тищі літ, 
Стали люди в силі, 
І тоді на повний зліт 
Вийшли водевілі. 
 
І тепер, хоч круть, хоч верть, 
Люди як зійдуться, 
Їм про голод чи про смерть, 
А вони сміються. 
 
Як було в старовину, 
Так і по сі пори 
Виступають на кону 
З гумором актори. 
 
Правди більшої нема, 
Як в акторськім стані, –  
Жде нас світло чи пітьма, –  
Сміх помре останнім! 
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(Закінчується пісня, йде програш. Актори 
виходять поодинці наперед і кожен називає 
своє ім’я та прізвище. Останній виходить 
наперед актор, що виконував роль МОКІЯ. 
Він все ще в образі, тому рекомендується – 
Князь Грігорій Потьомкін-Таврічєскій!.) 
 

КІНЕЦЬ 


