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ІНТ.КАБІНЕТ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ - РАНОК 

ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ (32) сидить навпроти СЕРГІЯ ПАВЛОВИЧА (50). 

           СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Петруша, третє запізнення за 

тиждень!  

           ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

        (позіхає) 

Павлович, я виправлюсь… Сьогодні 

тільки середа. 

           СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Твої гулянки до добра не 

доведуть. За розум братися 

потрібно!Ведеш себе, ніби 

підліток. Женився б ти краще… 

Мирося красива дівчина та і 

зустрічаєтесь ви давно. Чого ти 

чекаєш? 

           ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Павлович, зрозумій, сімейне життя 

не для мене! Одружитися – це те ж 

саме, що поховати себе заживо чи 

добровільно віддати в рабство. 

Мені свобода потрібна, а не 

дружина! Тим більше навколо 

стільки красивих дівчат…  

СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

А Мирося про красивих дівчат знає 

чи вже подумки весільну сукню 

обирає? 

ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Це вже не має тебе хвилювати, 

Павлович! Як і мене.  

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Петруша, Петруша… Одумайся, поки 

не пізно! 
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            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Краще б ти за своїми інтернами 

слідкував, а не за мною. Вчора 

вони 75-річній жінці з отруєнням 

порадили зробити тест на 

вагітність.  

Петро Михайлович встає зі стільця, підходить до 

дверей.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

       (продовжує) 

Без твоєї допомоги мені не  

розшифрувати решту їхньої маячні.  

ІНТ.ПОЛІКЛІНІКА. ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕНЬ 

Огрядна жінка в окулярах і білому халаті (АЛЬБІНА, 30) сидить 

навпроти дверей, що ведуть у кабінет головного лікаря й гучно 

розмовляє по телефону.  

АЛЬБІНА  

А я тобі кажу, шо знайду! Ше й 

першою від неї вискочу! Ти тільки 

подивись на неї: мішок із 

кістками! Швабра із губкою 

замість волосся. Жінка повинна 

бути схожою на пиріжечок! Так, 

коли ти кажеш весілля у тієї 

швабри?  

Двері в кабінеті головного лікаря відчиняються і в дверному 

прорізі з’являється Петро Михайлович. Альбіна поправляє 

окуляри й висуває тулуб вперед, пильно придивляючись до нього. 

АЛЬБІНА 

 Алко, я передзвоню. 

Альбіна кладе мобільний телефон у кишеню. Починає повільно 

розстібати верхні ґудзики халату й пильно дивиться на Петра 

Михайловича. Чоловік кидає погляд на Альбіна. Альбіна 

усміхається. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ     

      (говорить в бік кабінету 

       Сергію Павловичу) 

Зайди до мене через годину.  
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Жінка дивиться на годинник,що розміщений над кабінетом. 

АЛЬБІНА  

       (бурмоче) 

Ага! 

Петро Михайлович  зачиняє двері й простує вздовж 

коридору,завертає ліворуч і входить до свого кабінету. Альбіна 

поглядом відслідковує траєкторію руху чоловіка.  

ІНТ. КАБІНЕТ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 

На столі розміщена купа паперів. Чоловік уважно читає аркуш з 

написаним нерозбірливим почерком текстом. Лунає стукіт. 

ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

               Заходь! 

Входить яскраво нафарбована Альбіна. Обпирається рукою об 

стіну, підіймає лікарняний халат,оголюючи праву ногу вище 

коліна. Петро Михайлович не відриває очей від папірця. 

             ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Де тебе чорти носили? Тут інтерн 

такі діагнози понаписував! 

Альбіна грайливо накручує пасмо волосся на вказівний палець. 

                            АЛЬБІНА 

Який ще інтерн? Ось вона я! 

Прийшла, як ти й казав! 

                            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

       (ошелешено) 

Прийшла? Жіночко, хто Ви така? 

              АЛЬБІНА 

Як це хто? Ти сам мені сказав 

зайти? 

             ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Хто? Я? Та я Вас вперше бачу! 

Альбіна підходить ближче до столу. 

            АЛЬБІНА 

Ти думаєш, шо я не бачила, як ти 

на мене дивився?    
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            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Про що Ви,я не розумію? 

Жінка обпирається об стіл руками таким чином,що зона декольте 

опиняється в чоловіка перед очима. Альбіна поправляє окуляри. 

            АЛЬБІНА 

Та перестань! Я ж не сліпа! 

Петро Михайлович пробує піднятися, але Альбіна щодуху натискає 

на його плечі руками й примушує знову сісти до крісла.  

             ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Послухайте, шановна, тут сталося 

якесь непорозуміння! 

             АЛЬБІНА 

Котику,єдине непорозуміння це те, 

що ми досі не разом. 

Альбіна намагається поцілувати чоловіка в губи, 

але Петро Михайлович відсуває голову вбік і вона 

цілує його в ухо.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Та що Ви собі дозволяєте? 

Жіночко, здається Ви помилилися 

кабінетом! Кабінет психіатра 

навпроти. Я – терапевт!  

Альбіна обіймає його за шию.  

           АЛЬБІНА 

Терапевт! Ще в дитинстві казала 

мамі, що вийду заміж за 

терапевта! І не вір після цього в 

долю! 

Петро Михайлович вислизає з обіймів Альбіни. Жінка падає на 

стіл. 

           ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Де Ви взяли цього халата? 

           АЛЬБІНА 

Мамка купила. 

           ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Так, або Ви підете з мого 
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кабінету добровільно, або я 

викликаю санітарів.  

АЛЬБІНА 

Кольку й Грицька? А вони ж тут до 

чого?  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Санітарів знаєш?  

            АЛЬБІНА 

Еге ж! Та я Гриню сама на руках 

додому носила, коли він на Дні 

медика трохи перебрав. 

Альбіна перевертається на живіт, кладе ногу на ногу й бере зі 

столу фотокартку в чорно-білій пластмасовій рамці з молодою 

білявою дівчиною. Підносить її до очей і пильно придивляється. 

В цей час Петро Михайлович нишпорить у кишені халату.  

            АЛЬБІНА 

А це що за швабра? 

           ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Постав на місце, навіжена!  

            АЛЬБІНА 

Тю! Чого відразу навіжена?  

Альбіна дивиться на праву руку чоловіка 

            АЛЬБІНА      

Обручки немає.. Значить так, 

слухай, шо я тобі скажу,поки не 

пізно, ця дівка тобі абсолютно не 

підходить. Вона для тебе занадто 

худа! Справжньому чоловікові 

потрібна така жінка, як я! 

Петро Михайлович дістає із кишені мобільний телефон і набирає 

номер. 

 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

       (розмовляє по телефону) 

Павлович, тут твоя пацієнтка. А 

звідки я знаю? Мабуть із 

психіатрії втекла! 
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            АЛЬБІНА 

Ні, я – медсестра з 

травматології. І не втекла,а в 

мене обід! 

Чоловік пильно дивиться на Альбіну. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Швидше надішли когось до мого 

кабінету! Та бажано не одного – з 

такими габаритами самотужки не 

впораєшся. Вона здається зовсім 

не в собі. Я затримаю.  

Альбіна підіймається зі столу. Застібає ґудзики.  

            АЛЬБІНА 

Забалакалась я з тобою. Вже до 

пацієнтів час іти. Правду кажуть, 

коли закоханий – час летить дуже 

швидко. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Заждіть! Ви ж тільки-но прийшли! 

Може кави вип’ємо?  

            АЛЬБІНА 

Ні! Мамка не дозволяє! В мене 

тиск.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

То давайте просто поговоримо. 

            АЛЬБІНА 

Ні. Мамка каже, шо не гарно 

запізнюватися на робоче місце.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Навіть заради кохання? 

 

            АЛЬБІНА 

Заради кохання трішки запізнитися 

можна! Тільки ти цей… Не викай на 

мене. Не люблю я цього!            
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            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

То як Вас… Тебе звати? 

            АЛЬБІНА 

Ой, а ти ото наче й не знаєш! 

Думаєш, шо мені не казали про те, 

як ти бігав по всій лікарні й 

розпитував про мене? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Хто я? 

            АЛЬБІНА 

Ну не дивись на мене такими 

зляканими очима. Знаю, шо у 

чоловіків пам’ять коротка. 

Альбіна я! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Значить, Альбіна! І що тебе 

привело у лікарню? 

            АЛЬБІНА 

Я ж вже казала. Працюю у 

травматології. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

І як давно?  

            АЛЬБІНА 

Відколи татко сказав, що мені 

заміж час. Каже: «Альбіно, додому 

женихи не прийдуть». 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Значить тебе привів батько? 

            АЛЬБІНА 

Еге ж… Слухай, я не зрозуміла, 

якщо в нас кохання,то чого ми 

розмовляємо. Поцілуй мене, чи шо?  

Альбіна перехиляється через стіл, цілує Петра і міцно 

притискає його обличчя до своїх грудей. У двері лунає стук.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Увійдіть! 
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Заходить Сергій Павлович, КОЛЬКА і ГРИЦЬКО. Альбіна 

продовжує тримати Петра Михайловича в обіймах. 

ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

В’яжіть її, поки тримаю!  

            АЛЬБІНА  

Дядько Сергій,Колька, Гриня, ви 

шо прийшов знайомитися з моїм 

женихом? 

            КОЛЬКА 

То нас кликали заради цього? 

Тьху! 

            ГРИЦЬКО 

Якщо вже покликали на оглядини, 

то хоча б чарчину налийте! 

            КОЛЬКА 

І бажано не одну! 

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Тихо! Альбіночко, золотце,а ти 

чому не на роботі? Обід вже давно 

закінчився. 

            АЛЬБІНА 

Я вже хотіла йти, але мій жених 

сказав, що заради кохання можна і 

запізнитись. 

Відпускає Петра з обіймів.  

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Золотце, кохання коханням, а 

робота чекати не буде. Йди! Твій 

жених нікуди не втече.  

      (До Кольки й Грицька) 

А ви чого поставали і роти 

роззявили? Хутко працювати! 

            ГРИЦЬКО 

То що наливати не будуть? 

Сергій Павлович грізно дивиться на Грицька.  
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СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

       (кричить) 

Я сказав – працювати! 

ГРИЦЬКО 

Та чого відразу кричати? Не 

глухий!  

Альбіна посилає Петру Михайловичу повітряний поцілунок і 

виходить. За нею виходять санітари. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

То вона що справді тут працює? 

Сергій Павлович ствердно кивнув головою. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Навіжена якась! Ніяк не міг від 

неї здихатися!  

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

       (задумливо) 

Петруша, от що я тобі скажу, 

тепер тобі доведеться одружитись. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Павлович, ти знов зі своїми 

жартами! 

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Жодних жартів! У моєї племінниці… 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Племінниці? 

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Саме так. У моєї племінниці дуже 

тонка натура. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Не те слово,яка тонка. І через її 

тонку натуру я мушу одружуватись? 

 

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Саме так! Але не тільки у натурі 

справа. Розумієш, мій брат дуже 

впливова людина. І він зробить 
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усе, аби його єдина дочка була 

щасливою. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

А це нічого,що я її вперше бачу і 

що в мене вже є наречена? 

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Нічого! Наречена не стінка – 

посунеться! І ти ж сам казав – з 

нею нічого серйозного.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ти там мабуть зі своїми 

пацієнтами  забагато спілкуєшся – 

зовсім клепку втратив! 

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Головне, щоб ти голову не 

втратив! 

ІНТ. ЛІКАРНЯІНИЙ КОРИДОР - ДЕНЬ 

Навпроти кабінету терапевта сидять огрядна жінка в окулярах, 

червоній сукні й перловому намисті (ГАННА ІВАНІВНА, 60) і 

пузатий чоловік у дорогому класичному костюмі (АНАТОЛІЙ 

ПАВЛОВИЧ). Жінка їсть пиріжки. Крихти падають їй на коліна. З 

кабінету виходить Петро Михайлович. 

            ГАННА ІВАНІВНА  

      (до Анатолія Павловича) 

Глянь, наче він! 

Анатолій Павлович встає й прямує до Петра Михайловича. Стає 

біля нього й пильно дивиться.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Добрий день! Ви до мене? 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Синку, ти диви, впізнав!       

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Перепрошую? 

АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

А ти думав, що на весіллі 

знайомитися будемо? 
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ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Весіллі?  

            ГАННА ІВАНІВНА 

Еге ж! Коли Альбіночка подзвонила 

і повідомила про заручини, ми 

полишили всі свої справи і хутчіш 

знайомитися із зятем! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

З яким ще зятем? Проходьте у мій 

кабінет і я Вам все детально 

поясню. 

ІНТ. КАБІНЕТ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 

За столом сидить Петро Михайлович. Навпроти нього Ганна 

Іванівна продовжує їсти пиріжки. Анатолій Павлович суворо 

дивиться на Петра Михайловича. 

             ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ось так все і було. 

             ГАННА ІВАНІВНА 

То я так і не зрозуміла, коли ж 

весілля? 

             АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Кажеш, що все так і було? 

             ПЕТРО МИХАЛОВИЧ 

Так! Я дуже радий,що ви мене 

зрозуміли. 

Петро Михайлович встає і протягує руку для потиску 

Анатолію Павловичу. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Слухай мене уважно синку, ти був 

в одній кімнаті з моєю донечкою, 

я правильно розчув? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Так. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

І після всього ти хочеш умити 

руки? 
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            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Що Ви маєте на увазі? Я ж Вам все 

пояснив! Між мною і Вашою дочкою 

нічого не було. 

            ГАННА ІВАНІВНА 

Всі ви так кажете – нічого не 

було. Он, коли я залишалася 

вперше на одинці з чоловіком - 

все закінчилося народженням 

Альбіночки. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Але ж між нами справді нічого не 

було! 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

То ти хочеш сказати, що моя дочка 

бреше? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Я б сказав, дещо перебільшує. 

Анатолій Павлович стрибає з місця й витягує із-за паска 

пістолет. Направляє його на Петра Михайловича.  

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Ти назвав мою дочку брехухою? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Та це просто смішно! Ви,такий 

солідний чоловік, і тикаєте в 

мене іграшкою. 

Анатолій Павлович стріляє в рамку з фотокарткою на столі. 

Петро Михайлович ховається під стіл. Анатолій Павлович 

підходить до нього й вказує на крісло пістолетом. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Вилазь!  

      

 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Тихо! Тихо! Заспокойтеся! Я не те 

мав на увазі! Прошу Вас, 

заховайте зброю!             
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            ГАННА ІВАНІВНА 

         (спокійно говорить) 

Толічка, не психуй! У тебе тиск 

підніметься.  

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Ти чула,як він назвав нашу дочку?  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Я пе-пе-перепрошую, якщо сказав 

що-щось не те. Сховайте, будь 

ласка, зброю і ми нормально про 

все поговоримо! 

Анатолій Павлович розмахує зброєю. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Ганнусю, ти чула? Наш зять 

говорить зі мною,ніби з психом! Я 

що схожий на психа? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Щ-що Ви! Ні в якому разі! 

            ГАННА ІВАНІВНА 

Толічка, поклади зброю. Ти його 

лякаєш! 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Але ж ти чула, як він назвав нашу 

доньку! Дай мені йому хоча б 

мізинець відстрелити! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Не треба мізинця! 

            ГАННА ІВАНІВНА 

Ти хочеш, щоб твій зять на 

весільних фотографіях без пальця 

був? 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Треба ж його якось провчити. Може 

пальця на нозі? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Не потрібно нічого відстрілювати! 
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            ГАННА ІВАНІВНА 

І як він по-твоєму стояти буде? 

Заспокойся, поклади зброю! 

Подумаєш,сказав хлопець дурницю? 

Ну що ж тепер його вбивати за це? 

Анатолій Павлович ховає зброю. Сідає на місце. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Ти права! Ми, Павлюки, добрі й 

милосердні люди.  

      (кричить) 

Вилазь з-під столу поки я його не 

прострелив до бісової матері!  

            ГАННА ІВАНІВНА 

Не кричи! Ти ж знаєш, що в мене 

від криків болить голова. Виходь, 

Петрику, не бійся! Толічка 

погарячкував. 

Петро Михайлович несміливо визирає з-під столу. Потім 

тремтячою рукою підсовує до себе крісло і сідає.  

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Так я от чого прийшов, Альбіночка 

хоче якомога швидше зіграти 

весілля.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Я прошу вибачення, але чи можу я 

запитати,а що мені робити з моєю 

нареченою?  

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

З якою ще до дідька нареченою? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Тієї, чиє фото Ви тільки-но мали 

ласку прострелити. 

Анатолій Павлович бере до рук продірявлений в області лоба 

фотопортрет білявки.   

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

      (до Ганни Іванівни) 

Ти диви, як влучно я вцілив!Ха-

ха! 
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            ГАННА ІВАНІВНА 

Кілер їй Богу. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Синку, ну як твій тесть стріляє?  

 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Прекрасно! 

Анатолій Павлович підбадьорливо б’є його по плечі. Петро 

Михайлович лякається й від переляку закриває голову руками. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Синку, називай мене тато! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Та я не смію. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Не сміє він, ти диви яка цяця! Я 

що не рівня тобі, га? Знайшовся 

мені інтелігентишка! Хочеш, щоб я 

повибивав із тебе оці всі 

словечка?  

Анатолій Павлович тягнеться до пістолета.  

           ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

        (кричить) 

Не треба, татку! Не треба! 

Анатолій віддає фото дружині. 

           АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Так ти кажеш, оце твоя наречена? 

           ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Та ні, татку, про що це Ви?  

           АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

От і я думаю, як ти міг проміняти 

цю швабру на нашу красунечку! 

Ганна Іванівна уважно дивиться на фото. 

           ГАННА ІВАНІВНА 

Та вона ж мішок із кістками! 

Навіть немає за шо ухопитися! 
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           АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Куди там до нашої Альбіночки. Так 

от, ми з матір’ю прийшли сказати, 

що так як справа нагальна, то 

сватів засилати не треба!В РАГСі 

ми про все домовились. Весілля 

назначено на завтра! 

           ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Так швидко? 

           АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Доня хоче! А ти, синку, що 

заперечуєш?  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ні в якому разі! Але ж сукню 

потрібно купити, ресторан 

замовити.  

            ГАННА ІВАНІВНА  

      (плямкає) 

То плаття в неї ще з десятого 

класу лежить. Тільки парубка до 

нього ніяк не могли підібрати. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

А ресторан ми знайдемо! Тут можеш 

не хвилюватися! У мене багато 

боржників у місті. Значить так, 

завтра по тебе заїдуть о 10-й.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

А ви знаєте, де я живу? 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Я все про тебе знаю, синку! 

ІНТ. КАБІНЕТ СЕРГІЯ ПАВЛОВИЧА 

Сергій Павлович сидить за столом. Вбігає Петро Михайлович 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ  

Що мені робити,Павловичу? 

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Це ти про що?   
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             ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Про Альбіну й того з пістолетом! 

             СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ  

Женитьсь треба, Петруша. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Павловичу, ти ж адекватний мужик, 

зрозумій, ну не хочу я на Альбіні 

одружуватися. 

            СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Петруша, тебе ніхто не запитує що 

ти хочеш. Потрібно було про це 

думати до того, як запросив 

дівчинку до кабінету. 

             ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Та вона сама прийшла!  

             СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 

Не видумуй! Петю, ми ж не діти! 

ІНТ. ПОЛІКЛІНІКА 

Петро Михайлович йде вздовж коридору. На нього з острахом і 

співчуттям поглядають медсестри. 

            МЕДСЕСТРА 1 

Я сама чула! 

            МЕДСЕСТРА 2 

Школа його, такий молодий, 

красивий був!  

            МЕДСЕСТРА 1 

І ввічливий. 

            МЕДСЕСТРА 2 

Невже нічого не можна зробити?  

            МЕДСЕСТРА 1  

Щ ж тут зробиш? Кажуть батьки в 

неї з пістолетом. 

ІНТ. КАБІНЕТ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 

Петро Михайлович заходить до кабінету. На столі у білому 

пеньюарі лежить Альбіна.   
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            АЛЬБІНА 

Бери мене! Я вся твоя! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ  

Боже,нехай це буде жахливий сон! 

            АЛЬБІНА 

Я не можу чекати до завтра! Бери, 

кому кажу!     

ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

         (Заїкається) 

 Ммммо... Мммо... 

            АЛЬБІНА 

Ну чого ти мукаєш, бери, кому 

кажу! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ммможливо почекаємо до весілля? 

Альбіна встає зі столу, підходить до Петра Михайловича і 

притискає своїм тілом до стінки. 

АЛЬБІНА 

      (Пристрасно стогне) 

Ні! Я занадто довго чекала! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ну а ммможе... Слухай, а що твій 

батько скаже? 

            АЛЬБІНА 

Не хвилюйся, мукалко, він ні про 

що не дізнається! Ну давай, чого 

ти чекаєш! 

Петро Михайлович намагається вислизнути від неї, але Альбіна 

бере його за шкірки, кидає на підлогу й падає на нього.  В цю 

мить заходить МИРОСЛАВА (25). Дівчина спантеличено  дивиться 

на Петра Михайловича. 

            МИРОСЛАВА 

      (Зі сльозами) 

Петю, так ось чому в тебе 

постійно немає на мене часу. 

Петро намагається скинути з себе Альбіну, але вона міцно 

притиснула його до підлоги. 
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            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Порррятуй. 

            АЛЬБІНА 

Це та швабра з фото? В житті вона 

ще худіша. 

            МИРОСЛАВА 

Це кінець. 

Мирослава йде,грюкнувши дверима.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Пусти! Злізь з мене, будь ласка! 

       (Бурмоче) 

Злізь корово, поки гірше не 

стало! 

            АЛЬБІНА 

Що ти там базікнув? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Кажу, кралечка ти моя! 

Альбіна цілує його в губи. 

ІНТ. КВАРТИРА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 

Петро Михайлович ходить по квартирі й розмовляє по телефону. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Миросічка, коли прослухаєш це 

повідомлення - передзвони! Все не 

так як тобі здається. 

Телефон дзвонить. На екрані висвічується невідомий номер. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Я знав, що ти зателефонуєш, моя 

любове! 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Ні, ну батька потрібно любити, 

але «моя любове» - це вже 

перебір. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Я думав, що це не ви. 



21 
 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

За Альбіночкою скучив! Дати їй 

трубку? Альбіно! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ні-ні! 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Чого це? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Говорити з нареченою напередодні 

весілля - погана прикмета! 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Ти диви, який віруючий! Як баба!  

Та я чого дзвоню. Завтра на 

весіллі буде вся братва! Ти 

той... Не базікай оцією своєю 

вилизаною мовою. Стидно, що зять 

ніби мужик, а говорить, як 

школяр! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Що ви... Я той.. Старатися буду. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Краще взагалі мовчи! Я вже всім 

сказав, що ти німий! Просто 

головою мотай! Затямив? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Але. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

За «але» ноги відстрілю! 

Пауза. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

       (Продовжує) 

Чого мовчиш? 

Пауза. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

       (Продовжує) 

Ти що язика проковтнув? 



22 
 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ммм... 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

А! Молодець! Тямущий парубок. 

Анатолій Павлович кладе трубку. Лунає стук у двері. Петро 

Михайлович відчиняє двері й бачить Мирославу. 

            МИРОСЛАВА 

Ти й досі не починив дзвінок. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ти навіть не уявляєш, який я 

радий тебе бачити, Миросечко. 

Петро наближається, аби її поцілувати. 

            МИРОСЛАВА 

Почекай! Я прийшла, аби почути 

твої пояснення. Все виглядає так 

дивно. Я нічого не розумію! 

ІНТ.  КУХНЯ У КВАРТИРІ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 

Петро Михайлович і Мирося сидять за столом. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ось так все і було! 

            МИРОСЛАВА 

Цей чоловік дуже небезпечний! Ти 

повинен повідомити у міліцію! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Яка міліція? Вони цього бояться 

як чорта! 

            МИРОСЛАВА 

І що ти збираєшся одружитися на 

ній? 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Ні, я що зовсім безхребетний? 

Завтра я їм все скажу! 

            МИРОСЛАВА 

А до того що заважало сказати? 
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            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

За тебе боявся, Миросічка! 

Цілує Мирославу. 

ІНТ. КВАРТИРА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА - РАНОК 

Петро Михайлович спить. Над його ліжком стоїть АНАТОЛІЙ 

ПАВЛОВИЧ із пістолетом у правій руці й костюмом - у лівій. 

Дивиться на нього і стріляє з пістолета в стелю. На обличчя 

Петра падають шматки побілки.  Петро Михайлович сполохано 

зістрибує з ліжка. 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Що? Що сталося? Як ви зайшли? 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Хто ж у наш час ставить дерев'яні 

двері! Їх же найпростіше 

прострелити.  

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Я ненавмисно! 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Знаєш, що синку, гадки не маю, що 

в тобі знайшло моє золотце, але 

голос у тебе паскудний! Я сказав 

– ти німий! 

            ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Та я той... Ненавмисно! Я хотів 

сказати, що ваша дочка прекрасна 

дівчина, але... 

Анатолій Павлович націлює пістолетом на Петра Михайловича. 

            АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 

Я сказав, мовчав би ти краще! Чи 

ти ще й глухий? 

Петро Михайлович киває головою на знак згоди. 

ІНТ. РАГС 

Петро Михайлович стоїть навпроти Альбіни. Поруч із Петром 

Михайловичем батько Альбіни. Церемонімейстер проголошує 

промову. Праворуч стоїть братва у чорних костюмах з червоними 

краватками. Ліворуч родичі Альбіни серед яких Ганна Іванівна і 
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Сергій Павлович. Раптом Петро зривається з місця і чимдуж 

біжить. 

            АЛЬБІНА 

       (Хникаючи) 

Татко, лови його! Не дай і цьому 

втекти! 

            ГАННА ІВАНІВНА 

Ловіть! Не дайте втекти! 

Анатолій Павлович дістає пістолета і стріляє йому вслід. Петро 

ухиляється від куль. Кидається до дверей, смикає за ручку, але 

двері замкнені. Він розпачливо стукає у двері, повертає голову 

назад і бачить, як до нього юрбою біжать чоловіки. 

ІНТ. КАБІНЕТ ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА - ДЕНЬ 

За столом на купі паперів спить Петро Михайлович. У двері 

хтось стукає. Чоловік прокидається. Дивиться на безіменний 

палець своєї правої руки, видихає з полегшенням, а потім зором 

оглядає кімнату. 

 ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 

Увійдіть! 

До кабінету заходить Альбіна. Петро Михайлович падає з крісла.     

 

КІНЕЦЬ 

 

 

 

 

      


