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       Дійові особи. 
ЮДА. 
ЮРОДІВИЙ. 
ХЛОПЧИК. 
П”ЯНИЧКА. 
ЛІТНІЙ  ЧОЛОВІК. 
1-Й  ЮНАК. 
2-Й  ЮНАК. 
АННА – первосвященик Іудейський. 
КАЙЯФА – первосв”ященник Іудейський, зять АННИ. 
МАТИ. 
ДРУЖИНА. 
МАГДАЛИНА. 
ЖІНКА  В  БІЛІМ. 
 
 
 
НІЗВІДКИ  -  НІКУДИ  ПЛИНЕ  ЧАС,  ВИНОСЯЧИ  НА  СЦЕНУ          
               МОМЕНТНОСТІ  СКАЛКИ   МИНУВЩИНИ... 
 
 
 
 



                                      ЕПІПРО 
                            Юда,  Юродивий 
 
Юродивий:     Тчемо ми чорним – і по ночах... 
      І забуваємо усі, 
      Що ДЕНЬ зринає із урочищ, 
      З бездонних копанок часів, 
      Де залишає власну шкіру, 
      Аби родити немовля! 
      Дитя приймає світ на віру – 
      Прийма на віру і земля... 
      А нам від старості патлатим, 
      Пожовклим в довгих молитвах 
      Незграбні вензелі читати 
      На тлі нетлінного шитва... 
      Я знаю – ти тоді помер! 
 
Юда:      Померло троє одночасно... 
 
Юродивий:     ТОДІ – це потім чи тепер?.. 
      І хто – ті три, горбань нещасний!? 
 
Юда:      Хмільний господар в п”яній днині 
      Впав на забльовані столи... 
      Немилосердний у гордині, 
      З одного келиха пили!  
 
Юродивий:     Там, де пили твою отруту – 
      Пеньки обвуглених олив. 
 
Юда:      Був самоспалюючим трутом, 
      Але не я – ТОЙ  САД палив! 
      Ти – юродивий, значить чулий, 
      Ти чуєш сповіді з „колись”, 
      В тобі майбутне і минуле, 
      Як на ростилищі зійшлись. 
      Для тебе все існує в „нині”! 
 
Юродивий:     В зіницях плавиться смола... 
      Туманом котить по долині 
      Слизька й холодна сіра мла... 
      І доїдає місто сутінь... 
      І хто так жалібно гука... 
      І скавулять голодні суки 
      На сині ноги мертв”яка... 



      На скатертині свіжа риба 
      І коливо – для мошкари!... 
Юда:      Горілка, сіль і кусень хліба – 
      Так, добре видно із гори. 
 
Юродивий:     Я бачив... Бачу аж до млості – 
      П”ястук... колодочку ножа... 
 
Юда:      Зате які приємні гості! 
      Було воістину їм жаль 
      Покійника, що так високо 
      Себе над світом поховав! 
      Біленька та – з обдертим боком... 
      Тобі неможеться? Ов-ва! 
      Отямся! Нам – переболіло! 
      Ми – тільки споминів сувій! 
      Ми – тільки вилом, тільки вилом 
      У шкаралупі часовій... 
 
Юродивий:     І дерево – сухе аж чорне 
      У чорну пнеться височінь 
      Й твоя правиця гілку горне –  

   ЙОГО наслідуючи тінь... 
   І голий місяць лише ноги... 
   І Капа слина у вино... 
 

Юда:         Ножа я взяв на допомогу, 
      Коли б не втримало вино. 
 
Юродивий:     І пташеня десь квилить... квилить... 
      І в ребра стукає душа... 
 
Юда:      По тій брудній – ходоли вила, 
      А у малої був лишай 
      На весь хребет. Та у каліцтві – 
      Не порівнятись їм з отим, 
      Що до дощів осінніх вицвів 
      Під сонцем змореним рудим... 
 
Юродивий:     Ти кидав тіло у задуху – 
      Ти не своє у Бога крав! 
 
Юда:      В спокусі визвольного руху – 
      Все дужче шворку затягав. 
 



Юродивий:  Прости, о Господи, невдаху! 
   Непам”ятуще серце, стій! 
 
Юда:   Для того, хто пройшов крізь страхи, 
   І страх останній – страх не свій... 
 
Юродивий:  Але ж ти знав про неминучий – 
   Про не вигойний вічний біль?! 
 
Юда:   Я – шкіри виворіт колючий, 
   А ти за шкіру сиплеш сіль. 
 
Юродивий:  Страшні ті поминки собачі... 
   Я став підніжкою хреста – 
   Я вмер... Ніяк не міг я бачить... 
   Твоя сваволя наверта?! 
   Як повертає птаство квітень, 
   Так поверта мене ТОЙ  ЧАС1 
 
Юда:   І ти, і я – з тим часом квити, 
   Він боржником тепер у нас... 

І ти, і ВІН, і я -  ми вічні! 
 

Юродивий:  То нагорода чи вина? 
 
Юда:   Ти – пролісок в студенім січні, 
   А я – і в липні студина... 
 
Юродивий:  Чого прийшов? Я не готовий! 
   Я не прощу, як не простив! 
 
Юда:   Аби ти виговорив в НЬОГО 
   А пів – словечка, звуку – пів... 
   Я змушений пройти з початку 
   І обминути манівці! - \ йде\. 
 
Юродивий:  Забув розгадку на загадку: 
   Страшніша смерть – то смерть мерців... 
 
 
 
 
 
 
 



                                ІНВЕРСІЯ – ПЕРША 
                       Спомин дитинства – недитячий... 
                            Юда, Мати, Хлопчик. 
 
Мати:  Ти мишеня сховав в кишені 
   І думаєш – мине біда? 
   Але ж затримка – сіль на рани, 
   Чим довша – глибше роз” їда... 
   А прийде день, коли сховати 
   ЙОГО не зможеш – знаєш сам... 
   Тебе пасе очима мати 
   І батько кібцем нависа... 
 
Юда:   І все це  - за промову в храмі?! 
   Сверблять і досі кулаки. 
   Жалітися побігли мамі,    
   Немов побиті хлопчаки. 
   ВІН говорив – і так красиво! 
   Поворушись, осиний рій! 
 
Мати:  Марія – ззамолоду сива. 
   Говорить ВІН – а плакать – їй... 
 
Юда:   Та ти ж мені сама казала,   
   Що ВІН – то древні письмена, 
   На нитку літ перенизала 
   Себе душа – і не одна, 
   Що в НІМ – скоцюрблена від болю 
   Німіє пам”ять родова, 
   Що ВІН – господар свого поля 
   І на свої прийшов жнива! 
 
Мати:  Мовчи! Й невинного бичують, 
   Навкіс читаючи книжки! 

Коли недобрий хтось почує – 
   Перемотають і кишки... 
 
Юда:   Як ліве з првим примерити? 
   Як чистим видертись з смоли? 
   І про велике говорит, 
   Коли мале не замолив?.. 
   Сварились з батьком?.. Я підслухав... 
 
Мати:  Тобі причулося у сні... 
Юда:   Ти знаєш, я – позаздрив мухам, 



   Вони народжуються з слів, 
   Не користуючись словами, 
   Не пожираючи своїх... 
   В них – перевага перед нами, 
   Ми – тільки їхні носії! 
   Вони кладуть під череп яйця – 
   І чорний точать хробаки. 
   Від них гладких не відцуратись – білесенькі – твої думки... 
 
Мати:  Навіювання... Це від НЬОГО! 
   Не по насниться і вві сні! 
   Молю тебе, ЙОГО дорога 
   Хай пройде в іншій стороні! 
   Дитиночко, тебе ВІН зводить! 
   Навчав таким страшним речам... 
   Першосвященник як у воду 
   Тоді дивився, як кричав 

- Женіть із храму святотатця! 
І кинув камінь фарисей! 
 

Юда:   Ну, годі! Годі вам стараться! 
   Я не віддам ЙОГО – і все! 
 
Мати:  По крові я – дружина НОЯ. 
   Малий підбурює народ! 
   Так що тепер? Іти війною?! 
   Війна в краю де недород 
   І на людей, і на насіння –  

і це впродовж кількох століть?... 
   Ми ще живі! Ми ще не тіні! 
   Не голодранці... 
 
Юда:      То й платіть, 
   Але не НИМ! 
 
Мати:     Виходить, нами?! 
   Бо, хоч не цілить – навмання! 
   І за сусідськими синами – 
   Свого віддам на заклання... 
 
Юда:   Скажи, що може з ним зробити 
   Обдерте зборище схидин?! 
 
Мати:  ВІН пересидить десь до літа 
   У горах, що від нас на схід... 



   У них там родичі далекі – 
   ЙОГО приймали ще малим. 
   Уранці вирушають греки. 

Завдаток добрий їм дали, 
до свого приймуть каравану, 
Так буде краще для усіх... 
Дощі – зимові гоять рани, 
А наші – відстані доріг... 
Ми сторгувались за будинок 
І від’ їжджаємо також. 
Поплач! Поплач, коханий сину! 
Щоб не розбила тіло дрож...\виходить\ 

 
Хлопчик:  Подумай! Місяць переходу! 
 
Юда:   Який розтягнеться на роки – 
   І в них ти гулькнеш наче в воду, 
   Чи за водою навпаки... 
 
Хлопчик:  І передасть тобі здалека 
   Лелека пір’ячко листів... 
 
Юда:   Яка немилосердна спека! 
   Ти віриш, я того не хтів... 
   Туди – ідете ви малими, 
   Щоб повернутись не людьми! 
   Ти ж бачив сірого налима, 
   Що ліпить пил під ворітьми... 
 
Хлопчик:  Не зачіпай – то недоріка, 
   Але на ноги стане сам... 
 
Юда:   Хоч не приймай там їхніх ліків,  
   Не вір солодким голосам, 
   І не заходь в чужинські хати – 
   Там кожен служка – чарівник! 
 
Хлопчик:  В зарозумілості пихатій  
   Ти розмовляєш як різник... 
 
Юда:   Казали люди, там – омана! 
   Ти посміхаєшся? От гріх 
   Як той, що з неба ловить манну 
   І пригощає нею всіх, 
   А в розчепірені долоні 



   Хто камінь кида, хто плює... 
 
Хлопчик:  Коли безсоння зморить сонних, 
   Ти скажеш – кожному своє... 
 
Юда:   Про що ти? Я не розумію! 
   Тебе твій розум - в ріг зігне! 
 
Хлопчик:  Все, що сьогодні ти намрієш – 
   Позавтра винищиш вогнем, 
   Й наб’єш золою серцевину... 
 
Юда:   Мене як хочеш зневажай,  
   Та не дивись як на дитину! 
 
Хлопчик:  Що ж буйно цвіт – ще не врожай... 
 
Юда:   Ні! Ти – недобрий! Ти – жорстокий! 
   Незамиренно звеш на бій! 
 
Хлопчик:  Шкода...Шкода... Шкода, що роки 
   Не приколишуть страх в тобі... 
 
Юда:   Дороги кривиш ти майбутні! 
   Усі мої нещастя – ти! 
 
Хлопчик:  Ти – завеликий, щоб забути, 
   І замалий, щоб хрест нести... 
 
 
 
    ІНВЕРСІЯ  ДРУГА 
 ( сон перший – неостанній...  спомин дитячий... Юда. Жінка в Білім.) 
 
Жінка в Білім: За тебе ТЕ  ДИТЯ молилось... 
   У сні, оговтавшись від сну – 
   залиш, забудь що понаснилось! 
   Ти – винний взяв чужу вину... 
   З секунд складається ДЕНЬ СУДНИЙ. 
   до тої самої пори,  
   коли впізнає Юда в Юді 
   себе... А зараз, говори! 
   Ти кажеш, - Юда не сновида 
   І запевняєш, що не спиш?... 
Юда:   Як спить ота, що ходить слідом 



   і виканючує свій книш! 
   Вона жалітися проворна,  
   та я його ще вчора з’ їв! 
 
Жінка в Білім: Чого схопився? Я – потворна, 
   але для мене власних холуїв! 
   Ні! Ти  дивись! Дивись у ями – 
   при самім дні в них спить змія...  
 
Юда:   Не хтів засмучувати мами! 
   У всьому винен тільки я! 
 
Жінка в білім: Не поспішай в мої обранці – 
   я не вирішую проблем... 
 
Юда:   Тебе трясе, як в лихоманці! 
 
Жінка в білім: Ти, Юдо, - глиняний голем... 
  
Юда:   Матусю! Лагідна матусю! 
   Цілую зморщечки рябі, 
   до ніг натруджених горнуся, 
   а ти – дрижиш! Чому тобі 
   так холодно? 
 
Жінка в білім: То від морозу... 
   Ти ще не жив... не замерзав... 
   а я зігрітися не можу... 
   піски оазисів... держав... 
   життя загублене шукаю 
   там, де й руїни занесло... 
   і помираю... помираю... 
   й гидую чорним ремеслом...  
 
Юда:   Кохана, ти мене лякаєш! 
   ВІН -  все простив, між нами мир! 
 
Жінка в Білім: Це з казочки – в ній Каїн 
   не може вмерти до сих пір... 
 
Юда:   Піду запарю чорне зілля – 
   тебе замучить голова. 
 
Жінка в Білім: Отак приходить божевілля 
   І цвіт весняний оббива... 



Юда:   Смерть не мине земного сина – 
   неперебірлива вона. 
 
Жінка в Білім: А що, коли тебе покину 
   на перехресті як земна?.. 
   Чому безглуздо гине – марно, 
   сліпих дітей сховавши звір?! 
 
Юда:   Невже такий я незугарний! 
   Повір мені! Йому – повір! 
 
Жінка в Білім: Бо неспроможен обирати... 
   І не виношує ідей... 
   Чим можна звіра покарати – 
   примусить жити між людей, 
   поніж людей – і їм супроти... 
   Зачепиш ледь – полізе гниль... 
 
Юда:   Забило дух... Безумна, хто ти?! 
   Затерпло горло від зусиль... 
 
Жінка в Білім: Пірнай і якомога глибше – 
   у сон, у сон, щоб сон зморив! 
   От, бач, і дихається легше, 
   страшко безстрашний. Говори! 
 
Юда:   Про що ти твердиш – очевидне! 
   Розумний бачить  - і мовчить... 
 
Жінка в Білім: А світ живе як жив – безстидно, 
   Не вчиться - й менших не навчить... 
 
Юда:   Бо не вертаються у днину, 
   Хто розчинився у імлі. 
 
Жінка в Білім: це тільки так здається, сину, 
   та набивати мозолі 
   тобі ще рано на зіницях, 
   спочатку виваж на руках... 
 
Юда:   Яка чудна на плечах птиця! 
 
Жінка в Білім: Це – ластівка... 
 
Юда:   Ні! На крука, 



   чи на сову скоріше схожа... 
   В очицях – схрещені ножі...  
 
Жінка в Білім: Пішла у ріст Зернина Божа, 
   а ти – наймешся в сторожі... 
 
Юда:   Не сторож Юда злому брату – 
   І спомин цей він заплює! 
 
Жінка в Білім: Ще буде час, щоб поквитатись – 
   і відшкодує всяк своє... 
 
Юда:   За що?! За що мене ти мучиш 
   і кидаєш туди – суди?! 
   Коли усе тут неминуче, 
   то світ, що Юду породив, 
   його щедроти - не приймаю ! 
   Хижак на ікла не жує! 
 
Жінка в Білім: Тому тебе і не займаю – 
   один відсоток, але є... 
 
Юда:   Я – повиліка під ногами, 
   ТОЙ – потопав, а ти – зірви! 
   Перекидаєтесь словами 
   і мою граєтеся ви! 
 
Жінка в Білім: На цей раз – правда однозначна, 
   глибокомудросте мілка... 
 
Юда:   Ти посміхаєшся так лячно, 
   Що кров холоне у кістках. 
   Хто ти?! Тебе не розумію! 
   А серце скиглить і болить... 
 
Жінка в білім: Постережися, чуєш, змія – 
   За ним трава он шелестить! 
   Й приспи себе, дитя множинне. 
   І може вдасться обминуть 
   сестру, що стане за дружину 
   і майбуття зловісну суть... 
 
 
 
 



    ІНВЕРСІЯ     ТРЕТЯ 
       ( Юда. Дружина.)   
 
Юда:   Так неприховано і вперто 
   ти дивишся, як всі сліпці! 
   Нас в клітку імені заперто, 
   а ключ – то пустка у руці. 
   І золоте – зітреться в роті 
   поміж словесного піску! 
   Ім’я до оклику скоротять, 
   а там потягнуть на візку 
   в ляльковім сповитку колоду! 
   Чиясь сивіє голова,  

живу над нею точить воду - 
дарма... Дарма! Ім’я ж – сплива, 

   аби нову вловити пташку, 
бідакам – втрачено і лік... 

 
Дружина:  О, боже праведний, як важко! 
   Який нестерпно довгий рік... 
 
Юда:   Жінкам простіше – діло звичне. 
   Коли чекаєш? 
 
Дружина:  Після свят. 
 
Юда:   Чого тобі впадати в відчай? 
   Старий давитель немовлят 
   Спокутує своєму богу, 
   Коли такий для нього є... 
 
Дружина:  пішли б з тобою у дорогу, 
   Та це дитя... Як не моє 
   Воно мені... Здається втрачу 
   З його народженням життя... 
 
Юда:   Жіноцтво має дивну вдачу! 
   Як тільки що – такий виття! 
   Його я чув – і ще почую. 
   Наколоти краще млинців! 
 
Дружина:  Не сплю – все сниться, що бичують... 
   Прокинуся – болять синці 
   І розповзаються по спині... 

І ще, вдовбалося як цвях.- 



   Долина...ніч...сліди по глині... 
   І ні початку, ні кінця 
   Понурим тіням безтілесним – 
   Неначе й не були людьми, 
   А ти – огненний перелесник 
   Їх підганяєш в прірву тьми... 
 
Юда:   Понавигадуються страхи! 
   Зазимно... Витопили б піч! 
 
Дружина:  А по слідах химерні птахи 
   І різна нечисть лізе в піч... 
 
Юда:   Немає спокою і в домі! 
   Пополітали б між ворон! 
 
Дружина:  Коханий, це від перевтоми – 
   Шептуха вичеше цей сон. 
   Забудь дурну пересторогу! 
   Дитям, що тягне мій живіт, 
   Прошу е йди у синагогу! 
   Бо переказував левіт – 
   Зберуть каміння і для учня, 
   І Юду слово не спасе... 
 
Юда:   Ха –ха! Смішний! У небо влучив! 
   Смиренний вовк ягнят пасе? 
   І ясно звідки суне хмара – 
   І видно вже куди мете... 
   Та сподівання їхні марні! 
   Я глибше бачу – і не те! 
   Не здатен жоден з нас на зраду – 
   Хай розумніших пошука! 
   ВІН – світоносну має владу 
   І на земну не зазіха. 
   Не піде з нас на зраду жоден! 
   Вдавив би власний їх язик! 
 
Дружина:  Поговорити ти не годен 

Про старшого? Три дні як зник 
   Не знаю – де воно ганяє, 
   Аби в біду яку не вліз. 
   УЧИТЕЛЬ вбогих не минає 
   І як не бачить наших сліз... 
   Ти пропадаєш місяцями, 



   А вскочиш – нагримиш як грім. 
   Я хвора не прийду до тями, 
   Робити що з собою й з ним?.. 
   Моє дитя – його хрещеник, 
   Що з перших днів ЙОГО любив. 
   НИМ – стільки злодіїв прощено! 
   Кого ж мій хлопчик загубив?!.. 
 
Юда:   Цей дім - для мене божевільня! 
   Наш син народжений німим! 
    
Дружина:  Нам обирать дітей не вільно, 
   Та перед богом і людьми 
   Відповідати нам довіку... 
 
Юда:   Ти не отрутою – слізьми 
   Зведеш зі світу чоловіка! 
   Все, досить! На, візьми – 
   Тут гроші. І сховай подалі! 
   Ще може діждемо пори, 
   Коли від римської сандалі, 
   Чи від своєї машкари 
   Як далі бігти доведеться... 
   Не сохни, сонце: не сумуй! 
 
Дружина:  Коханий, ти на нас не сердься! 
   Побережи себе, й ЙОМУ 
   Передавай привіт уклінний!.. 
    ...Сину!!! 
 
 
 
 
    ІНВЕРСІЯ   ЧЕТВЕРТА 
         ( Юда. Юродивий. П’яничка.) 
 
Юда:   Ні! Скільки б світом ти не човгав – 
   Не матимеш, коли не мав... 
   Вломив я хліба із НІЧОГО – 
   З незвички зуби поламав. 
   Спеклася слина. Повно гною. 
   Слова – позаторішній жми. 
   Та тільки став я – сам собою, 
   А ви – у курах і в чужих 
   Їсте, дурисвіти поснулі, 



   І плодитеся й кричите! 
   Я залишаю вас в минулім – 
   Усіх разом! Усе не те... 
   Одну рибину поділити – 
   Й наїлися... Це ж треба так! 
   А щоб вас сонечко не вмило 
   І на зіниці ліг ліг мідяк! 
   Тяглись, як свині до корита, 
   Єлею вихлюпнувши жбан, 
   ЙОГО ви змусили дурити, 
   Бо згодилися на обман! 
   А втім, горбата совість звикла 
   Зворушну гру здавна вести, 
   І ВІН – ще знає ваші ікла, 
   Коли позводить животи... 
    
    

 
 
 

    
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


