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        Олекса Сліпець 
                            

        ХРОНІКИ  ПЕРШОГО КУРСУ                                                        

 
 
1. 
                     HOMO МІРИК 
Мірик 
Світлана 
 
 На сцені пересувний столик з нищівними слідами 
багатоденної пиятики ( відповідний мінімум реквізиту - на 
розгляд театру). Майже під столиком лежить людина. Це Мірик. 
Прокидається. Сідає.  Якийсь час дивиться просто перед собою, 
лягає знов. Встає, намагається привести до життєвого стану 
занімілу руку. Поруч на столику помічає чарку горілки. 
Випиває. Лягає знов. Хапає зі столика купу записок і 
переглядає їх.   
МІРИК ( читає). " Мірик, сьогодні о сьомій годині вечора  до 
тебе дзвонила улюблена подруга дитинства. Сказала, що 
подзвонить завтра - бо хоче. Твоя Іра". ( Читає другу записку). 
" Сьогодні, коли ти лежав з дровами, до тебе дзвонила твоя 
шалава з дитинства. Дзвонитиме завтра о 19-00. Альона". ( Читає 
третю записку). " Сьогодні, в 7 годині вечора, до тебе дзвонила 
подруга дитинства, яка вже тиждень не може тебе виловити. Вона 
розмовляла з тобою, але безрезульта. ( Саме так: безрезульта.). 
Мені вона сказала, що завтра подзвонить востаннє.  Таня". 
P.S. Здається в тебе з нею проблема, а заодно і у нас з тобою. 
P.P.S.  Який же ти ідіот, коли вип` єш".  
( Переглядає решту папірців, думає, в результаті чого записки 
вислизають з його тримтячих рук. Намацує поруч якусь пляшку, 
намагається видобути з неї хоч краплину рідини - марно, пляшка 
порожня.  Знизавши плечима, дме в пляшку, імітуючи гудки теле-
фону, говорить різними голосами). Ту... Ту... Ту... Алло? 
Добрий день. Це Мірик. 
- Який Мірик? 
- Той самий, тисячолітній, з дитинства. 
- Йой, Боженьку! Сонечко ти моє. Скільки ж це років минуло? Де 
ти зараз? Що з тобою? Як живеш, бідний, бідний, Робін Крузо? 
- Почекайте, почекайте, почекайте. Я зараз не можу довго 
говорити. Покличте, будь ласка, внучку... Це ти мені дзвонила 
протягом останнього тиждня?!!  
( Завмирає, знесилений. Знову імітує гудок.) Ту... Ту...  
- Невірно набраний номер... Даного абонента не існує... Він не 
вернувся з запою... 
- Ту... Ту... 
- Хто це? 
- Добрий день. Мої вітання. 
- Хто це? 
- Агнець Божий. 
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- Хто це? 
- Архангел з трубою. 
- Хто це? 
- Та Мірик це, Мірик. Твій друг дитинства. 
- Ну ти дав... 
- Слухай. Це  ти мені дзвонив, протягом останнього тиждня? 
- Коли? 
- Щовечора о 7 годині. 
- Щовечора? 
- Щовечора о 7 годині. 
- Ну ти дав... 
- А, вибач, у мене записано: подруга. 
- Ну ти дав... 
- Подруга. ( Риється в записках.) Улюблена подруга. Улюблена. 
- Скажіть, будь ласка, навіщо ви приїхали до нашого міста? 
- Як вам сказати? Велике місто, столиця, більше можливостей 
заробити. І крім того, з вашим містом у мене пов` язані 
надзвичайні спогади. Саме тут, під кронами цих величних 
каштанів, я вперше відчула себе дорослою. Я так сумую за своїм 
дитинством... Саме тому я й приїхала до вас. 
- Пробачте. Ви коли - небудь працювали з дітьми цього віку? 
- Ні, але в мене на хазяйстві, була така поважна стара квока. 
Ну, ви знаете, квочка. Вона висиджувала курчат, всіляко дбала 
про них, захищала, не давала нікому навіть, наблизитись до 
них. Мене це так тішило... Я теж вирішила стати на захист 
чийогось дитинства. ( Пауза). Ну, ну... То покажіть мені вашого 
малюка. ( Хапає з підлоги стару ляльку, роздивляється). Боже, 
хлопчик. Як звати? Сашко? Шура! ( Співає, заколисуючи ляльку).  
Заснув... Падло... Я вийшла в коридор, а він, крадучись, 
вислизнув з дитячої кімнати, мені назустріч. В коридорі було 
темно. Я хотіла пройти повз нього, але він схопив мене за 
руку. Ми наблизилися одне до одного. Він взяв моє обличчя в 
свої теплі долоні і довго, довго, цілу вічність вдивлявся мені 
в очі. І... поцілував. Його м` які, мокрі губи обхопили мої 
і... вже через мить він відпустив мене. І не сказавши ні 
слова... пішов. ( Пауза). В цю мить я пробачила йому і те, що 
він танцював з усіма моїми знайомими дівчатами, і те, що він 
посміхався до всіх, крім мене, і навіть те, що з усієї 
компанії він пригощав цукерками мене останню. Мені здалося, що 
він єдина, важлива подія в моєму житті... Я втекла до ванної 
кімнати і довго не могла прийти до тями. Мене розпирало від 
ніжності, щастя і гордості водночас. Я поривалася розповісти 
про це всім і не могла... ( Пауза).  Саме з того часу мені 
почали снитися еротичні сни. 

    Мабуть, в цей момент  насправді задзвонив 
телефон,  бо  поведінка Мірика набула якоїсь дивної 
зміни ( однак- жодного натяку на слухавку), а в 
протилежному кінці сцени виникла   дівчина - це 
Світлана. 

- Алло? 
СВІТЛАНА. Привіт. 
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МІРИК. Привіт. 
СВІТЛАНА. Не впізнав? 
МІРИК. Таня? 
СВІТЛАНА. Ні. Це Світлана. І рівно шість років тому, день в 
день, ти подарував мені обручку.                
 МІРИК. Ой Боже, я сам хотів тобі задзвонити, але цей 
ідіотський клаптик паперу з телефоном!.. Це жахливо... Я тоді 
так набрався... Жах. Ні, так пити не можна. Це  горілка!.. Ота 
остання пляшка була підробкою... Ну, а ти як? Господи, ти 
звідки дзвониш? Ти хоч нормально  доїхала? Скільки тоді було? 
П' ята? Шоста? Був ранок?..  Пробач. Слухай, в мене проблема: 
ти мені страшенно  сподобалась і я страшно скучив за тобою... 
Але, слухай, ти не образишся? Ну скажи мені. 
СВІТЛАНА. Ні... 
МІРИК. Та ти не розумієш! Вся справа в тому, що останнім  
часом, в мене, після серйозно вжитих заходів, пам` ять ні к 
бісу.  Я пам` ятаю все! Тільки от скажи, тебе ж звати Альона? 
СВІТЛАНА. Та, ні. Я - Світлана. І коли мені виповнилося 
дванадцять років, ти подарував мені обручку, а я тобі.  
МІРИК. Девушка, вы какой номер набираете? 
СВІТЛАНА. Ви - Мирослав? 
МІРИК. Ну... 
СВІТЛАНА. Гай? 
МІРИК. Так, це я. 
СВІТЛАНА. Ну, у вас ще сестра Аля є. 
МІРИК. Чого вам треба? 
СВІТЛАНА. Ну, хіба ви не пам` ятаєте? Мої батьки знімали 
кімнату в квартирі ваших батьків. 
МІРИК. Ну і що, зняли? 
СВІТЛАНА.  Так. 
МІРИК. Всю квартиру? 
СВІТЛАНА. Та ні. Одну кімнату. Коли власної квартири в нас ще 
не було. 
МІРИК. А тепер є? 
СВІТЛАНА. Тепер є. 
МІРИК. Не на Фрунзе 103? 
СВІТЛАНА. Ні. А сьогодні мій день народження. І вже за дві 
хвилини сьома. Я навмисно подзвонила трохи раніше, тому, що 
саме о сьомій годині, шість років тому ми з вами обручилися!     
МІРИК. Угу. На все життя, до смерті. Так!.. 
СВІТЛАНА. Ну, звичайно, це був жарт. І я в той вечір страшенно 
засоромилась. Адже, ви були таким дорослим, а я такою 
маленькою, дурненькою. Та коли наприкінці вечора мама 
дозволила мені випити ковток шампанського, я перестала 
соромитись. І витягла цю обручку з- під ванни, де була моя 
схованка. А ви... так подивилися на мене, так мужньо 
всміхнулись. І... І... поцілували мене. 
МІРИК. ( катастрофа). Так, ну все. Приїхали. Пупс. 
СВІТЛАНА. ( майже плаче). Так, я завжди ображалась на це 
прізвисько, тому що я завжди була дорослішою ніж мій маленький 
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пупсик, і ще просила вас, щоб ви мене ніколи так не називали. 
( Пауза). Ой... То ви, здається, згадали...  
МІРИК. Послухай. Я себе зараз так відчуваю, що ладен 
провалитися крізь землю. Кусок ідіота. Скільки ж  це років 
минуло? Сімь? Шість? Хвилинку, то в  тебе день народження.  
Да... Так. Де ти? 
СВІТЛАНА. Я тут. 
МІРИК. Я маю на увазі, де ти живеш? Звідки дзвониш? 
СВІТЛАНА. З дому. 
МІРИК. Ну, а де твій дім? В якому районі? Яка вулиця? 
СВІТЛАНА. На Фрунзе, 125. ( Пауза). 
МІРИК. Нам треба негайно зустрітись. Жодного слова. Негайно.  
Згода? 
СВІТЛАНА. Так, але де? 
МІРИК. Де завгодно. Хоч на вулиці. Так. За тридцять хвилин 
біля входу в Пасаж. Добре? 
СВІТЛАНА. Так, я візьму бутерброди. 
МІРИК. Які бутерброди?!. Не треба нічого, там буде все. 
                 Бік сцени, де конав Мірик, провалюється в 
затемнення.  Світлана змінюється на очах і перетворюється на 
Мірика - погляд, голос, пластика, темперамент - словом, все, 
що полонило її вірну й  незайману душу.  
СВІТЛАНА.  Я і мій брат, в дитинстві... Ми були дуже близькі, 
ближче, ніж будь - хто. Але коли ми посперечалися за двоюрідну 
сестру - чия вона буде принцеса - це ж не завадило мені 
встромити йому линійку в горлянку, -  як це роблять мушкетери 
- без ваганнь. Справді. Мені було потім соромно, я дуже 
злякався за нього, але ж... Я зробив це. За що? За дівчинку? 
Брата?! ( Пауза).  Де ця готовність отримати по пиці, навіть 
вмерти, без жодних вагань вбити за дівчинку, яка сама нічого 
не розуміє і, звичайно, не може відчувати нічого такого? Куди 
подівся цей потяг до тіла в його дитячій безпосередньості?  Де 
той  подив і дивовижний дитячий жах перед ним?! ( Ходить по 
сцені в праведному гніві. Далі, імітуючи реакції з доброго 
десятка чоловіків у різних стадіях сп` яніння, промовляє 
знамениту фразу). " Я- п` яний?!!"  ( Відтак - понуро  й  
безнадійно  приходить до висновку). " Ну, трошки є..."  
Клянуся Посейдоном - так і треба нам! 
Самі ж бо ми жінкам допомагаємо 
Сваволити, розпусти їх самі вчимо, 
А потім ще з їх витівок дивуємось.          
От інший до золотаря звертається: 
" В дружини, вчора ввечорі, за танцями, 
В намисті, золотарю, що ти лагодив, 
Шпиньок маленький вискочив із застіжки. 
А я на Саламін повинен їхати. 
Як буде час, зайди до неї ввечорі 
І той шпиньок їй постарайся вставити." 
А інший до чоботаря звертається, 
До парубка з природдям недитинячим: 
" В моєї жінки, чоботарю, тисне щось  
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В підйомі і мізинчика їй ніжного  
Намуляло. Отож зайди опівдні ти  
І розтягни їй трохи, щоб вільніш було." 
Оце й доводить до таких от наслідків: 
Ось я, ваш радник, я  сьогодні йду сюди, 
Подбати про платню для корабельників, 
А тут жінки позачиняли брами всі. 
Та справи це не спинить. Дайте лом сюди! 
Ох і навчу ж їх я зарозумілості!     
             Бік сцени, де блазнювала Світлана,  затемнюється, 
а центр сцени, де стоїть Мірик з квітами в руках, - 
освітлюється. Навколо нього, підстрибуючи від щастя, ходить 
Світлана; він не впізнає її. Врешті, вона наблизилася до нього 
і Мірик, з  мужньою огидою - " Дівчинко, я не курю..." - таки 
схаменувся і впізнав її.  
МІРИК. Це ти? 
СВІТЛАНА. Змінилася? 
МІРИК. Трошки. ( Пауза. Світлана виймає з рук Мірика квіти, про 
які він зовсім забув). Що ти будеш пити? Шампанське? 
СВІТЛАНА. ( перекривлює його). Трошки. 
МІРИК. ( пауза). Дивна сукня. 
СВІТЛАНА. Тобі не подобається? 
МІРИК. Ні. ( Пауза). Вона дуже красива. Просто мені важко тебе 
уявити в такій сукні. І, взагалі, такою.   
СВІТЛАНА. Я подорослішала? 
МІРИК. Ну, трошки є. 
СВІТЛАНА. Але якщо придивитися, то я та сама дівчинка у жовтій 
сукні з червоними метеликами. І сьогодні мій день народження. 
МІРИК. Вибач, я не приготував тобі подарунка... 
СВІТЛАНА. І це чудово. 
МІРИК. ( пауза). Раніше ти  скривилася б і почала  скиглити в 
своїй  кімнаті, так, щоб ніхто не бачив, але  всі знали. 
СВІТЛАНА. Це було раніше. І ти  ж таки зробив мені тоді  
подарунок. 
МІРИК. Але спочатку пожартував, що нічого не приніСВІТЛАНА. 
Потім всі гуртом тебе заспокоювали. 
СВІТЛАНА. Справді. Але я вже тоді була дорослою.  
МІРИК. ( багатозначно.)  Пам` ятаю. Пригадуєш, як твій батько 
невдало розкрив шампанське. Ти не зачинила двері, коли 
перевдягалась. Ти ж зробила це навмисне? Ще й так, щоб один я 
міг бачити. 
СВІТЛАНА. А ти дивився? Тільки чесно. 
МІРИК. ( поблажлива усмішка і - цілком серйозно, ба, навіть  
похмуро.) Ні. ( Обнімає її.) 
СВІТЛАНА. ( відштовхує його). А от і неправда. В тебе на 
обличчі написано. Так, я  зробила це навмисно. Мені подобалось 
тебе дражнити. 
МІРИК. Бо я танцював з твоєю кузиною. Вона була доросліша за 
тебе на чотири роки. 
СВІТЛАНА. Я навіть не помітила, що це ти з нею танцював. 
МІРИК. І тому облила її борщем.  
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СВІТЛАНА. Ну ти ж не заляпався. 
МІРИК. Але ж ти все таки приревнувала? 
СВІТЛАНА. Дурниці. До кого? До тієї бридкої тварюки з прищем 
на носі? ( Пауза.) 
МІРИК. 1:0. Але потім я танцював з тобою. 
СВІТЛАНА. Пам` ятаю. А ти хоч пам` ятаєш, як подарував мені 
обручку? Це сталося в присутності всіх моїх гостей. ( Пауза). 
Коли ти подарував мені обручку, я розгубилася й вирішила 
перетворити все на жарт, але, знаєш, насправді це було дуже 
серйозно для мене. Ти не уявляєш, яка я була горда. Всі мої 
подруги, вони... заздрили мені... Тому коли ти танцював з моєю 
сестрою... А потім ти поцілував мене. Пам` ятаєш? Ти зупинив 
мене в коридорі, взяв моє обличчя в свої долоні і ніжно- ніжно 
поцілував. 
             Мірик оглядається і намагається поцілувати її. 
Це був перший поцілунок в моєму житті. Ти відпустив мене і 
пішов, а я засоромилася і закрилася в ванній. Ти не уявляєш 
собі, яка я була щаслива... Я пробачила тобі і те, що ти не 
звертав на мене уваги, і те, що танцював з іншими... Я тоді 
вирішила, що моїм чоловіком будеш ти і ніхто інший. Це 
смішно?..  Я чекала, доки подорослішаю... І ось мені 
вісімнадцять, і ось я тут. Я хочу, щоб ти був моїм... моїм 
першим чоловіком. І назавжди. ( Пауза).  
МІРИК. Ти знаєш... За весь той час... Я трохи хворів. 
СВІТЛАНА. Я тебе вилікую. 
МІРИК. ( пауза.) Я багато п` ю. 
СВІТЛАНА. Кинеш. 
МІРИК. Навряд чи я зможу... 
СВІТЛАНА. Тоді я теж почну пити! 
МІРИК.( пауза.) В моїх дозах? Послухай, навіщо я тобі такий 
здався?! ( Пауза.) О Боже, як я втомився... 
              Саме в цей момент лунає така собі скептично-
веселенька музика, за якою не чути, що саме так запально 
говорить Мірик своїй подрузі дитинства, однак, - і жінки, 
гадаємо, зрозуміють - це не важливо. Важливим є лише те, що 
відбувається зі Світланою: вона стоїть нерухомо впродовж всієї 
біганини Мірика, та лише наприкінці його сумбурного монологу 
повільно підносить квіти до обличчя, щоб приховати,  якусь 
дивну посмішку. Несподівано вона спиняє Мірика, проводячи 
долонею по його щоці. Він зупиняється, збитий з пантелику, і 
тоді вона швидко і влучно б` є його коліном у пах. Далі кидає 
квіти додолу і йде.                                                           
      
                       Затемнення.                                 
 
 ІІ. 
                            
                            ТОМ І ДЖЕРРІ 
 
Лєна 
Максим 
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      На сцені той самий столик, щоправда, тепер він 
виблискує, інтимно сервірований до вечері при свічках. На 
стільці в недбалій позі, що аж ніяк не в' яжеться з вишуканим 
вечірнім вбранням, в глибокій задумі сидить Лєна. Перед нею, 
на столику, в целофановому пакеті лежить невелика кухонна 
сокирка - предмет, знайомий будь- якій господині. На колінах у 
дівчини розкрита папка - " ДІЛО №" - з якимось документами.  
Певний час Лєна нерухома, відтак, ніби пригадавши щось,  
востаннє заглядає в папери, закриває папку, бере зі столика 
сокирку в пакеті, розглядає її, в задумі намацує щось у себе 
на голові, недбало відсьорбує ковток вина з напівпорожнього 
келиха, усміхається. Далі збирає і ховає в нижню поличку 
столика свої сумні скарби. Раптом насторожується, 
прислухається і, закинувши ногу на ногу, добирає пози млосного 
чекання. На сцені з` являється страшенно загнаний, мокрий і 
забілений крейдою хлопець. Це - Максим. Його черевики геть 
заляпані багнюкою і, схоже, він сам лише зараз починає 
усвідомлювати, що варто було, принаймні, зняти верхній одяг.  
Обличчя Лєни осяває чарівна посмішка - і  хлопець сідає 
навпроти неї. Пауза. 
ЛЄНА. Ну, що ж, здається я зробила для тебе все. Тобі 
сподобалось? 
МАКСИМ. Люба... Знаєш, сьогодні в мене виникло враження, ніби 
я опинився в казці. Це жахливо... бути ніким, так собі 
малесенький харчок на дорозі, ні те, ні се, ні риба, ні 
м` ясо... 
ЛЄНА. Ну я благаю тебе, ну скільки ж можна... 
МАКСИМ. Ні- ні, чекай, я не можу не думати про це, особливо 
сьогодні, коли я знову побачив  результат дивовижної дії, 
котру чинять оці маленькі хрусткі папірці. Розумієш, тут ніби 
все моє життя постало переді мною, мов на долоні. 
ЛЄНА. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята... 
МАКСИМ. Знову смієшся. А між  тим, було і таке. Я насправді 
випасав тільки не ягнят, а сільську худобу - і в дощ, і в 
вітер. Ти не уявляєш собі, що таке мати здібності, талант, 
душу і розуміти, що, крім цього, в тебе нічого більше нема. 
ЛЄНА. Не прибідняйся, коханий. Крім цих дарунків долі, в тебе 
є  ще один, і от якраз він мені подобається найбільше. 
МАКСИМ. Угу. Холодний дитсадок, нетоплена школа, а далі інше 
місто, задрипане училище - і от все навколишнє життя, яке 
розумієш і відчуваєш до найменших подробиць, аж до розуміння і 
бачення чиєїсь іншої, нелюдської волі,  в усіх її проявах, 
упирається  в буденну грубу шкіряну лямку, яка лягає тобі на 
плечи, яку береш в зуби і тягнеш, тягнеш, тягнеш... 
ЛЄНА. Що за умов загальносвітової кризи - нерентабельно, мій 
котику. Маю надію, що свої сільські злидні і петеушний голод 
ти трішечки втамував сьогодні, за сніданком в " Арізоні"?  
МАКСИМ. Моє сонечко! Здається, немає нічого такого, чого б я 
не міг для тебе зробити. 
ЛЄНА. Наприклад, програти 20 тисяч в " Червоному леві".  
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МАКСИМ. Але ж я потім все відіграв, ще й п` ятсот доларів на 
додачу. Навіщо ти віддала їх круп` є? 
ЛЄНА. Котику, розумієш, коли виграєш гроші, треба трішечки 
ділитися. 
МАКСИМ. Угу. Цікаво, скільки ж той дурень має за вечір? 
ЛЄНА. Трошки менше, ніж ти проїв сьогодні під час вечері. 
МАКСИМ.. Ой, слухай, це, звичайно, дещо екстравагантно, але я 
не розумію, Як вони живуть, оті япошки? Ресторан - одна 
справа, але невже вони щодня їдять оті щупальці живцем? 
ЛЄНА. То були не щупальці, то були вугрі. А що ж тут дивного, 
все найсвіжіше, та що там казати - просто живе. 
МАКСИМ. Мабуть, тому таке дороге. 
ЛЄНА. Мені треба було не обручатися з тобою, а взяти тебе 
особистим бухгалтером. Мій котику. 
МАКСИМ. Моє сонечко! 
ЛЄНА. ( пауза). Ну скажи мені, я хочу почути це від тебе. Невже 
тобі не сподобалось? Адже ця плавуча домовина обійшлася мені в 
гарну копійку. 
МАКСИМ. Я навіть не знаю, що й казати. Напевно, це був все-
таки жарт. Я й досі не розумію, це просто не вкладається в 
мене в голові - яким чином тобі вдалося орендувати весь 
теплохід? Можливо, там були й ще якісь люди, якісь засідання, 
наради презентації, бо  неможливо, щоб весь цей монстр, хоч би 
й на один день був куплений для мене. 
ЛЄНА. Ну, якби ти побув там ще трошки, то, може, й дізнався б. 
МАКСИМ. Вибач, кохана, я чомусь раптом страшно злякався. 
ЛЄНА. І втік через п` ять хвилин після того, як ступив на борт? 
МАКСИМ. Я не зміг перебувати  там довше. Все це й справді, як 
у казці, чомусь... не знаю... але мені раптом здалося, що ця 
казка має несподівано урватися, що я знову опинюся голий і 
босий, на стільці під лампою в своєму гуртожитку. 
ЛЄНА. Ні, коханий мій, поруч з твоїм чорнооким сонечком, 
гуртожиток тобі вже не світить. До того, як доля звела нас 
обох, я жила в раю. ( Максим підхоплюється на ноги, вона жестом 
спиняє його). Ні- ні, зрозумій мене правильно, - це був рай для 
справжньої  Єви, - від народження і до того пам` ятного, 
незабутнього вечора, коли між нами виникла ота блискавична 
приязнь, очі в очі, ота передвісниця буквально іншого виміру, 
в який ти кинув мене... Тоді все було прекрасно, хоча деколи 
мені було трошечки нудно, -  мій рай був безпечний, 
незворушний і, як не дивно, порожній. Хоча тепер ( невелика 
пауза), я розумію, що йому і належало бути таким легким, 
світлим і порожнім. ( Пауза). Пригадуєш,  кілька днів тому ми 
обговорювали з тобою дуже важливу для кожної жінки проблему - 
я кажу про нашого малюка; я просила тебе зачекати з цим саме 
тому, що одна дитина всередині мене вже існує. ( Максим 
підхоплюється на ноги, вона жестом спиняє його). Вона 
продовжує рости і  часом дуже боляче штовхає мене своїм 
дивовижним тільцем. Це моя душа. ( Максим падає на стілець). Ти 
змусив мене народити свою власну душу. Захмарна Єва скінчилася 
і тепер перед тобою - людина:  більшою мірою, аніж колись, 
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тому що я відчуваю біль.  Завдяки тобі я ніби вдруге 
народилася на світ, ти змінив все моє життя і моя маленька 
душа всмоктує його з насолодою і стражданням. Я просила тебе 
зачекати саме тому, щоб моя маленька дитина змужніла... 
Кохання, яке ти подарував мені, змінило все. Тому я з легкістю 
і щастям роблю те, до чого ти змусив мене сам. Переглянь дещо 
( подає йому папери). 
МАКСИМ. Що це? Якісь документи? ( Читає). Ти що? Ти що, 
переписала все оце ( широкий жест) на мене? І фірму? І фірму 
теж?! 
ЛЄНА. А от така я! 
МАКСИМ. Все майно! 
ЛЄНА. А от така я, - не весела й не сумна я!  
МАКСИМ. Ти збожеволіла, ти просто збожеволіла! 
ЛЄНА. Ні, я негайно збираю всі свої манатки і повертаюся назад 
до гуртожитку, де й повішуся у злагоді та мирі зі своїм чистим 
і дорогоцінним - в переносному значенні - сумлінням! Ну, 
дурбильце ти моє, зрозумій. - як я можу жити з людиною, яка не 
має навіть домівки?! 
МАКСИМ. А фірма?! 
ЛЄНА. А фірма - це простий весільний подарунок, пікантний 
автододаток для молодят! 
МАКСИМ. Слухай, в мене знову таке враження, як... 
ЛЄНА. На теплоході? 
МАКСИМ. Так. 
ЛЄНА. Але цього разу ти нікуди не втечеш... Молода і заможна 
пані прагне скористатися всіма послугами молодого і вже 
заможного пана, -  тим паче, що він пророк і найталановитіший 
стриптизер у місті Києві! 
МАКСИМ. Що? Який стриптизер? Ти любиш стриптиз? 
ЛЄНА. Ще й стриптизера на додачу! 
МАКСИМ. Я не можу. 
ЛЄНА. Можеш ( штовхає його). Давай! Бо квартиру відберу!! 
МАКСИМ. Я не вмію! 
ЛЄНА. Вмієш!! Бо я так хочу!! Ну, давай!!! 
 

Дуже повільно, тремтячи всім тілом, Максим починає 
яийсь примарний напівтанок, напівстриптиз, поступово 
оголюючи себе.  Повністю  спустошена  Лєна  ледве  
доповзає  до свого стільця, ковтає  вина,  і -  
непритомніє.  Наприкінці свого пароксизму Максим швидше 
нагадує якогось звіра, аніж людину; врешті  зупиняється - 
погляд на Лєні: незмірна ненависть, змішана з  подивом, -  
тепер  він  зовсім інша людина, весела й зла водночас. 

 
МАКСИМ ( відхекуючись). Якось в дитинстві я бачив полювання на 
лева. Відеокасета, непрофесійна зйомка з мисливського фургону. 
Втеча, відчай, страх, інстинкти і таке інше. Оточення, 
постріли, вбивство, розтин туші. Пам` ятаю його мертві очі в 
очницях, затоплених слізьми... ( Підходить до неї і бере в 
руку, як палицю, пляшку вина). Але перед тим, як заплакати і 
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впасти, поранений лев кинувся на мисливців. Він кинувся на 
них... Кинувся! Він не міг сховатися і пересидіти облогу - 
відчуття щезаючої свободи було сильнішим за інстинкт!.. 
( Якийсь час мовчить,  далі повільно ставить пляшку на столик, 
відходить).  А потім я не дочекався приїзду батька до нічного 
клубу - він мав забрати мене, а я вирішив дістатися додому 
сам. Вночі. З протилежного кінця міста. В одинадцять років!  Я 
вийшов на вулицю і збагнув відстань до свого будинку - 
двадцять хвилин батьковою машиною, двигун після капремонту і 
новий кузов 95- го року.. Поруч,  на трасі, хтось ловив таксі, 
з відразою поглядаючи на мене; охоронець довго спостерігав за 
мною, а потім важко і з насолодою вилаяв мене; якась п` яна 
компанія, лаючись між собою, мало не збила мене з ніг; темрява 
наді мною дедалі густішала і врешті стала густою, як сироп, - 
мої мисливці розпочали полювання на мене... І я побіг! 
( Пауза). Біг я довго, часом повільніше, часом надриваючись,  - 
в залежності від того, на якій відстані від мене були мої 
мисливці. А вони виникали несподівано, нізвідки, ховаючись на 
деревах, під землею, в повітрі, - женучи за мною з ціпами, 
рушницями, діловими папками, комп` ютерами і податковими 
листами. Охоче і завзято вони стискали коло облоги, навіть не 
задумуючись над тиМІРИК. що на них може чекати в разі хибного 
пострілу. Всі вони ніби забули про це, а може й не 
здогадувались. ( Невелика пауза). І в один прекрасний день мене 
оточили так щільно, що я зміг розгледіти їх головного ловчого. 
Це було дивовижне створіння, витончене й шляхетне, з напрочуд 
вродливими глибокими очима і тоненькою талією. ( Стогне). Вона 
наблизилася до мене і дві чорні безодні її двоствольного 
погляду націлилися мені просто в серце... І вона не схибила. 
Необачність головного ловчого полягала в тому, що навіть до 
смертельно пораненого лева не можна підходити.  Вони всі 
забули про це і вона - в першу чергу. ( Пауза). Тому перед тим, 
як впасти під їх мисливські тесаки, я кинувся на ватажка 
облоги ( якийсь час чекає, - Лєна непритомна; він бере зі 
столика напівпорожню пляшку, виходить до іншої кімнати. Пауза. 
Поступово Лєна приходить до тями - піднімає обличчя, розплющує 
мертві очі і аж згодом якось нервово всміхається. Дістає з 
нижньої полички столика сокирку в целофановому пакеті,  виймає 
її, довго дивиться на неї, несподівано зривається з місця й 
біжить у двері, в які вийшов Максим. Коротка пауза, далі чути 
шалений крик хлопця, якесь хлюпання, тиша і аж тоді 
з` являється Лєна. На обличчі - кров, так само, як  на руках і  
на пакеті,  в який вона по дорозі вкладає закривавлену 
сокирку). 
ЛЄНА. ( дуже спокійна, ба, навіть незворушна. Впродовж всього 
монологу ретельно змиває з себе кров). Був початок весни. На 
дворі було вже не холодно, але ще й не тепло. Весна 
відчувалася скрізь і повітря ніби набувало її особливого 
присмаку. Її свіже й збуджуюче дихання пронизувало все навколо 
і все навколишнє тягнулося до весни, як коханий спрагло 
тягнеться до коханої: дерева стояли під сонцем, не розуміючи, 
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як це їм вдалося прогавити прихід весни, кучугури снігу 
набундючились і ніби повсихали, відкриваючи чорну землю по 
якій, пересмикуючи мокрі лапи, роздратовано бігали весняні 
коти; дивуючись земним катаклізмам, птахи стали  пліткувати 
про нову землю виключно парами; люди у місті сновигали жвавіше 
і швидше, повністю руйнуючи образ хаотичного натовпу сонних 
столичних зомбі, і навіть хмари втратили здатність надовго 
затуляти сонце. Весна була у всіх, крім мене. Навіть мій 
колега прийшов до офісу, в якому з самого ранку працювала я, з 
багатозначним запізненням. Врешті мені увірвався терпець. 
Бачити весну і відчувати свою від` єднаність від неї - ні, це 
неможливо. Я вирішила зануритись у весну з головою. Раптом у 
мене з` явилося якесь приємне передчуття. Я згадала, що я також 
не самотня, що і в мене є дехто. Мій Котик. Мені захотілося 
притулитись до нього,  відчути його весняні пазурі. Саме тут. 
Зараз. На моєму вишуканому, шведському офісному робочому 
місці... Але це було неможливо! І тоді я вирішила зробити йому 
сюрприз. Я зібрала речі, зачинила офіс і, зіткнувшись на 
порозі з рум` яним колегою, побігла у бік нашого будинку. Мене 
душила весна і я бажала лише одного - впасти на нього, як сніг 
на голову, блискавично й безмежно насититись весною, навіть не 
причинивши двері нашої шестикімнатної царської оселі. Мій 
Котику... І тоді сталося це. Мене вдарили. Ззаду. По голові. 
Сокиркою. День, весна, люди, птахи і дерева - все оте 
стислося, закрутилося і витягнулося довгим і високим криком. 
Тільки за хвилю до мене дійшло, що це бв мій власний крик. 
Земля... Брудний сніг... Якісь охоронці... Чиїсь закривавлені 
пальці... Мене довели до будинку й залишили. Довго і щільно я 
притуляла обличчя до холодних металевих дверей квартири, 
намагаючись хоч у такий спосіб спинити набрякання синців. Його 
не було вдома.  Коли врешті він повернувся, то лице моє вже 
важко було впізнати. Потім я сиділа одна на стільці і думала, 
що мій сюрприз напевно не вдався.  Серйозної травми лікарі в 
мене не виявили, тому з лікарні я виписалася на третій день, 
але голова ще довго давала про себе знати. З того часу і аж 
дотепер я не знімала затемнених окулярів, щоб, ну, ви 
розумієте... Це був не найкращий день у моєму житті, однак 
якби його не було, зник би й сьогоднішній день. Я зробилася 
сильнішою, мої почуття стали більш яскравими. Якби повернути 
час назад, то я знову б вирішила кинути все і зробити  йому 
сюрприз...  Мій Котику. 
       
                      Затемнення. 
 
     III. 
  
                              РАНОК МАГІСТРА                                                                                                                                                                  
 ВІН 
 ВОНА 
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 ВІН. Який ранок!.. Як радіє все навколо, прокидаючись від 
його чистого свіжого дотику... Як легко і безслідно осипається 
прахом хаос нічних примар, утворюючи мільйони сліпучих 
маленьких діамантиків під ногами... Очищені і рясні іскорки 
роси. Коли міріади зірок нічного обрію можна побачити удень, у 
себе під ногами і пройти по них.  В цю годину я розплющую очі 
і мене сповнює відчуття чогось нового, сильного і зрілого, як 
буває, коли дивишся на блискучий каштан, котрий визирає з- під 
надтріснутої зеленої шкаралупи. Це передчуття нового дня. 
Тільки незайманий і безхмарний ранок може розростися в його 
потужний і життєдайний вир. Коли найменша билинка здійме свій 
листочок, вітаючи нестримний і величний хід денного світила. 
Навіть воно, це найменше створіння, віддає шану джерелу 
кришталевої чистоти. Ось доказ! Незаперечне свідчення і вияв 
істини. Той, хто не випростався і не привітав Бога, перестає 
існувати, бо його не привітає Бог. Той, хто не відповідає 
небесній чистоті, втратить власну чистоту, бо є лише єдине її 
вічне джерело. Воно відбивалося сліпучим сяйвом на обладунках 
могутнього та древнього воїнства, воно кличе нас встати і 
пройти крізь заплутані хащі нечистоти зараз;  і нащадок наш, 
прокидаючись вранці, через безліч віків, здригатиметься від 
його потужного і переможного кличу. Це тіло - запорука 
звершення його волі. Гармонійне і сильне, немов кода 
бахівської фуги. Це мій обладунок. Як чудесно пристосований 
він до нещадної боротьби. Ось цей м` яз захищає серце, а цей 
легеню... І коли вразити стрілою правий м` яз, лівий замінить 
його, як колись, на місці вбитого лицаря виростав другий. Всі 
вони тут, у мене за спиною. Блискуча і незборна сила 
Піднебесної. І коли я слабую, я можу відвернутися від них, але 
вони не відвертаються ніколи;  їх гострий, спостережливий 
погляд крізь забрала стежить за нами і не дає нам упасти. Я 
лише нота у нескінченній симфонії сонячного світла. Ми 
залунаємо і осяємо весь світ. То шикуйтеся ж  і лунайте 
безліччю відголосків семеро вічних служниць гармонії; 
здіймайте до неба свої гострі штилі, хай ваші штандарти 
майорять на вітрі, а Фіви здригнуться і впадуть! Наш корабель 
вирушає у свою довічну подорож. Хай кіль його розрізає 
бентежні і грізні вали. Хай впаде й пощезне в безодні вся 
нечисть, котра ганить сонце. Нехай наповнює симфонія дня 
білосніжні вітрила. Команда мандрує крізь час. Та як же ти 
міг?.. Ти ж порушив те, чого порушити не можна. Весь моноліт 
гармонійної побудови зі слонової кістки та кришталю впав у 
прах від одного непевного камінця. Ні, титанічна наснага 
потрібна іще твоїм ратям, мій Боже. Ти ж сфальшивив! Меркне 
сонце від деренчання твоєї спорохнявілої скрипки і мертво й 
безглуздо застиг безпорадний тепер метроном. Тільки гурт може 
зсунути брилу, самотнє й могутнє дерево не витримає різкого 
потужного вітру й зламається; маленька билинка у купі з густою 
травою пригнеться, щоб зранку піднятись і Бога свого 
привітати. Іще не пробили куранти над брязкотом нашої 
всепереможної ходи, а ти вже повстав. Ти думав, що будеш 
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сильнішим за інших, ти висмоктав всю життєдайну вологу у юних 
твоїх побратимів, нещадно й підступно рвучись до всесильного 
Бога, щоб першим віддати йому свою шану. А інші? Ти знищив би 
всіх, коли б на те була твоя воля. Однак, мудрий Бог з небуття 
мене вихопив, щоб саме таких от, як ти, зупинити. Найкращий і 
вбивчий мій пагінцю. Мій батько, величний і древній магістр, 
стягнувши розкішний камзол, білосніжну знявши перуку, сік 
різками пальці мої, коли я фальшиву брав ноту. В той ранок він 
саме завершував фугу останню свою, а я  нишком втік до юрби 
дітлахів галасливих, ноти покинувши на інструменті. Той ранок 
був відданий гамам, і гаму останню свою перед втечею я не 
дограв, обірвавши її в сьомій ноті, і вже стрімголов вибігаючи 
з хати, почув, як магістр, припинивши роботу свою над 
клавіром, рішуче ввійшов до кімнати і клавішу восьму натиснув. 
Та нота і  досі звучить. Ти чуєш її? Відтепер і надалі  я 
стану для тебе магістром. 
 
                                               **** * 
 
 ВОНА. Не знаю звідки це в мене. Ніколи не замислювалася 
над цим. Це завжди жило в мені, просто я дізналася про мою 
біду аж тоді, як познайомилася з ним. Ніхто, ані подруги, ні, 
тим більше, я  не могли назвати його красенем. Більше того, 
він був вже не зовсім юнак. Точніше. зовсім не юнак. Десь під 
сорок, ще й одружений. І не вперше. Ну, ви знаєте, такі 
чоловіки несуть з собою певний ореол... досвідченості, чи що?  
Або якоїсь тихої галантності і вишуканості, яка шліфується 
жінками з попередніх шлюбів. Я була трохи молодшою, ніж зараз, 
але вже й тоді знала, що крім нього на світі існує безліч 
чоловіків, гідних моєї уваги. І раптом роман - бурхливий, 
пристрасний, - він вибухнув між нами, несподіваний для нас 
обох, як вибух святкового салюту над нічним містом. Ми 
розуміли один одного з першого погляду, це почуття було на 
кінчиках пальців. Я  з цікавістю і захопленням відкривала в 
ньому нові для себе звички й уподобання. У кожного з нас була 
своя справа, ми були зайняті люди, тому так цінували наші 
рідкі зустрічі. Він кохав і піклувався про мене. Я була його 
маленькою дівчинкою, яка потребувала захисту. Спочатку це мені 
подобалось - я відчувала себе мов за кам` яною стіною. Але 
іноді мені було ніяково від його надмірного тепла; врешті 
решт, воно почало обтяжувати мене. Я раптом збагнула, що він 
взагалі не сприймав мене як іншу, відмінну від нього 
особистість. Йому була потрібна подушка, а не жінка. Гріти, 
сповивати своїм теплом, м` яти, тискати її, і все це - без 
жодних заперечень. А потім подушці було б дозволено бути 
м` якою і тепленькою. Це відкриття було для мене таким 
несподіваним. Я не знала що робити. Теж мені татусь. Іноді 
мені навіть спадало на думку, що, може, він, власне, не зовсім 
до жінок... Але я кохала його і не хотіла втратити. Я 
намагалася бути такою, якою він хотів мене бачити, але проти 
цього поставала вся моя сутність. У мене теж було багато тепла 
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і ніжності, які я прагнула дарувати коханому чоловікові.  Але 
йому це не було потрібно. Всі мої спроби відвоювати своє місце 
в наших взаєминах призводили до конфлікту. З часом нам стало 
дуже важко спілкуватися, Але ми ще були разом, сподіваючись на 
щось. Останньою краплею була звістка про іншу. Він сказав про 
це сам, недбало і не боячись за наслідки, поставив перед 
фактом і все. Це була розв` язка. мені не залишалося нічого 
іншого, як сказати моєму батечкові " па- па". Я лишилася сама, 
зі своїм нерозтраченим теплом. А як все добре починалося! Який 
мужчина! Який несподівано великий... темперамент. Тільки час 
змарнувала!...  
 
 
     IV. 
 
    САЛОН  КРАСИ 
 
Візажистка 
Відвідувачка 
Мірик- охоронець 
 
 На сцені пересувний столик, обкладений різноманітними 
журналами для жінок. З куліс, дивлячись на себе в дзеркальце, 
випливає охоплене пароксизмом пристрасті і зачарування власним 
зображенням неймовірно хтиве і неймовірно витончене створіння  
-  то є Пані Візажистка; певно не прийшла якась відвідувачка і 
у хазяйки жіночого салону є час " зайнятися собою". Доки вона 
дійде до єдиного стільця біля столика,   з нею може статися 
все що завгодно - в еротичному розумінні. Однак, в будь- якому 
разі слід зберегти нелюдську пристрасність та сексуальність.  

ВІЗАЖИСТКА.   Чи знайоме вам відчуття хмільної насолоди від 
перебування в самому центрі людської уваги? ( Приходить до 
тями). Коли місцевість, яка несе тебе, мов ескалатор метро, 
розцвічується спалахами поглядів люмінесцентної щільності та 
інтенсивності. ( Народження першої медової усмішки). 
Чоловіки... Молоді й літні, одружені і не зовсім, багаті й 
бідні, сильні і слабкі, взагалі ніякі, - одним словом, творчі 
особистості, - ці незграбні створіння, ці дебелі парубійки, 
спалахують немов ходячі лампи денного освітлення, випромінюючи 
оте щось давно забуте, ( гарчить і важко дихає, мов бик 
після... а може й до...) нестримне і здичавіле, через що їх, 
власне, колись і назвали чоловіками, а тепер, не знаходячи 
відповідного слова для означення справжньої назви цього 
тотального явища, продовжують так називати за інерцією, одним 
словом, протилежна стать, яскраво й різко відтіняє сяйво 
феєрверків жіночої частини поглядів... ( Озирається навколо з 
солодкою усмішкою). Увібравши в себе найкращі риси вдачі 
протилежної статі, деякі жінки, в незалежності від віку й 
стану в суспільстві, в своїй чарівній безпосередності, іноді 
готові просто- таки розірвати тебе, а потім і свою кохану 
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половину - НА ДРІБНЕНЬКІ ШМАТОЧКИ!!! ( Чарівна посмішка). Яка 
відверта і велична перемога над примітивним і недосконалим 
тваринним світом! Отож, ( встає) на мені - коротка спідниця, 
шкіряний піджак до талії з блискучою металічною фурнітурою, 
туфлі на високих підборах. Темні окуляри прикривають очі, тому 
важко розгледіти, ЯК вони підведені. Помада атласного кольору 
і лак для нігтів у тон губам. Вітер розвіває довге, ледь 
підкручене волосся. Теплий осінній день, ще трошки гріє сонце, 
але на землі вже чимало листя. І вдосталь грошей. Дитина 
вперше іде самостійно купувати парфуми. В п' ятнадцять років. 
( Починає урок). Спочатку роздивляєшся вітрину з прихованою 
цікавістю, злегка постукуючи по ній нігтиком. Продавець-
консультант запитує тебе, чим може допомогти, одночасно оцінює 
тебе поглядом. Просиш показати тобі кілька помад, їх кольори 
одного тону. Роздивляючись їх, задаєш багато запитань 
продавцю, щоб не відводила від тебе погляду... ДОВГО вагаєшся, 
декілька разів випробовуєш всі пробні екземпляри, пригадуєш 
речі, до яких вони, можливо пасуватимуть... І врешті, коли 
магнетизм вищої краси ( відповідний жест) долає легку перепону 
меркантильності, - вибираєш ту одну- єдину... ( Довірливо). 
Продавець вже має бути на грані інфаркту ( нарікання черги, 
мала зарплата, чоловік - поц тощо) в іншому випадку - слід 
ретельніше переглянути попередні інструкції і працювати над 
собою. Тож, остаточно замучивши продавця, - байдуже платиш 
гроші в касу. І відійшовши на три кроки до дзеркала починаєш 
бавитися з нею, як колись з новою лялькою в дитинстві. 
Відкриваєш і викручуєш, відчуваєш запах і нарешті фарбуєш 
губи. Вона чудова, чудова, ЧУДОВА...  Однак ( хнюпає), ти 
помічаєш, що не маєш ні контурного олівця під цю помаду, ні 
лаку для нігтів ( перетворюється на вампіра), а значить 
( тріумфуюча кода арії Командора) виставу доведеться повторити 
- ( лагідна усмішка), але пізніше, не сьогодні ( чарівна 
усмішка), на сьогодні досить і цієї забави ( починає чистити 
банан).   
      
  Здалеку  починає наростати якийсь шум, що 
перетворюється на страшний скандал з мордобоєм, різаниною і, 
можливо, стрільбою з дозволених органами влади невеличких 
гаубиць; шум зростає і, врешті решт, хвиля всесвітнього  
потопу накриває маленький салон Пані Візажистки. Та вклякає, 
бо на траверсі зажевріли очі живого трупа: входить Пані 
Відвідувачка. Вона вдягнута й зачесана за останніми 
стандартами найсуперовіших од кутюр. Видно, що їй вдалося 
трошки випустити пару на комусь за кулісами, але все' дно 
ситуація лишається просто - таки вибуховою - Пані Відвідувачка  
дуже поспішає і ледве стримується.  
 
ВІДВІДУВАЧКА.  Де візажист? ( Пані Візажистка, як ми вже казали, 
заклякла.) Ви що, оглухли? ( Пауза) Ну ти подивись на неї. 
( Чарівна усмішка) Я перепрошую, - де візажист? ( Мовчазний 
катаклізм) Так. Дівчинко, вам що, заціпило? ( Пані Візажистка 
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майже паралізована). Мені негайно потрібно зробити макіяж. 
Вечірній. Я дуже поспішаю. ( Крик нелюдської туги) Та чи є в 
цьому шалмані хтось живий?! ( Пані Візажистка вибухає вдаваним 
плачем, який одразу ж викликає у Відвідувачки чарівну й 
лагідну посмішку) З вами все гаразд?  
 
      Чим довше Пані Візажистка дивиться на Відвідувачку, тим 
дужче її охоплює жах; він розвіюється лише тоді, коли вона 
відводить погляд. 
 
ВІЗАЖИСТКА.   А... я вибачаюсь... гроші у вас... ( Схаменулася) 
Ой, вибачте, будь ласка...  
ВІДВІДУВАЧКА.  ( чарівна усмішка). Я дуже перепрошую, з вами все 
гаразд? 
ВІЗАЖИСТКА.  ( приходить до тями і вдає заклопотаність) Ой, 
вибачте, будь  ласка, в мене сьогодні такий важкий день, я 
трошки знервована, вибачте, будь ласка ( дивиться на 
Відвідувачку).  
ВІДВІДУВАЧКА.  О нічого, нічого, я розумію, зараз така 
клієнтура. Але, даруйте, в мене дуже мало часу. Ви мене чуєте? 
( Пані Візажистка мов загіпнотизована).  
ВІЗАЖИСТКА.  Чую. І, здається, бачу. 
ВІДВІДУВАЧКА.  ( боїться втратити дорогоцінну ниточку 
порозуміння з дебілом). То з вами справді все гаразд? 
ВІЗАЖИСТКА.  Так ( тремтить). Ні. Так.   
ВІДВІДУВАЧКА.  То це можна зробити у вас? 
ВІЗАЖИСТКА. Зробити що? 
ВІДВІДУВАЧКА.  ( райська усмішка) Макіяж. 
ВІЗАЖИСТКА.  ( ба, навіть мрійливо). Макіяж... 
ВІДВІДУВАЧКА.  Ви візажистка? ( Пані Візажистка тягнеться рукою 
до Відвідувачки). Що ви? Що ви робите? 
ВІІЗАЖИСТКА.  Н- нічого. ( Торкається її рукою, Відвідувачка б' є 
її по пальцях і дістає  у відповідь сама. Обидві скрикують, 
причому якщо Відвідувачка швидко заспокоюється, то Візажистка 
істерично й довго ридає - судячи з усього, повністтю втративши 
віру в справедливість на планеті). 
ВІДВІДУВАЧКА.  Мені здається, вам треба чогось випити. Може, 
свиснути бармену, щоб приніс чогось ( жест біля щоки) такого? 
( Пауза). Чого ви на мене так дивитесь? 
ВІІЗАЖИСТКА.  ( з жахом) А ви мене не впізнаєте? 
ВІДВІДУВАЧКА.  Ні. А ви? 
ВІЗАЖИСТКА.  А я вас, здається,  теж... Ні. 
ВІДВІДУВАЧКА. То, може, я вам заплачу втричі більше і ви 
займетеся справою? 
ВІЗАЖИСТКА. ( мліючи). Мама... 
ВІДВІДУВАЧКА. ( озираючись). Де? 
ВІЗАЖИСТКА. ( знизує плечима). Вдома. 
ВІДВІДУВАЧКА. ( кивок у бік дверей). Покликати? 
ВІЗАЖИСТКА. Ні- ні не треба, вона з моїм найменшим братиком... 
Відвідувачка. Бармена. 
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ВІЗАЖИСТКА. ( майже плаче). Ну ми ж з ним тільки по суботах і 
без свідків... Вибачте. 
Відвідувачка. Мама. 
ВІЗАЖИСТКА. Що з вами? 
ВІДВІДУВАЧКА. Ні - нічого. 
ВІЗАЖИСТКА. ( з несподівано надією, нерішуче). Ви головне 
заспокойтеся. Мій салон працює щодня. У вас буде змога 
прилетіти сюди пізніше - і, повірте мені, - я вам дуже 
співчуваю. Життя таке прекрасне, тож не варто псувати його і 
собі й іншим через якусь обідню перерву. Га?   
ВІДВІДУВАЧКА Ага. 
ВІЗАЖИСТКА. От і чудово. До побачення. Прошу  завітати до 
нашого салону трошки згодом, після обіду. 
ВІДВІДУВАЧКА. Мама. 
ВІЗАЖИСТКА. Вдома, вдома. До побачення. 
ВІДВІДУВАЧКА. До побачення. 
ВіІЗАЖИСТКА. До зустрічі. 
ВІДВІДУВАЧКА. До зустрічі. 
ВІЗАЖИСТКА. Земля вам пухом. 
ВІДВІДУВАЧКА. Дякую. ( Пані Відвідувачка виходить).  
Пані Візажистка робить два- три кроки до стільця, двері 
відчиняються - на порозі Пані Відвідувачка.    
ВІДВІДУВАЧКА. ( що поробиш, - іншої ради, окрім як зображати 
купюру - у актриси нема, тому слід якнайприродніше копіювати 
цей звук.) Ах ти ж кобила, п- і- і, навіщо ж ти, п- і- і, тебе за 
ногу, п- і- і, мені голову, п- і- і, твою так. Я ж попереджала, що 
в мене зустріч з цим, п- і- і, президентом, і я на неї через 
тебе, п- і- і, ти така спізнилася! Я ж тебе, п- і- і, скручу в 
баранячий ріг, я, п- і- і, перекуплю цей, п- і- і, шалман і продам 
його китайцям! А ти будеш прибиральницею в клозеті, де навіть 
гівно буде жовтого кольору! П- і- і,  п- і- п- і- п- і... ( Виходить.)   
         Пані Візажистка повільно приходить до тями, тому її 
слова мають навіть неабиякий філософський зміст.    
ВІЗАЖИСТКА.  Ця курва... Вона ж уже стояла однією ногою в 
могилі, на Чернігівській, під Автовокзалом і, обірвана, 
пришлепкувата пацанва, до всрачки нанюхавшись клею, плювала їй 
в обличчя і шпиняла її брудними кедами, тому що навіть з усіма 
її свинячими габаритами вона була нікчемнішою від отих 
недоношених вилупків! Вона просто здихала! Абстиненція била 
нею так, що її тіло безперервно скручувалося у вузол, очі 
вилазили на лоба, з тримтячих губ текла жовта слина і шкіра на 
щоках тріскалася і обвалювалася на землю цілими клаптями. Вона 
виривала собі волосся, роздирала на собі рештки 
засмальцьованого одягу. Її ноги безперервно викручувалися і 
тупотіли по брудному асфальті. Вона силилася вичавити з себе 
хоча б одне слово - і не могла!.. На свої власні очі я бачила, 
як від цієї натуги вона висихала і роздувалася, неначе муха на 
розпеченій електроплиті. Врешті, з неї пішов дим!! Чорна 
обвуглена паща розкрилася, відкриваючи рештки зубів, котрі 
осипалися і клацали по твердому чорному язику, а потім вітер 
підхопив її сухий кістяк, кілька разів перевернув його в 
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повітрі, немов сухий листок, і гупнув ним до долу. Кістяк 
розсипався на порох і, піднявшись до гори чорною хмарою 
кур' яви, - змушував чихати й плюватися юрби байдужих 
перехожих. ( Зі сльозами на очах). Я не могла відірвати від неї 
очей... Відраза від цього видовища межувала з якоюсь неземною 
сатанинською насолодою... То яким же чином їй вдалося оце? 
Як?!  Хто. хто витягнув її звідти?!! ( Кричить у бік куліс). 
Мірик!!! ( З' являється побитий охоронець, це -  заклопотаний і 
знічений Мірик, у нього в руках непочата пляшка коньяку, яку 
він і намагається відкрити).  Скільки можна тебе кликати?! Тобі 
за що платять, виродку?! Де ти швендяєш?! ( Руки Мірика не в 
змозі відкрити пляшку). Ну ти поглянь. ( Дбайливо, неначе до 
хворого Леніна). Що, ручки тремтять? Від учорашнього? Чи від 
вчорашньої?  " В сутки трое?"( Звіриний вишкір). Відпрацьовуй, 
тварюко! ( Хапає його за пояс і тягне кудись за куліси). 
  
    Затемнення.  
 


