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КОРОЛІВСЬКИЙ ОСОБНЯК 
Невигадана історія 
 
Дійові особи: 
 
Петько  Чиж  
Хазяїн   
Костя  
Матвiй  
Мишко  
Фiма   
Яша  
Глаша  
Ізольда 
Маша 
Тоня   
Дама  в  масцi  
 
     Нашi  днi 

 
 

ЧАСТИНА  ПЕРША 
Простора  кiмната  на  першому  поверсi  розкiшного  особняка: 

притиснутий  до  стiни  сервiрований  стiл, маленька  новорiчна  ялинка,  зручнi  
м'якi  меблi,  сучасна  аудiо-відеоапаратура. 

Чути  гамiр  молодi,  яка  заходить  до  будинку. З’являються  всi  дівчата 
(див. список  дiйових  осiб) 
 
Глаша. (озираючись  навколо). Королiвський  особняк. 
Маша. Менi  б  таку  хатку. 
Тоня (над  крiслом). Сiдати  страшно. 
Iзольда (до  Дами  в  масцi). Проходь. Будь  як  дома. 
Маша (до  Тонi). Боїшся  нове  плаття  пом’яти? 
Тоня. Боюсь. (Сiдає). 
Глаша.  (до Iзольди). Ой, чувиха,  якi в  тебе  туфлi! 
Iзольда. А  душа? 
Тоня. Машко, де  ти  вiдiрвала  такi  штани? 
Маша ( до  Дами  в  масцi). Скажiть,  будь  ласка,  а  де  ви  дiстали  викройку  
маски? 
Дама  в  масцi.  В  журналi «Плейбой»  часто  друкують. 
Голоси  хлопцiв  ( з усiх  бокiв). Цiп–цiп-цiп–цiп…. 

 
            Несподiвано з’являються  хлопцi (крiм Петька, Матвiя  та  Яшi). 
 
Хазяїн. От  за  що  люблю  Новий  рiк – кожен  натягуе  щось  нове: у Глашi – 
платя, у Машi – штани,  в  Iзольди – туфлi…. 
Тоня (пiдхопила). …у  мене  - душа…. 
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Iзольда (жест  у  бiк  Дами  в  масцi) . …а  в  моєї  сестрички – маска. 
Костя. А от моя  бабуля  каже,  що  в  iх  часи  всi  ходили  в  одному :  червона  
хустинка,  бiлi  шкарпетки  i бiлi тапочки. I всi були  щасливi. 
Хазяїн. Я  можу  зробити  вас  щасливими – в  домi  повно  одягу,  який  носили  
в  тi часи.   
 Глаша. Нам  ще  тiльки  молi  й  нафталiну  бракувало. 
 Тоня. Глашо,  це  останнiй  Новий  рiк,  коли  ми  ще  дiти.Треба, щоб  
запам’яталося  на  все  життя. 
 Мишко (спiває). «Мы  будем  петь  и  смеяться,  как  дети…» 
 Фiма (до Тонi). Дитинко,  можна  тебе  на  хвилинку? 
Тоня. На  хвилинку – нi. 
Маша. А по-моему, це  прекрасна  iдея. Новий  рiк, карнавал… 
Костя. Подругах…. 
Мишко (змiряв  його  суворим  поглядом). По-друге,  стiл  занадто  вузенький. 
По-трете, чому  його  присунуто  до  стiни? I нарештi, по-четверте:  на  чому  
вони  будуть  сидiти? 
Хазяiн (чiтко). А ля фуршет. 
Мишко. Не  допетрав. 
Хазяiн ( не  сразу). Стоячи. 
Мишко. Як  це  стоячи?  Новий  рiк, вибачаюсь,  таке  свято,  в  останнiй  раз, 
вибачаюсь, усiм  класом – i стоячи?! 
Костя (поплескав  себе  по  животi). Бiльше  влiзе! 
Хазяiн (карбуючи  слова). Вони  так  вирiшили! 
Мишко. Вони! Так! Вирiшили! (перевiв  подих, трохи  заспокоiвся).  З  четвертого  
классу,  чи  свято  якесь,  чи  там  день  народження – вони  так  вирiшили: нас  
до  бiса, а  самi бiсяться (оцiнив  мимовiльний  каламбур)  як  хочуть  i скiльки  
хочуть. Вони  так  вирiшили!.. У пятому  класi  мiй  дебелий  парубiйко  
закохався,  в  шостому  шпигонув  когось  ножем, у  восьмому  щез  на  мiсяць  з  
дому,  а  в  девятому  я  його  чудом  урятував  вiд  колонii.I все  тому,  що – 
вони- так  вирiшили! 
Костя. Старшi люди  кажуть – часи  такi… 
Мишко. Не  часи, а ми, ми  такi! 
Хазяiн.Якщо  можна,  будь  ласка,  без  узагальнень. Менi  не  доведеться  
червонiти  за  свого  сина.  Запевняю  вас. 
Костя. Червонiти – дурниця. От  якби  не  сiсти  за  нього,  безцiнного. (Склав  
пальцi  гратами). 

Невеселий  смiх. 
 

Хазяїн. (поважно). Мабуть,  слiд  було  ранiше  вас  поiнформувати. (Широкий  
жест). Мiй  дiм,  крiм  звичайних  побутових  вигод,  мае  кiлька  маленьких  
таемниць. Механiзацiя  кухонних  операцiй. Переговорнi  стереофонiчнi  
прилади. Японськi. 
Костя. Кайф!.. 
Глаша. Угар! 
Тоня.Ураган! 
Хазяiн. Так,  це  дуже  зручно  для  прийому  гостей. Пробачте,  менi необхiдно  
переодягнутися. (Роздягаеться, прогулюеться, демонструючи  мускулатуру). 
Мишко. (голосно). Гусак,  от  гусак!... 
Iзольда. Навiщо  ви  так? Людина  нiчого  не  пожалiла  для  наших  дiтей… 
Костя. Жодне  благодuяння  не  залишиться  безкарним! 
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Мишко. Головне – був би хоч  якимось  ученим  чи  там  письменником. А  то  - 
нещасний  торгаш. 
Костя . Тс-с-с!.  (Голосно). Або  торгаш,  або  нещасний. Або-або!.. 
Тоня. (теж  голосно). Чуете, а  от  моя  Тоня  каже: всi дуже  незадоволенi,  що  
будуть  зустрiчати  Новий  рiк  тут, у  цьому  особняку. 
Мишко. Незаловоленi, а  заради  паршивих  японських  штучок-дрючок  
погодились 
Костя. Хiба  ви  не  знаете,  якi  в  нього  звязки? 
Мишко. Не  звязки,  а  Мотузки! Обплутуемо  себе  отим  рабським  мотуззям.. I  
заради  чого, питаеться?  Заради  ганчiрок   i  жрання! 
                                                                       Пауза. 
(Ще  з  бiльшим  запалом). Який  iдiот  це  придумав – зустрiчати  Новий  рiк  без  
батькiв  i вчителiв?  Особисто  я  за  свого  бурмила  не  вiдповiдаю. 
Iзольда. Вибачайте,  Але  ми  теж  зустрiчали  Новий  рiк  без  учителiв  i 
батькiв. 
Мишко. Калiчите  ви  дiтей,  шановнi  матусi. Мало  того,  що  працюете  на  них,  
як  рабинi,  так  ще  й  душу  заради  iхнiх забаганок  продаете! 
Тоня. Ой,  ну  що  Вт  таке  базiкаете? Яка душа?  Душi  взагалi  не  iснуе!  Все  
це  попiвськi  теревенi ,пiдлi  ,буржуазнi  вигадки,  опiум  для  народу –ось! 
Фiма (похмуро). Нарештi  хоч  одна  розумна  думка. 

Тоня  зашарiлась. 
Пауза. 

Яша (включаючись  у  гру). Добривечiр, з наступаючим! Я  вiтчим  Яшi. 
Тоня. (згадуе). Яша, Яша… Це  бува,  не  той жиропчик… Ой,  вибачайте… 
Глаша. Ага, товсте  таке,  в  ластовиннi. 
Iзольда. Товстий  то  вiн  товстий,  а  до  дiвчат  ласий – не  приведи  господи. 
Маша. Так  от  чому  вiн бiгає  до  моєї  Машеньки  робити  уроки!.. 
Тоня  Ви  ж  дивiться,  а  то  ще  наробить. 
Маша. Ваша  Тоня  теж  дає  списувати. 

Яша  витирае  пiт  з  обличчя. 
Тоня. Я  свою  Тоньку  отак  тримаю.Встигне  ще. 
Мишко. Армiя! Армiя – найкраща  наука  для  них. Тiльки  там  вони  стануть  
повноцiнними  людьми. 

Усi  ледве  тамують  смiх. 
Словом ,прошу  запамятати  на  всяк  випадок:  я  категорично  проти  того,  щоб  
залишати  iх  на  самотi  в  цьому (обвiв  поглядом  кiмнату)  японського  
особняку. 

Iзольда  вiдкривае  пляшку ситро  наливае, пiдморгуе  Тонi. 
 

Iзольда. Цiкавi  ж  ви  люди, як я  погляну. В сьомому  класi  ми  органiзували  їм  
поїздку  в  Прибалтику  з  одним  учителем, так? У восьмому,  коли Санкт –
Петербург  штурмом брали,  учитель – теж  один единий,  - на  всяк  випадок 
захворiв. А в  девятому – так  уже  зовсiм  нiкого  не  було – нi  нас,  нi вчителiв. 
Цiлий  мiсяць  у  палатках  жили  нашi  дiти. Самi-cамiсiнькi. Так  що,  даруйте  
красненько, -пiзно  похопилися,  любi татусi  й  мамусi. 
Тоня. Моя  Тоня  в  палатках  не  жила! (Пiдставляе  бокал). 
Костя. А годинник  з  першого  классу? А  раз, два, три велики?  А  моторолер? 
А  надувний  човен?  А.. 
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 Маша. Та  чого  це  ви  гармидер  учинили?  Хай  дiтки  повеселяться в  
останнiй  раз. Скоро  екзамени  на  атестат,  а  там –до  iнститутiв  пробиватися  
чи  ще  кудись… (Наливае  ситра). 
Iзольда (п'є). 
Глаша (перебивае). Буде  що  згадати  на  старостi лiт. (п'є).  
Костя. Все  для  них,  братцi,  все! Единий  привiлейований  клас  у  нашiй  
краiнi – це дiти. Единий  у  нашiй, во! 
Хазяiн. Шановнi  батьки,  нашi  любi  дiтки  ласкаво  просять  вас  вимiтатися  
пiд  три  чорти (Забирае  залишки  ситра). 
Тоня. Ой,  зголоднiли,  мабуть, бiдолашнi! 
Мишко. Чорта  з  два!  Шушукалися  в  коридорах,  пiдглядали,  а  тепер  ось  
передражнювати  почнуть. 
Маша. Ваша  правда. I звiдкiля  це  в  них  оте  захоплення – грати,  лицедiяти,  
прикидатися? (Невдоволено  поглядае  у  бiк  Дами  в  масцi). 
Костя (демонстративно  розглядае  Даму  в  масцi  крiзь  уявне  пенсне).  
Дiйсно,  дивне  поколiння  пiшло. Хлiбом  не  годуй,  дай  тiльки  покривлятися,  
дурня  скорчити,  маску  начепити… 
Мишко (до  Дами  в  масцi).  В  чому,  власне,  справа,  дiвчинко?  Вiд  кого  
ховаетесь? Що  вас  тут не  влаштовуе?. 
Iзольда. Ну,  досить  вам,  досить,  накинулися  на  дитину. 

Увiйшов  Матвiй  - йому  за  тридцять. 
Матвiй. Вечiр добрий! З  наступаючим! 
Тоня. О,а ви  чий батько  будете? 
Яша. Це  не  з  нашого  класу. 
Смiх. 
Матвiй. Я сам  собi  батько. 
Хазяiн. Це  Матвiй – старший  товариш  мого  сина. (Бере  його  пiд  руку), Як  
людину,  якiй  я  цiлком  i повнiстю  довiряю,  прошу  вас, Матвiю, - догляньте  за  
малечею. 
Матвiй (звично). Бу ‘зроблено! Хiба  нам  уперше? 
Глаша. Оце добре,  що  з  ними  буде (пiдкреслено)  набагато  старша  людина. 

Смiшок  у  таборi  дiвчат. 
Маша. Моя  Машенька… Ви  не  дивiться,  що  вона  така  самостiйна. 
Насправдi  вона  ще  зовсiм  дитина.. 
Тоня (перебила). А  моя  Тоня  така  довiрлива,  така  наївна. (Тягне  Матвiя  
убiк). Ви  ж  догляньте  за нею  особливо. 
Матвiй (багатозначно). Догляну, догляну. 
Тоня.Ви  такий  солiдний,  такий  справжнiй…мужчина… На  вас  можна  
покластися, га? 
Матвiй. Спробуйте. 
Тоня. Ах,  я  так  люблю  справжню  чоловiчу  силу… 
Фiма (сiпнув  Тоню  за  руку)  Може,  досить? 
Хазяїн (добродушно). О, ми  ревнуемо? 
Фiма (рiзко). По  мордi захотiв? 

Пауза. 
Хазяїн. Iзольдо, вона що – потвора,  твоя  сестричка? Всi   люди  як  люди,  а  
вона  чомусь  у  масці. (Вiдводить  Фiму  убiк). 
Iзольда (пошепотiлася  з  сестрою). У неi ячмiнь  на  лiвому  оцi. 
Хазяїн. Фiмо,  твiй  предок  все  життя  командує  моїм  предком,  а  ти  все  
життя  наступаєш  менi  на  п'яти. 
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Фiма. Будь  ласка,   Я не  захланний. Тiльки  мiру  знай,  дуся. Японськi  штучки,  
особняк…   

Несподiвано  зявляеться  Петько  Чиж. 
 
Петько. Пробачте… Дверi вiдчиненi. Я  зараз,  я  постукаю,  пробачте. (Хотiв  
вийти,  Але  Мишко  мовчки  заступив  йому  дорогу).  Розумiєте,  серед  вас  
перебувае  один… Вчора  вiн  побив  мою  дiвчину.  Я  хочу  з  ним  поговорити. 
Костя. Шановний,  учора  ми  перебували  зовсiм  в  iнших  краях. 
Тоня. Здрастуй,  Дiду Морозе,  я  твоя  Снiгуронька. 
Петько.  Це  було  в  парку… 
Хазяiн. Тобi  який  номер  дому? 
Глаша.  Отакоi! Побили  у  парку,  а  занесло  аж  сюди? 
Петько. Вiн  серед  вас. 
Хазяїн. Мишко,  ти  не  в  курсi? 
Мишко. Вчора  я  дав  одному  в  зуби… Якщо  твоя  коза  без  двох  переднiх  
зубiв  i з  бородою, то  давай  вийдемо. 
Тоня. А  я  знаю,  хто  побив!  Це  бабник  Яша.  Бiльше  нiкому 
Яша. Пiдняти  руку  на  дiвчину?! 
Маша. Не  знаю, як  ви,  шановнi,  але  якби  мою  Машеньку,  не  дай  Боже, 
хтось  пальцем  торкнув, я б  усю  мiлiцiю  на  ноги  пiдняла. 
Костя (статечно). Так, так, у  таких  випадках  офiцiйнi  органи  обов'язково  слiд  
iнформувати. 
Тоня. Ой, так, так,  ваша  правда. Сучасна  мiлiцiя  озброєна  такою  могутньою  
технiкою – у кожного радіо, мотоцикли, машини, страшенно вчені собаки... 
Фіма. Вертольоти. 
 Тоня. Вертольоти! По телевізору якось показували... 
 Хазяїн. Ти бачив, як він сюди заходив? 
 Петько. Ні, але він тут. 
 Хазяїн. Крім нас, тут більше нікого немає. 
 Петько. Тоді це один з вас 
 Тоня. Хлопці, по-моєму, він п’яний. 
 Петько. Він тут, я знаю, розумієш, знаю. 
 Хазяїн. Як доведеш ? 
Петько. Хай краще сам признається. Поговоримо, як мужчина з мужчиною. 
 Хазяїн. (до всіх). Хоче хтось признатися?       
                                                                              Пауза. 
Шукай в іншому місці, друже. 
Петько. Я без нього звідси не піду. 
Мишко. (погрозливо). Слухай, ти совість маєш ? Новий рік як-не-як. 
Петько. Я розумію... Але... Я звідси не піду. (Сідає) 
Тоня. Оце я вам прямо скажу, шановні: перевелися мужчини на цьому світі, їй-
бо перевелися. 
 
 Матвій, який уважно придивлявся до Петька, несподівано ловко хапає його 
двома пальцями за ніс, повільно виводить. Мишко хихикнув, але, побачивши 
вираз обличчя Маші, замовк.                                                                                
Пауза. Витираючи руки хустинкою, повертається Матвій. 
 
Маша. Ви завжди... миєте руки після цього? 
Матвій. Обов’язково! 
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Маша. Значить... ви часто це робите? 
Матвій. Машенько, з яких пір ми на ,,ви,,? 
Яша. З людиною не можна так! Якою б вона не була!.. 
Мишко. А ти сиди, а то схуднеш. 
Яша. Чого ти мені рота затикаєш? Що я , не можу висловити свою думку? 
Хазяїн. Можеш, але – мовчки. 
Фіма. Якове, не ображай старших ! 
Мишко. І сильніших. 
Яша. (жест у бік Матвія). Якщо ми його прийняли в свою компанію, - хоч я ніяк 
не можу зрозуміти: що у вас з ним спільного? – то хай себе поводить по-
людськи. Що він тепер про нас подумає, цей хлопець ? 
Мишко. Стоп! Ми його по-людськи просили? По-людськи? А він ні з місця. 
Матвій мовчав, мовчав, а потім – раз і навів порядок. Висновок: сила – це вища 
мудрість. 
Яша. Сила є – розуму не треба? 
Костя. Чого ви там галасуєте? Що сталося? 
Глаша. Воно тобі тре’? 
Маша. О, йому давно вже нічого не тре’! 
Костя. Вибачте, але ви дуже схожі на свою дочку Машу. 
Фіма. (до Тоні). Куди? 
Тоня. Ой, ну, Фімо! (біжить до Матвія, повисає на його плечі). Ай-ай-ай, такий 
могутній мужчина і такий злий. Ну чого насупився? Хіба так можна – за ніс 
молодого красивого хлопчика? А раптом у нього хобот виросте? Відчуваєш? 
Матвій. Еге ж... 
Тоня. Ой, ну так чого ж ти? Проси пробачення.  
Матвій. Пробач... 
Тоня. Та не в мене, я вже давно тобі простила! У всіх. 
Матвій. (тане від захвату у ще чогось; щиро й  голосно). Люди добрі, простіть 
мене, грішного! Якове, пробач. Ну, хочеш, дай мені по пиці, хочеш ? Фімо, 
прости... 
Фіма. Бог простить. 
Хазяїн. (вмикає магнітофон). Музика! 
 
                                 Усі танцюють, поступово переміщаючись у сусідні кімнати. 
 
Дама в масці. Я ж тобі казала, ця гра погано скінчиться! І все через тебе! 
Ізольда. Ой, велике діло! Не вбили ж... 
Дама в масці. Таке приниження... за ніс, при всіх... 
Ізольда. Ну, господи, жарт... Ніхто ж не думав... Він розуміє. Він лицар! 
Дама в масці. А я хто? 
 
  До кімнати вривається карнавал, закручує обох дівчат у вихорі танцю. І раптом 
– гучний брязкіт скла. 
                                                                                    Пауза. 
                                                                          З’являється Петько Чиж. 
 
Петько. (войовниче). Я вставляю скло. Там подвійні рами. Зовсім не дме. 
 
Важко сказати, хто по-ідіотськи хихикнув, хто йому вторував, хто врешті 
засміявся на весь голос. 
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                                                                          Регіт. 
Костя. Ми вмиваємо руки. 
Маша. Він буде з нами. (представляє дівчат). Глаша, Ізольда, Тоня, Маша. А це 
сестра Ізольди Зіна. 
 
                                                                       Петько завмер. 
                                                                              Пауза. 
 
Петько. (глухо.) Пробачте ... Там... скривджена людина... дівчина побита.. вийти 
не може лице опухло... 
Хазяїн. Спокійно, давайте розберемося. Ти знаєш, який він на вигляд? 
Петько. Ні. (провів поглядом Даму в масці). Але... Ні. 
Хазяїн. Ну, хоча б якісь прикмети: чорнявий, білявий, русявий, худий, кривий – 
який ?  
Петько. (неуважно). Я знаю одне: він носить окуляри. 
Тоня.  Гарні окуляри ? 
Петько. Були гарні, а зараз одне скло розбите. І ще він ходить з ножем. (Скосив 
погляд у бік Дами в масці.) 
Глаша. Слухай, ти давно втік з дурдому ? 
Ізольда. (наближається, похитуючи стегнами). Як тебе звуть ? 
Петько. Петро. 
Ізольда. Що тобі голову відіб’ють ? 
Петько. Хай відіб’ють. Але хай це зробить той, хто побив мою дівчину. 
Ізольда. Ти що, такий хоробрий ? 
Петько. Я? Ні! 
Фіма. Тоді мотай звідси. 
Петько. Я вже був хоробрим (торкнувся носа.) 
Мишко.  Він починає мені подобатися. 
Костя. Особливо в профіль. 
Хазяїн.  А твою дівчину – її як звуть ? 
Петько. Наташа. 
Хазяїн. Дуже побили ? 
Петько. Не знаю вона закрилась і нікого до себе не пускає. 
Фіма. (вдає, що хоче схопити Петька за ніс). Гу! 
 
                                             Петько мимоволі прикривається рукою. 
                                                                     Сміх. 
 
Петько. Може це смішно... Але я звідси просто так не піду. (І знову скоса 
зиркнув у бік Дами в масці) 
                                                                Пауза. 
 
Фіма. Ти що, чокнутий ? Тобі машину викликати чи пішки підеш ? 
Хазяїн. О-о, Фіма !.. 
Мишко. Фімочка.. 
                                                     Костя присідає позад Петька. 
Петько. Ти з не хочеш мене бити. 
Фіма. Ще одне слово – і схопиш по морді... Ну ? Ну, ще одне слово... 
Тоня. Родити можна. 
Фіма. Чого дивишся ? Що ти на мене так дивишся ? 
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Петько. Цікаво ... 
 
                                              Фіма штовхає Петька, той падає через Костю. 
 
Петько. (встаючи). І все одно я звідси не піду . 
Мишко. (штовхає його.) Підеш. 
Костя. (штовхає). Ще й як підеш. 
Фіма. Ти куди ? 
Дама в масці. Хлопці, ну,. Хлопці...Ну навіщо ?.. Перестаньте... Ну, будь 
ласка... Ну, що ви... Благаю вас.. 
Хазяїн.  Зупиніться, що ви робите ?! 
 
        Ізольда відводить Даму в масці убік. Решта дівчат, як і  належать 
вихованим людям, демонструють, що нічого особливого не відбувається. 
 
Маша. ( не витримує). Зупиніться, що ви робите! Припиніть! Негайно припиніть! 
Чуєте? (Мишко відкидає її убік). Звірі. 
Тоня. Чого ти лізеш ? Самі розберуться. 
Матвій. (досі стояв осторонь). Досить. Він все зрозумів. Я кому сказав?! 
Петько. Нічого я не зрозумів. Ви можете мене забити, але я не боюся вас. 
Мишко. Зв’яжемо, і хай не боїться. 
Костя. Зв’язаний гість краще татарина. 
 
                                                          В’яжуть Петька 
 
Хазяїн. (до Мишка). Не крути так. 
Петько. Дякую. 
 
                                   В’яжуть. Фіма йде до приймача, робить музику гучнішою. 
 
Хазяїн. (бере бокал з водою, п’є, крекче). Як вода. 
Костя. Мені налий. 
Хазяїн. Цигарку дай. 
Мишко. На руку полий, будь ласка. 
Фіма. Не дуже захоплюйтесь. 
Матвій. (до Фіми). Тобі лимонад не зашкодить ? 
Хазяїн. (до Яші). А ти чого не п’єш? 
Яша. А я не бив ? 
Хазяїн. Привіт! А хто його бив ? 
Маша. Розв’яжіть його. Негайно розв’яжіть! Невже ви не розумієте, шо він 
просто смішниий ? 
Мишко. Стоп! Всі мовчать. (до Маші). Ми його по-людськи просили, ти бачила. 
Вивели – повернувся. Тоді ви його улещали. І що ж ? Ану, марш. Якщо якийсь 
ідіот дорожчий тобі за всіх нас, забирайся. Ну ? 
                             Маша виходить. Мишко цідить крізь зуби якесь прокляття, йде 
до виходу. 
 
Хазяїн.(перестрів його). Спокуха. Куди вона подінеться ? Через кілька хвилин 
прибіжить назад, от побачиш. 
Мишко. І хто їх вигадав ? 
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Тоня. Слухайте, люди, а раптом це Дід Мороз ? Навмисне переодягнувся, щоб 
не впізнали… А ми його побили. 
Глаша. На замовлення небесної канцелярії.. 
Тоня. Дідусю, а що ви мені принесли? (Цілує його в ніс – щоки – залишаються 
яскраві сліди помади.) 
                                                           Регіт 
Костя. Ти диви – схожий ! 
Хазяїн. Дідусю, не ображайся на нас! 
Мишко. Здрастуй, Петя – Новий рік ! 
Костя. Дід мороз – червоний ніс подарунки нам приніс ? 
Глаша. Бачите, шановний, ми вже давно не віримо в  ваше існування… 
Фіма. І тому довелося зарядити в голову. 
Матвій. (співає). У лісі, ой, у темному, де ходить хитрий ліс… 
 
                                                Всі сідають, всі танцюють навколо Петька. 
 
Тоня. А тепер Дід Мороз розкаже нам казочку ! 
 
                                 Всі сідають перед Петьком, як перед телевізором. 
 
Петько. (затримавши подих на Дамі в масці.) Ми з нею познайомилися недавно. 
Цілий день ходили по засніженому місту, грілися  в магазинах – у неї поламався 
каблук – і нам здавалося, що ми все життя були разом. А потім несподівано ми 
почали розмовляти сліпими звуками, і все було зрозуміло. Просто хотілося 
висловити щось таке… невимовне… І я читав вірші іспанською мовою… Може, 
тому, що в Іспанії заведено говорити дівчатам і взагалі жінкам найкращі, 
найніжніші слова. 
Тоня. А як по-іспаньськи буде Шура ? 
 
                                                                                   Регіт. 
 
Дама в масці. Чого ви смієтесь ? Що тут смішного? Як вам не соромно! 
Петько. Знаєте, бути смішним – це не так вже й страшно, як здається. Ну, 
смійтеся… 
 
                                                                Дама в масці вибігає. 
 
Ізольда. (у бік Петька, байдужим тоном). І куди ж ми його тепер ? 
Костя. В духовку ! 
Глаша. А на столі залишимо записку : ,, Дід Мороз у духовці’’ 
Мишко. Армія ! Тільки армія зробить з нього справжнього Діда Мороза. 
Тоня. А  ви знаєте?… Нам без цього дивака буде нудно. 
Костя. Закон гостинності… пам’ятаю, в наші часи… 
Хазяїн.  (перебив). Взагалі, це ідея. Дівчата, гайда до столу! 
 
                Хлопці саджають Петька на стілець, наповнюють чарки. Петько 
відвертається 
 
Тоня. Ой, як кльово ! На Новий рік – і з Дідом Морозом ! 
Мишко. (гучно, як команду). Наливай.! 
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Матвій.  Ну, братці, вип’ємо за здоров’я Діда Мороза ! 
Мишко. Першим гість п’є, першим гість п’є ! 
                                               Петько відвертається 
Глаша. А може, він хворий ? 
Хазяїн. Ти що, нас не поважаєш ? 
Костя. Не вип’єш – навіки образиш ? 
Матвій. Та воно ж – як сік. 
Тоня. Він приймає тільки з жіночих рук. (Ллє рідину Петькові на голову). 
Яша. Що ви робите, хлопці, Тоня! Опам’ятайтеся. Не звірійте. 
Мишко. (підійшов до нього). Ти що, хорошим хочеш бути? Розумнішим за всіх? 
(Простягнув бокал). Ану, пий за нього. 
                                                            Яша п’є 
 
Хазяїн. (підійшов з бокалом). А тепер за себе. 
Фіма. А тепер-за нас   
Костя. А тепер-за тата, за маму, за сестричок, за бабусю, за дідуся.... 
Тоня. За тьотю!... Чого ти витріщився? Хлопці, що я йому зробила? 
Мишко. (розчепіривши два пальці, йде до Яші). А ось ми йому зараз. 
Хазяїн. (перестрів його). Не чіпай. 
Мишко. (як і до цього). Нали-и... 
Всі...вай! 
Мишко. Нали-и... 
Всі...вай!Вай!Вай! 
Петько. Опам’ятайтеся, що ви робите? (Падає зі стільця). Ви ж люди, люди!!! 
Глаша. По-моєму, Дід Мороз перепив. 
Костя. І взагалі, йому пора спатоньки (Смикає зі столу скатертину, накриває 
Петька з головою). На добраніч, діти! 
Глаша. (співає). Рученьки, ніженьки... 
Всі (підхоплюють). ... лагідні очі, спокійної ночі, спати пора... 
Тоня. А тепер – музику. Тільки тихенько, щоб не розбудити дитину маленьку. 
Хазяїн.(увімкнув апаратуру – танго; майже пошепки). Танго. Кавалери 
запрошують дам. 
Костя. (так само неголосно). Ах, танго, танго, танець моєї юності... 
 
                                            Стоячи на місці, всі імітують танго. 
  
Хазяїн. (до Мишка, через плече). Ви дозволите? 
Мишко.(не рухаючись з місця). Ах. Я так давно не танцювала танго... років вже, 
мабуть, з тридцять... 
Хазяїн. (голосно). Дами і кавалери, будьте уважні, - Діді Мороза не потопчіть! 
Мишко. Ліву ставимо лівіше, праву ставимо правіш... 
 
                                             Костя навмисне чіпляється за Петька і падає. 
 
Костя. Ах, він заважає мені танцювати! (Танцює лежачи). 
Тоня. Його треба віднести під ялинку. Під ялинку! 
Костя.. За каблуки взяли в руки і понесли діда в ліс. 
Мишко. (над Петьком). Прив’яжемо до дерева, і хай собі кайфує. 
Глаша. Страх як люблю зимовий ліс! 
Костя. Мороз і сонце, день чудесний...Тютчев! 
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Хазяїн. А може, Пушкін?... Дами і кавалери, будьте уважні – Діда Мороза не 
потопчіть! 
Матвій. Ну навіщо вбивати невинну людину? 
Мишко. Діду Морозу мороз не страшний. 
Фіма.(до Тоні). Слухай, мені ця муля перестає подобатись. 
Тоня.(Танцює).Шкутильгай звідси. 
Фіма. (зупинився, смикає її за руку). Дура, це може погано скінчиться. 
Тоня. (вириває руку, продовжуючи танцювати). Ти мені набрид. 
Фіма.(смикає її за руку).Поки не пізно, чуєш? 
Тоня. Не нависай  наді мною.(Танцює). 
Маша.(вбігає).Новий рік, роззяви! Ви ж Новий рік проґавите! (Кидається до 
Мишка).Чуєш? 
Мишко.(різко повертається). Нали-и... 
Всі...вай!    
 Мишко. Нали-и... 
Всі...вай ! 
Мишко. Нали-и... 
Всі....вай!Вай!Вай! 

                  Починається танець, компанія переміщається в сусідні кімнати 
 
Яша.(озираючись, підходить до Петька, знімає скатертину, починає його 
розв’язувати).Тікай, ти ж бачиш, вони просто сказилися. А ти своєю впертістю 
ще більше їх заводиш. Чого ти добиваєшся.. Люди зустрічають Новий рік, хочуть 
повеселитися...Та тут, вибачай, хто завгодно може озвіріти. 
Хазяїн. (підслуховував). Якове, ти нічого не тямиш.(До Петька).Ти гадаєш, що 
зіпсував нам тільки Новий Рік? Та через таких, як ти, взагалі неможливо жити 
по-людськи, в принципі. Я ж тебе наскрізь бачу. Ти міг би прийти завтра і про 
все спокійно побазікати. Але тобі захотілося повиступати перед бабою. Бо не 
істина для тебе головне.(Підходить до столика, випиває води). Та всі люди 
однакові, і править всіма тіло. А такі, як ти, зі шкіри пнуться, щоб довести: нами 
править щось вище. І в цьому вся ваша брехня. (Бере шматок ковбаси, жує).Ви 
на кожному кроці коментуєте, що можете обійтися без дорогих моток і без 
кайфової жратви. Але все тільки через те, що у вас нема ні того, ні 
іншого.(Сідає). От ти вважаєш себе порядним. А щоб ти зробив з таким   
чуваком, який скалічив твою дівчину? Ти ж приперся сюди довести свою силу. 
Чим же ти відрізняєшся від нас? Побив би його, покалічив, ну що? Мораль читав 
би?... У десять років ще можна так думати - і то зараз десятилітні розумніші... Ти 
поводиш себе  так, як написано в книжках. Ти не  справжній, ти книжковий. 
(Невеличка пауза). А книжки писали дорослі для таких дурнів, як ти. А потім 
одержали за них гроші - щоб жити так, як живу я. І як живуть чи мріють жити всі. 
Чуєш, вони наближаються... Так от, я хочу прожити своє життя так, як я хочу. І 
тому ти підеш звідси. 
 
                                                         З’являється Дама в масці. 
 
(Голосно). Ти ж, Петрику, через бабу прикидаєшся, ніби нічого не боїшся. 
 
                                      Чути шум компанії, яка наближається  
 
Чуєш, вони наближаються? 
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                                Петько окинув Даму в масці пильним поглядом, повернувся і 
пішов 
                                           Передзвін курантів. До кімнати вривається компанія 
 
Костя. З Новим роком! Але-оп! (Зриває скатертину). 
 
                                Всі завмерли: замість Петька – Яша 
 
 Яша. З Новим роком... З новим щастям... 
 
                                                                                Бій курантів    
                                                                                    Завіса 

 
                                   Частина друга 
 
                                               Сцена порожня  
  
                                                 Бій курантів. 
 
Мишко. (за кулісами).  Нали – и... 
Всі... вай! 
Мишко. Нали-и... 
Всі...вай!Вай!Вай! 
                   На сцену вибігають всі учасники вистави, крім Петька та Яші. 
 
Всі. (у бік залу). З Новим роком! З новим щастям! 
Костя. Але-оп! (Зриває скатертину- під нею сидить Яша) 
Яша. З Новим роком ! 
 
                                                            Невеличка заминка 
 
Глаша. Що за фокуси? 
Тоня. Це ти?... 
Яша. Це я. 
Ізольда. Не може бути... 
Яша. (скромно). Уявіть собі 
Мишко (суворо). А де цей? (Крутить пальцем біля скроні). 
Яша. Цей (крутить пальцем коло скроні) утік... 
Матвій. Як це тобі вдалося? 
Хазяїн. Що ти йому пообіцяв? 
Ізольда. (до Дами в масці). Ось так! 
Дама в масці. Не може бути! 
 
                                                                      Всі повертають в її бік 
Костя. За Яшу! 
 
                            Всі, крім Дами в масці, кидаються до Яші й починають його 
качати. 
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Мишко (в ритмі). Нали-и... 
Всі... вай! 
Мишко. Нали-и... 
Всі. ...вай! 
Мишко. Нали-и... 
 
                                   Всі розбігаються – Яша падає на землю. 
 
Всі. ... вай!Вай!Вай! 
Петько (входить). З Новим роком. 
Яша. Ідіот! Я ж тобі казав – біжи, втікай, поки не пізно! 
Маша. І я через такого дурня стільки натерпілася (До Петька). Ти ж міг би  
зранку прийти, і не один. 
Яша. Кретин! 
Маша. І Наташа твоя  кретинка! Мати з такими справу, тьху! 
 
                                                         Пауза 
 
  Петько (до Хазяїна).Твоя правда, я прийшов сюди через дівчину, хотів бути 
героєм. Так, я зіпсував вам Новий рік... Правда й те, що багатьма править тіло – 
шмотки, жратва для них головне... Я знаю, дехто пише книжки, щоб жити так, як 
живеш ти, і є дурні, які їх читають. Але... Я не хочу жити так, як живеш ти. І знаю: 
таких багато... Вони живуть не черевом, не шмотками і не зв’язками. Вони чесно 
роблять своє діло і спокійно дивляться людям у вічі. Вони ні перед ким не 
плазують і не робляться бути самим собою. Закон компанії: бути як усі – не 
випадати з купи, - і тому ваш світ ділиться на наших і не наших. І ви караєте 
тільки за те, що хтось посмів мати свій голос. Тому кожний з вас живе тільки 
тим, що про нього подумають інші. І ви демонструєте один перед одним, а всі 
разом (до Хазяїна) перед тобою свою свободу, незалежність, шмотки – і вміння 
спокійно вдарити людину. І не тому, що вам це приємно, ф щоб не подумали: 
Слабак. Пробачте, але це – рабство. Плюгаве рабство... 
 
        Пауза. Костя розгублено озирається, - схоже на те, що слова Петька 
зачепили   його більше всіх     
 
Глаша. А може, це нам сниться? 
Петько. А тепер я піду 
Костя. Ні, коханий, тепер ти сядь! Прийшов, напаскудив, обізвав – і тепер я 
пішов?? Зараз я ... ні, всі ми, всі покажемо тобі, як це було. Щоб ти зрозумів – ми 
не придурки, ні. Зараз ми тобі зобразимо. Кожний по-своєму. Неповторно. Тому 
що кожний з нас має свій голос, зрозумів? Тому що мине раби – ні його, нічиї.... 
Глаша. Котько, перед ким ти... 
Костя. Люди, козел кайфує від того, що побили його козу. Ах, який же я 
нещасний!... Так давайте зробимо йому приємне. Покажемо, як били його 
Наталку. Кожний по-своєму,  
по черзі !.. 
Петько (до Дами в масці). Ну що, подивимось 
Дама в масці. (з викликом). Будь-ласка, подивимось. 
Хазяїн. Хвилинку, як це покажемо? Що покажемо? Ти що, бачив? 
Костя. Ну, як ти до неї чіплявся... 
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Хазяїн. (перебив).Я!?? Ти що, хворий?... 
Костя. Ну, я, я, яка різниця? Як я до неї чіплявся... 
Глаша. Ти?? 
Костя. Що говорив він, що відповідала вона, як він її нарешті врізав... Ну, як в 
театрі, розумієте? (зупиняє Петька). Ти що, не хочеш подивитися, хто побив 
твою Наталку?? 
 
                                               Петько мовчить  
 
Вона сама була? 
Петько. З двома подругами. 
Костя. Увага! Правила гри... 
Глаша. Та кому це потрібно? 
Тоня. Та взагалі не люблю театр. 
Ізольда. Хай сам грає. Ще текст вигадувати... 
Мишко. Ану, тиху! (до Кості). Давай далі. 
Костя. Та це не такий театр, як в театрі, - це зовсім інший. Уявіть собі: зимовий 
день, світить сонечко, щебечуть пташки. Три кози гуляють по парку. Дві – 
масовка, одна – Наталка. Назустріч іде чувак. Тихше!... А тепер кожний вибирає 
собі Наташу, яка договориться до того, що чувак не витримає і дає їй в голову. 
Ага, і ще у чувака були окуляри і фінка. 
Тоня. Котику, ти чудо! Я тебе люблю! 
Глаша. Но-но! 
Яша. Я – пас! 
Тоня. Баба з возу – кобилі кайф. Приготувалися? 
Матвій. Зачекай, хвилинку. Дозвольте вас запросити? На роль Наташі. 
Ізольда. Тут не подають. 
Маша. Я підійду? 
Мишко. Підійдеш. (сідає поруч з Ізольдою і обіймає її за плечі). 
Тоня. А я не підійду? 
Фіма. Підійдеш! 
Тоня. Фімо тут не тюрма, і ти не наглядач. Досить з мене мами 
Костя. Увага, хто перший? 
 
                                                                     Всі мовчать 
 
Тоді з поваги до старших... 
Матвій. Ні, ми на закуску. 
Хазяїн. Приклад повинні подавати дорослі. 
Всі. Дорослі! Даєш дорослих, як провідну силу! 
 
                                                       Матвій і Маша піднімаються 
 
Костя. Масовка – Глаша і Тоня. Всі інші зображають чудовий  зимовий день: 
світить сонечко, падає приємний лапатий сніг, який тут же поскрипує під ногами 
дійових осіб. Почали! Ага, весело щебечуть пташки!!!! 
 
Всі починають зображати “чудовий зимовий день” .По парку , не поспішаючи 
,йдуть три чарівні дівчини. Раптом  
з бокової алеї  з’являється Матвій і чемно вітається з дамами. Всі затихають. 
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Петько.   (несподівано , зображаючи зозулю).  Ку-Ку! 
Матвій.  (сприйняв це як підказку , до дівчат). Ку-Ку! 
Маша. Ку-Ку! (хоче пройти). 
Матвій. Та ніколи в світі! Щоб ти мені почала снитися , і я тебе шукав , і не  
знаходив і не знаходив ,  і щоб почав з лиця спадати – так не бувати ж цьому , 
ось! 
Маша. (до Тоні) . Ку-Ку? 
Тоня. Ку-Ку. 
Глаша. Дядя , вали. 
Матвій. Та я б радий , але ж ніяк не можу! Я спокій загубив – і що ж воно 
виходить? Мені страждати , а тобі пісень співати? Еге ж? 
Глаша. Ку-Ку! 
Матвій. Я, може, зранку мізкую , як би похмелитися . У мене , може , голова  
розвалюється після вчорашнього . А тут , розумієш ти , з’являється краля – і 
людина дуріє заново. Ку-Ку – і всі думки шкереберть ! І тут (ударив себе в 
груди) щось починає тіпатись. Судити за таку диверсію треба , ясно вам? 
(до Маші). Телефончик , адресочку , швидше , швидше! 
Глаша. Між нами , дівчатами , - він же небагато просить . 
Тоня. Було б що просити! 
Маша. Пустіть (хоче пройти) 
Матвій. (хапає її за руку). Не виступай , дитинко , не треба. Я ж мужчина. 
мужчина. Я ж сучасний: щось не так можу і по фізії вклеїти , і всю твою 
вітрину необережно зіпсувати. От і вийде – сьогодні ти королева , а завтра - 
каліка. 
Маша. Забирайся геть падло! (Відштовхує Матвія і йде) 
Матвій.(наздогнав її , схопив за руку , різко розвернув і вдарив по обличчю) 
На! (ще удар). На ля-ля! На! На! 
 
Кожний його удар Костя супроводжує сплеском долонь Маша падає. Оплески . 
Дівчата і  
Матвій вклоняються.  
 
Матвій. (до Петька). Ну поговоримо? 
Хазяїн. (до Петька). Може , простиш? (обнімає Матвія за плечі). Талантище! 
Маша. Мені було по-справжньому страшно. 
Матвій.(до Петька). То як, поговоримо? 
Петько. Ку-Ку! (до Кості). Далі. 
Костя. Хто ризикне після Матвія? Сміливіше хлопці , сміливіше , дівчата! 
Хазяїн. (поважно).Гадаю , це повинна бути людина яка виросла в театрі. 
(обнімає Костю за плечі) 
Мишко. Дайош дорогу професіоналам! Нали-и-вай!  
Костя (в окулярах з заклеєним папером лівим склом – не дивно що він погано 
бачить , якщо взагалі що не будь бачить). Але-оп! 
Вигуки:  - Ліве скло розбите! 

       - Дівчата, бережіться! 
       -Цирк, їй-бо, цирк! 
       -А що, це може скалічити кого завгодно! 

Ізольда. Ану, розкажи, артисте, як ти до цього дійшов? 
Тоня. Що там розказувати – нехай зіграє. 
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Маша. (до Глаші) Твоя черга бути королевою. 
Костя. Хоч моя маман і артистка, особисто я терпіти не можу театр. Та хай уже, 
де наше не пропадало. Глашо, можна Вас на тет-а-тет. 
Хазяїн. (схопився за голову). Тет-а-тет... 
Глаша. (флегматично) Тет-а-тет? Можна.(Відходять, обнявшись у бік, 
перешіптуються.) 
Тоня. ( до Маші). Цікаво, як ця флегма буде зображати королеву? 
Маша. А чого, буде собі така сільська корова...А як я, нічого зіграла? 
 Тоня. ( впевнена, що тільки вона може зіграти роль королеви). О, ти була такою 
міською... 
 (замовкла). 
Маша. Коровою? 
Тоня. Телицею. 
 
                                                        Маша пихато пирснула 
 
Костя. Ми готові. Та ж алея, та ж погода, ті ж кралі. Я помітив їх здалеку. ( 
кричить).Агов, ти! 
Глаша. ( флегматично) Га? 
                                                          Стриманий сміх 
Костя. Іди-но сюди. 
Глаша. Буду я до всіляких там підходити. 
Костя. Хіба ж я всілякий? 
Глаша. Якщо треба, сам дошкутильгаєш! 
Маша. знайомий чи що? 
Глаша. Так, десята вода на киселі. 
Тоня. Налякаємо міліцією? 
Глаша. А чого лякати, якщо нині мужик і так ляканий пішов? ( до Кості). Ну чаво 
? 
Костя. Чаво, чаво...( силоміць тягне Глашу). А нічаво! 
Фіма. Анекдот! 
Хазяїн. З бородою. 
Глаша. Відчепись, а то Петькові поскаржуся. 
Костя. Та бачили ми твого Петька. 
Маша. Ну що там, може допомогти? 
Глаша. Та ні... Його тут небагато. 
Тоня. Діло хазяйське. 
 
                                           Маша і Тоня відходять убік. 
 
Костя. ( без зайвих слів б’є Глашу нижче спини). З ким ти була вчора на 
дискотеці? 
Глаша. ( дає йому дзвінкого ляпаса). З Петьком, або що? 
Костя. А-а, ну тоді здорова була. 
 
                                                         Міцне рукостискання 
 
Глаша. Відразу б так, дурнику. 
            ( Сміх. Костя несподівано обнімає Глашу) 
Глаша. ( б’є його по спині) Очманів, еге ж? 
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Костя. ( Шукає окуляри)  За два місяці можна разок і очманіти. ( Начепив 
окуляри і ляснув Глашу нижче спини) 
Глаша. Чого ти б’єшся ? ( дає йому ляп яса) 
Костя. А ти чого? Поцілувати вже не можна? 
Глаша. А якщо Петько побачить? 
Костя. Що ти все Петько та Петько? Чим він тебе причарував? 
Глаша. Відмінник навчання тому що. Активіст активний. Хвізику допомагає мені 
вирішувати, математику різну там... 
Костя. ( гаряче) І я допоможу! Їй-бо! ( хреститься). 
Глаша. А вчишся як? 
Костя. Та не хочу вчитися, хочу женитися! 
Глаша. ( З сумнівом). А хіба в школі можна женитися? 
Костя. Не можна. 
Глаша. (Кокетуючи). От бачиш, який ти хитрий. ( Виймає дзеркальце, дивиться і 
мало не падає). Боже мій, звідки ці синяки? Ти ж бив не по обличчю, а по... 
(Ридає). Що ж я теперечки Петькові, лицарю моєму, скажу-у?... . 
Костя. (засмучений не менш за неї). Гаразд. Скажеш – я побив. Скажеш, завтра 
чекаю його. З секундантами і секундомірами. 
Глаша. Він же тобі руки-ноги обламає. (Йде, ридаючи). 
    

Глядачі аплодують, “артисти” кланяються. 
 
Петько. (до Кості). Чиї це окуляри? 
Костя. (радісно). Мої! Поговоримо? Як мужчина з мужчиною? 
Петько. Ку-ку! 
Костя. (до всіх). І звідкіля вони тільки беруться, такі... позитивні? Ходять у ті 
самі школи, що й ми ходили, дивляться ті самі фільми, що і ми дивилися, 
співають тих самих пісень, що й ми співали... . 
Тоня. (перебила, до Петька). Слухай, у тебе батьки є? 
 
      Мовчання. 
 
 Ну , тато-мама в тебе є? 
 
      Пауза. 
 
Петько. Тільки тепер розумію, що в людині повинно бути щось вище за розум. 
Хазяїн. Крім розуму, у людей існують почуття, бажання, звички... . 
Матвій. (сором’язливо). ... поки... . 
Мишко. Я, наприклад, скільки живу, ще ні одного розумного не зустрічав. 
Тоня. А мені й без розуму непогано живеться. 
Матвій (до Петька). Розумні, брате, ніколи не лізуть поперед батька в пекло. 
Глаша. А де це ВИЩЕ міститься? 
Ізольда. Дуже цікаво, як називається цей орган? 
 
        Сміх. 
Хазяїн. (до Мишка). Твоя черга. 
Мишко. (не довго думаючи, підходить до Ізольди, клацає автоматично фінкою). 
Тихо, якщо хочеш жити. 
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   Ізольда, а за нею Тоня й Глаша, покірно йдуть за Мишком. 
 
І вона, як вівця, пішла за мною, у темну алею, - тому що це було ввечері, а не 
вдень!... Я сказав їй: я мужчина, я господар життя, а ти хто така? 
Ізольда. Людина – як і всі. 
Мишко. Дурниці! 
Ізольда. А хто ж я, по-твоєму? 
Мишко. Те, що я захочу. 
Ізольда. Я не хотіла тебе образити. 
Мишко. Ти розбила мої окуляри! 
Ізольда. Які окуляри? 
Мишко. (обриває). Але ти ще розбила й моє життя! Два місяці принижень, 
глузування, знущань. За що? Образив я тебе? Чи, може, я винен у тому, що 
очкастий? 
Ізольда. Який очкастий? Що ти руками махаєш? 
Мишко. (повільно). Я ще не замахнувся. (Замахується). Я тільки зараз 
замахну... . 
 
 І тут трапляється несподіване: Ізольда спритно перехопила руку Мишка і 
жбурнула його об землю. 
 
Мишко (зривається на ноги з диким зойком). 
 
    Ще один прийом, Мишко не ворушиться. 
 
Глаша. Що ти з ним зробила? (Хапає Ізольду за волосся й спритно кидає на 
землю). 
Ізольда. (зриваючись). Я-я!.. 
 
   Тоня перехопила її і несподіваним прийомом кинула на 
землю. 
    Мишко та Ізольда лежать непритомні. 
   Дівчата обтрушують долоні, розходяться на свої місця. 
 
Костя. (жест у бік Мишка й Ізольди). Ромео і Джульєтта!.. Ап! 
 
   Ізольда та Мишко схоплюються на ноги, розкланюються. 
     Бурхливі оплески. 
 
Фіма. (біля Тоні). Ходім. 
Тоня. (злякано). Куди? 
Фіма. В самодіяльність. 
 
        Пожвавлення. 
 
Матвій. Головне – щоб несподівано було, Тонечко, придумай щось таке... . 
Тоня. Спокуха! 
Мишко. Візьми піку. 
Костя. Тримай окуляри. 
Фіма. НЕ треба. (До дівчат). Поїхали. 
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Маша. Так швидко? 
Глаша. Досвід у людини. 
Маша. Це ти про Тоню? 
Фіма. Довго чекати? (І без паузи, до Тоні). Драстуйте! Можна вас на хвилинку? 
Тоня. На хвилинку – ні. 
Глаша. Знайомий? 
Тоня. Так собі. 
Маша. Ку-ку? (Крутить пальцем біля скроні).  
Тоня. (підходить до Фіми). Слухай, очкастий, до яких пір ти будеш за мною 
повзати? 
Фіма. Який очкастий? Чому очкастий? 
Тоня. Дівчата, йдіть, я вас наздожену. Ну, що тобі, очкастий? Тільки швидше. 
Фіма. Наташо, я ходжу за вами цілу вічність... . 
Тоня. (обриває). Навіщо? 
Фіма. Ну, ви мені подобаєтесь... . 
Тоня. (обриває). Я всім подобаюсь. 
Фіма. (відчайдушно). Я кохаю вас! 
Тоня. Мене всі кохають. 
Фіма. Але так, як  я, - ніхто. 
Тоня. Ну, гаразд, очкастий, мотай звідси. (Заграє з Матвієм). 
Фіма. Наташо! Я стільки вистраждав! Ось уже цілих два місяці я живу, як монах. 
Я нікого не бачу, крім вас!.. Благаю, Наташо, не дружіть зі мною, не треба! Але 
пожаліти один раз можете? Один-єдиний раз! Хоча б так, як ви жалієте білок, 
синиць, горобців... . 
Тоня. Ти диви, чого захотів!.. Ні! 
Фіма. (у відчаї). Невже я гірший за горобця? 
Тоня. Гірший! (Іде). 
Фіма. (не відразу). Наташо, зупиніться... благаю... . 
     
                                                       Тоня зупиняється. 
 
(Підбігає, закохано вдивляється у неї). Все, тепер назавжди... Йдіть. (І цілком 
несподівано б’є її по обличчю). 
 

Тоня падає. 
Фіма повертається на своє місце. 

Бурхливі овації, вигуки “Браво!!!”, “Повторіть!!!”, “Ще раз!!!” 
Тоня продовжує лежати.. 

 
Костя. От артистка. 
Ізольда. Вставай, простудишся! 
Матвій. От дає! 
Всі. Бра-во! Біс! Бра-во! Біс! 
 

Тоня лежить. 
Петько кидається до неї. 

 
Костя. Тихо! Дія друга. 
Тоня. (до Петька). Хустинка є? 
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Петько. Боляче? (Підтримуючи її голову, шукає хустинку). Хустинку, хто-небудь 
– хустинку. 
Фіма. (зривається на ноги). Ану, відійди від неї. Ти що, глухий ? 
 
                                           Петько допомагає Тоні стати на ноги. 
 
                (Підбігає, відкидає Петька від Тоні). Кому сказано ? (Показуючи на 
хустину). Дай сюди. 
Петько. (стиха). Не підходь, чуєш ? 
Мишко. Ого ! 
Костя. Цікаво. 
                                                 Фіма йде на Петька. 
Петько.  Не підходь... 
Фіма.  А то що буде ? 
Петько. Я можу тебе вбити ... 
Фіма. Ну, бий. Ну, чого ти ? Ну, давай. Ну, ну, ну! 
Всі. (як на стадіоні):     - Дай йому! 
                                        - Бий! 
                                        - Межі очі! 
                                        - В голову, в голову йому ! 
                                        -  Ну!  
                                        -  Я ридаю! 
                                         - Бий! Бий! Бий! 
Дама в масці. Бий, бий, ну чого ти ?! 
 
      Петько ловить її погляд, піднімає кулак і, наче людна, яка втратила 
орієнтацію, робить кілька кроків убік.            Падає, Дама в масці кидається до 
нього. 
 
Фіма. (здивовано дивиться на Петька). Я його не бив. 
Глаша. (кидається на Петька). Води! 
Хазяїн. Що з ним ? 
Глаша. Води !  
Мишко. (несе склянку). Пульс є ? 
Глаша. (жбурляє склянку). Я сказала – води! 
Матвій. Розступіться! (несе склянку).  
Яша. Може, ,,швидку’’ ? 
Костя. Телефон! Телефон! Де телефон? 
Хазяїн. Стій! А раптом він помре? (до всіх). Ви що, здуріли – в моєму домі 
покійник? 
Фіма. (задкуючи до дверей). Я його не чіпав... Я не бив його. Ви ж бачили! (до 
Тоні). Я ж казав, казав... 
Глаша. Замовкніть! 
 
                                                                       Пауза 
 
                            Нічого не чути. (Відходить від Петька).                          
  
                                                                         Пауза: 
Хазяїн. (тихо). Краще його звідси винести... Якщо помре  
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Петько. (починає повільно підніматися). Я не помер... Просто я не хочу бути 
схожим на вас! Не хочу... 
Костя. Оце так Новий рік. 
Петько. (посміхаючись). Кажуть, як зустрінеш Новий рік так його проведеш... 
Дивовижний рік.. 
Ізольда. Що з ним? 
Петько. (здивовано). Я прийшов, щоб ударити? (виймає записку, проглядає, з 
іронією). Ну так, щоб убити... 
Хазяїн. Що це ? 
Матвій.  (бере записку, читає). ,, Сьогодні після десятої вечора на 
Перспективній,11, ти знайдеш негідника, який скалічив твою Наташу. Якщо ти 
справжній мужчина, приходь один. Ми теж будемо там’’ Хто це писав? 
Костя. Ану, покаж. 
Матвій. Друковані літери... (до всіх). Хто це писав? 
 
                                          Погляди всіх зупинились на Дамі в масці.  
   
Хазяїн.  (робить крок в її бік). Здається, я нарешті допетрав... 
   
Дама в масці. Так, це я. (різко знімає маску). 
Петько. Здрастуй, Наташо. (Як і до цього сидить у стані цілковитого 
відчуження.) 
 
                                                                             Пауза.  
 
Тоня. це ж сестра Ізольди. 
Глаша. Яка сестра? 
Фіма. Води... 
Наташа. Я не хотіла... я не знала, що так буде... 
Петько. Чого не хотіла? Як ти могла мовчати ?.. 
 
                                                          Наташа мовчить 
Яша. Я хто вас побив? 
Хазяїн. (пильно дивлячись Наташі у вічі). Тебе...хтось бив? 
Наташа. Ну добре, не бив, не бив... а хто мені погрожував? (до всіх, показуючи 
на Хазяїна). Це він! 
Хазяїн. Що я? Вдарив по сумці? 
Ізольда. По сумці? За мною бігав, а її по сумці? Я тобі дам сумку! (Б′є його 
сумкою). 
Хазяїн (закриваючись руками). Ти що, здуріла? Боляче, боляче! 
Ізольда (продовжує бити). Я тобі дам по сумці! 
Хазяїн. Заберіть її ,,вона скажена” 
Матвій(пробує відтягти Ізольду, та б′є його). А мене за що? 
Ізольда (в запалі). Всі ви однакові! Хіба не ти схопив його за ніс? 
Мишко (скипів). Ти, чистюля! 
Матвій. А хто сказав: “Петюня, ти не боїшся, що тобі відіб′ють голову?” 
(Наступає на  неї). Я тобі нагадію... 
Хазяїн(зупиняє Мишка). Люди, будьте людьми! Так ми повбиваємо один одного! 
Костя. Сказала СПРАВЖНЯ людина. 
Хазяїн. Я б на твоєму місці ще раз присів... Ззаду.  
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Костя(починає знімати джинси). Ззаду... 
Хазяїн. Артист! 
Костя. Артист! (жбурляє джинси йому в обличчя). Думаєш, як на мені твої 
джинси, я буду мовчати? (Жбурляє в Хазяїна кросівки). Подивись. (Жбурляє 
сорочку). Я хотівв бути не гіршим за всіх. Тьху, апаратура! (передражнюючи 
Хазяїна). Мені необхідно переодягнутися. (походжає, демонструючи 
мускулатуру). 
Мишко. Я з самого початку був проти цього японського особняка.  
Яша. І тому всіх залякував? Пий за нього, за себе, за тата, за маму, за тьотю... 
Маша. “Він мені починає подобатись...” забув, як викинув мене на мороз? 
Фіма. Та він завжди всіх залякує! Сила є – розуму не треба! 
Мишко (тихо, зі стриманою силою, до Фіми). Коли треба було провчити косого, 
до кого ти прибіг? (До Кості). Хіба не ти розписував, як я за тебе цілому кодлу 
голову відбив? По всій школі бігав... (До Яші). А за тебе, жиропчику, хто з 
першого класу кулаки відбиває? А ти, ти, ти? За що ви зі мною водилися? (До 
Фіми). Я завжди знав, що я для тебе... (стукає по дереву). Сила є – розуму не 
треба... а хто його перший ударив?! Не, відповідай! (хапає Фіму за барки). 
Відповідай! 
Фіма. Я? Я його штовхнув, а не вдарив. 
 
                                                          Мишко штовхає його. 
 
Чого ти штовхаєшся? Хай вона скаже. (До Тоні). Я сказав тобі, казав? Та якби я 
його не штовхнув, ти б мене перший вважав боягузом. (До Тоні). Я казав тобі, 
казав? 
Тоня(тримаючись за щоку). Сказав. Дякую. 
Фіма. Та при чому тут це? А!.. він ударив, вона написала – при чому тут я? Це 
він! Він і вона! 
 
                                                       Говорять всі разом. 
 
Мишко. Правильно, хай вони вдвох і розбираються. 
Маша. Теж мені дама в масці! 
Костя. Японець і японка! 
Фіма. По сумці! 
Матвій. По якій сумці! По... 
Мишко. По морді треба було! 
Костя. Його треба по морді! 
Фіма. І його, і її! 
Глаша (несподівано вмикає музику на повну гучність. З магнітофона линуть 
зойки одного з сучасних західних ансамблів. Всі замовкають). Схаменіться, ви 
що, збожеволіли? Ще трошки – і ми невідомо до чого дійдемо. Мишко, Тоня, 
Маша, Фімо... Ми ж десять років училися в одному класі. ( Крізь сміх). Тільки 
разом з вами я почувала себе людиною... (сміх стає істеричним). 
Тоня. Такого ще ніколи не було. 
Фіма. Та все через неї! (Жест у бік Наташі). 
Мишко. Ай, та баби завжди... 
Яша. (до Наташі). Думати треба, дівчино, хоч трошки думати! 
Костя. Ось кого треба було вигнати! 
Мишко. Ще не пізно! 
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                                             Наташа йде до виходу. Стрімко повертається. 
 
Наташа. Так, я дурепа... Я просто не подумала... Просто це ідіотське парі... 
(Повертається, іде). 
Хазяїн. Яке ще парі? 
Мишко. Ні, ти закінчуй. 
Костя.  Давай, давай. Хай скаже. 
 
                                                                     Наташа мовчить 
 
Мишко. Оглухла? 
 
                                                                        Мовчання. 
 
Ізольда. Ну на, на, на! (Виймає все, що є в сумці, жбурляє сумку Наташі). Бери і 
йде! Ну чого дивишся? 
                                                                        Наташа вибігає. 
 
Яша (до Ізольду). Ти пояснити можеш? 
                                                                              Ізольда мовчить.     
               
Мишко. Що це все означає, Ізольдо? 
Ізольда(вибухнувши). Та що таке-е? Ну, пожартували... Тю, господи. Ну, 
засперечалися, з ким не буває? Ну, сказала, не прийде, злякається. А вона 
каже: він не такий, прийде. (Посміхаючись). Ну, я кажу – моя сумка, твої туфлі. 
(Посміхається). 
Мишко. Яка сумка, які туфлі? 
Ізольда. Ну, якщо він вас... нас не злякається, я віддаю свою сумку, а якщо 
злякається і піде, вона віддає туфлі... там... італійські. (посміхається). Та що ви 
на мене так дивитеся? (До хазяїна). Чого ти дивишся? Якби ти до неї не 
чіплявся... все через тебе. Все, все через тебе! 
 
                                                                  Пауза. 
 
(посміхаючись). Можна подумати, що в мене нема туфель. Ось! (Демонструє 
туфлі на ногах). Ось! (Хапає туфлі, які викинула з сумки). ТА ВСЕ ЦЕ БУЛА 
ТІЛЬКИ ГРА! Тільки гра... Петько... (Повертається). Де він ?.. 
Маша. Справді, де він? 
Костя. Та він же тільки-но був тут. 
Мишко. (гукає). Петько! 
Глаша. Треба наздогнати! 
Яша. (біжить). Швидше! 
Тоня. Петро! 
Вигуки:   -      Петро! 

-     Де ти ? 
- Чуєш ?! 
- Зачекай! 
- Петько! 
- Ти чуєш!? 
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Матвій. (п′є). Дитсадок! (Виходить). 
 
                                                               Всі повертаються. 
 
Тоня. Дивний хлопець. 
Мишко. Могли б разом гуляти. 
Костя. Хороший хлопець. Шкода, що так йшло. 
Яша. От дивак. 
Маша. (до Ізольди). Ти знаєш його адресу? 
 
                                                               Ізольда заперечливо хитає головою 
 
Фіма. А може, його не було? Може, все це новорічний сон? 
Тоня. Нічого собі сон... 
Хазяїн. Що? Будемо? Далі? 
Яша. Будемо... 
Костя. (кутається в скатертину). Світає.... 
Хазяїн. Ну то що? 
Маша. Я додому. 
Яша. Я теж. 
Костя. Ну то що, розходимося? 
 
          Ніхто не йде. Стоять., збившись до купи. Хтось починає наспівувати ,,Аве 
Марія’’ Ф.Шуберта. І ось уже, наростаючи по радіо мережі звучить ,,Аве Марія’’ у 
виконанні ансамблю скрипалів. Прислухавшись до неї, всі поступово 
повертаються у бік залу: дивляться замислено, допитливо. 
                                                                         Завіса. 
 
 


