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Дія 1 

Картина 1 

Декорація складається з трьох театральних конів, які ховаються один в одному, 
відгороджені завісами, отож, доки йде дія на першому конові, в наступному можна легко 
міняти декорацію і лаштунки, що додасть виставі динамічності, приблизно такої, як в 
кінематографі... Там, де це, звісна річ, потрібно. 

Під першою завісою, яка стелиться по підлозі, хтось еротично вовтузиться, раз-у-раз 
стогнучи. 

На авансцені з’являється міфо-містична істота, майже давньо-грецька, яби не була геть не 
праслов’янською. Особливо її машкара. Це ШУРА-бомжиха, вона несе на собі 
неймовірних розмірів лантуха. 

Лице, якби його добряче помити, могло би позбавитися античного виразу. 



ШУРА. Я, лічно, не прохвесорша я. Оце давай міні прохвесорьство, а я скажу: не хочу. 
Шо хоч міні давай, я оттак всеодно казатиму: не нада. Якщо я в розвалках ночувала. То 
шо ти мені предложиш після цього? 

(Сідає стомлено на свого мішка, той несподівано витримує її вагу, не зменшившись. 

Еротичні ж коливання під завісою на мить завмирають, дослухаючись до тексту). 

От, наприклад, я ни знаю, хто я. От й знать ни жилаю. Міні про це ніхто нічого не сказав. 
Нихай самі ходять, самі в себе питають, як їм нада. А міні й так харашо. 

(“Ковдра“ в наступному кону починає тіпатися бадьоріше, а тоді й швидше, швидше. 
ШУРА завважила це і лантух під нею починає пружинити, вона потроху починає 
гойдатися на ньому). 

Добре, що не в розвалці. І все, і харош. Хто я? Ни в смислі родітілів. Бо родітілі, шо своїх 
дітей по розвалкам кидають, довго ни живуть. А то б раптом знайшлись і на шию 
посідали: “Здрастуй, дєточка“. Ага, січас. 

(В цей час завіса в другій сцені погойдуватися завзятіше). 

Хоч я лічно не хвастуха, і цим гордюсь. Хто б так пожив отак, як я. 

(Несподівано під нею мішок її розв’язується і звідти викочуються порожні пластикові 
пляшки). 

За що могли запросто порізать. Або пострілять. Що людина просто не думає про такі 
мєлочі, як своя жизнь? Можна просто про її не думать, коли спать хочецця дужче, чим 
жить. Ага, лічна квартиря. Що це ж тепер запросто можуть без твого согласія забрать й і 
виселить. Або ше лучче, напоїти до потєрі фінішу. А потім просто: ф’юїть! 

(Знову сідає на свого мішка і знову звідти викочуються порожні поліетиленові пляшки, 
щільно закорковані). 

Шо я навіть сумліватися: іноді починаю чи не падлюка я? Все могло бути — не тому, що 
слабкісьть виказувала, а тому... А хто його зна, чому. 

Йде геть, завдавши собі на плечі велетенського свого мішка, той чіпляється за завісу, 
тягне її, одкриваючи. 

Картина 2. 

За цією завісою — наступна завіса, така довжезна, що опускаючись долі, закриває підлогу. 
Там, під нею, видно рухи трьох тіл, сексуальні стогони. 

Нарешті з під “ковдри“ викочується АРКАН, очманіло трясе головою. Він одвернувся 
носом, аби вільно ворушити пальцями перед ним. Поступово його губи виповнюються 
непевними звуками. 

ПРИГЛУШЕНИЙ ГОЛОС З-ПІД КОВДРИ. Ну, як? 

АРКАН. «У бурях, бурях, сферах бурь», 



«Високеє там вау пробуває», 

« І дуже вічна молодість, безкрая», 

«Яку не увібгає дурь». 

РІЧМОНД (також викотившися з-під ковдри, також в трусах). Та задовбав ти своїми 
сферами! Ну, блін, хоч би раз поміняв пластинку. 

АРКАН. Ти ще скажи, що треба сюжетну поезію творити. 

РІЧМОНД. Не знаю. Боюся, що сюжетом не став сам галімий творець безсюжетних поем. 

АРКАН. Та ну? 

РІЧМОНД. Вже скільки разів історія дає приклади. 

З-під цієї, здавалося б, непорушної “ковдри“ виткнулася невеличка дівчина, МАЛЯВА, 
зацікавлено спостерігаючи цю хлопчачу суперечку. 

МАЛЯВА. Еге. Сюжети... Це для рогатих. 

РІЧМОНД. А що для вибраних? 

МАЛЯВА. Переступити межу. 

Починає з-під “ковдри“ викидати хлопцям їхню одежу. Сама теж одягається. 

АРКАН. Уже скільки разів, блін. Скільки тих меж? 

МАЛЯВА. Я не про вірші. Вчинок. 

РІЧМОНД. Вчинок... Який цього разу? 

Дівчина торкнулася свого “їжачка“ — надто куцої стрижки, од чого пішов шурхіт, 
електроіскри. 

МАЛЯВА. Якщо не робити Вчинків — фіг вам буде й Деміургійного діяння. 

Це була майже погроза. Обоє, хлопчикової статі, нітилися перед нею тоді, бо були вже 
вдягнені. 

АРКАН. Знову по перилах Чортового мосту? 

МАЛЯВА. Майже, кислотники. Лише по лезу бритви. 

Багатозначно прошепотіла вона і пожбурила обом доволі пошарпану сумку. 

Ті, зиркаючи туди, посунули за нею, бо МАЛЯВА, закутавшись у завісу, пішла геть, 
одкривши половину наступної, третьої сцени. 

Картина 3. 



Чоловік з пістолетом примушував, аби його слухали. Бо це був “тетешнік“, “ТеТе“, якого 
він тримав перед себе. 

ВАДЯ. І не треба нас переконувати. Кров, це кров, так навіть в біблії сказано. 

НАСТЯ. Там сказано “кров за кров“. 

ВАДЯ. Тим більше. Я гадаю, що провина лежить лиш на тих, хто починають її проливати 
перші. І найбільший гріх — не пролити її у відповідь. 

НАСТЯ. Це негуманно, те, що ви кажете. 

ВАДЯ. Не знаю, як це назвати, але ті, хто починають першими її проливати, цікавляться 
цією проблемою набагато менше, аніж такі, як ви. Тобто не цікавляться геть. 

НАСТЯ. Однаково я не згодна. 

ВАДЯ (несподівано тицьнувши пістолетом на свої подрані, скручені дротом, черевики). 
Ось що негуманно, так це отакі черевики — негуманно. 

НАСТЯ спантеличено втупилася в його черевики, а потім зачаровано підводить очі на 
ВАДЮ, наче його вперше побачивши. Той натикається на цей погляд і несподівано 
м’якне, озирається. 

З-за другої половинки завіси пролунав голос ЄВГЕНА ВОЛОДИМИРОВИЧА. 

ГОЛОС ЄВГЕНА ВОЛОДИМИРОВИЧА. Стоп-стоп, це вже не по тексту! 

Друга половина завіси одчиняється, за нею видно викладача і ще кількох студентів, які 
спостерігають репетицію. 

ВАДЯ. Пробачте, зірвалося. 

Тут в аудиторії з’являється багатозначна МАЛЯВА, робить жести, приваблює увагу 
АРКАНА й РІЧМОНДА, потім показує їм сумку, і хоч робить це теж багатозначно, ті не 
ладні второпати, бо сумка — порожня. 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ, який провадив етюд, легко вискочив на кін, узяв до рук 
пістолета. І навіть зазирнув у цівку. 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ. Макет, розумієте? Це макет, а ви, якщо порушите таку 
умовність, то зруйнуєте все. Й не лише на сцені, з цим жартувати не можна. “Зірвалося“! 

Всі дивилися на ВАДЮ так само, як на макета. 

Особливо МАЛЯВА, яка теж вийшла на сцену, замінивши там НАСТЮ. 

АРКАН, який замінив на кону ВАДЮ, вирішив говорити не до неї, а до зброї, тобто 
“працювати“ на партнерку “через предмет“. 

АРКАН. І не треба нас переконувати. Кров, це кров... 



ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ. Стоп-стоп! Давайте, будь-ласка, наступну сцену. 

РІЧМОНД також поважно вийшов на кін. Повільно скорчився під фотелем, “заломивши“ 
собі руки за спиною. 

АРКАН. Таким, як ти, нема й не буде пощади. 

РІЧМОНД. Ну ви ж віруюча людина. Ви ж моральна істота, невже ви здатні убивати? 
Отак просто? Якось це з вашою мораллю не узгоджується, пане. 

АРКАН тримав паузу. 

Його пістолет — також. 

РІЧМОНД. Мовчите? То я вам скажу: перше, що я побачив на Західній Україні, коли я 
сюди приїхав, це труп активіста, прибитий до паркану і мізок його розбризканий на тих 
дошках. Це перше моє враження від ваших... визвольних змагань. 

В цей час МАЛЯВА, стоячи спиною до ЄВГЕНА ВОЛОДИМИРОВИЧА, робить 
багатозначні погляди на порожню сумку, яка лежить на стільцях. 

АРКАН (збентежено кліпаючи, однак знову увійшовши в роль, до РІЧМОНДА). Ніхто ні 
вас, ні ваших активістів сюди не кликав. Це ви сюди припхалися, а не ми до вас. То й не 
вам нас судити. А щодо моралі, то скажу вам, — АРКАН поволі зводив проти партнера 
зброю, — ви самі давно поставили себе поза мораллю, тому — мораль — не про вас. Ні! 
Про вас — ось що. 

Стріляє. Тобто натискає на гачок дерев’яного, фактуреного під метал, пістолета. 

Перший порушив паузу РІЧМОНД. 

РІЧМОНД. Ну да, а я буду все життя негідників грати? 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ (зриваючись на ноги) А хто вам сказав, що ви негідник? Ні! 
Ажніяк ні! Ви ж твердо переконані, що ви — найсвятіша тут людина, яка несе нову 
правду цим непрогресивним людям. Ну, погодьтеся, що це саме так? 

РІЧМОНД. Умгу, отак нарепетируєшся, що потім повіриш у що хоч. Тепер кругом така 
інформація, що бандерівці вже й проти німців воювали. І, мовляв, потім наші славні 
червоні партизани всі ті подвиги собі приписали! Ну, хто в це повірить? 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ зітхнув. Не знаючи, куди подіти злощасного пістолета, він 
тицьнув його ВАДІ. 

Той, перебуваючи ще в стані павзи, тим-то й незчувся, як тицьнув пістолета до задньої 
кишені брюків. 

МАЛЯВА (зводячи свої неперевершені брови). Між іншим, мізки на парканах... Ще хтось 
скаже, що і їх не було, так? 

НАСТЯ. Так от, тут дуже часто енкаведисти перевдягалися в бандерівські мундири і 
навмисне чинили звірства, щоб населення бандерівців ненавиділо. 



МАЛЯВА. Ну, і? 

НАСТЯ. Ну і — ось такі, як ти! Ще й досі вірять у енкаведистські казки. 

Усі перезирнулися. 

Тоді ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ляснув у долоні, закінчуючи репетицію, і махнув 
рукою, вказуючи на вихід, усі виходять. 

Спершу зачинилася перша завіса, 

потім друга, 

тоді третя. 

Лише останні виконавці, які були на авансцені, лишилися. 

РІЧМОНД (виштовхнувши з-під стільця сумку). Де ти такий галімий сумешнік одірвала? 

МАЛЯВА. Не бухти. Тут справа така, що краще сумешнік не прикольний, щоби не 
засвітвтися, ясно? 

РІЧМОНД і АРКАН зазирнули туди всередину й побачили, що загадковий сумешнік таки 
геть порожній. Тим часом МАЛЯВА позадкувала з кону. 

Перша завіса розчинилася, і двоє хлопців опинилися на пустирі, заваленому мотлохом. 

АРКАН витягнув пружинного безмена, видобув з нього пружину і щосили почав 
утискувати, загинати досередини крайні кільця її. РІЧМОНД тонко контролював стан 
свого побратима. 

РІЧМОНД. Ну й енд вот? Не бійсь, лише що не так — і дреманьом. 

АРКАН. А навіщо взагалі “дременати“? Нафіг взагалі нам ця морока? Набридло все це... 
самоутвердження. 

РІЧМОНД. Який ти. Травку любиш? А тепер в нас буде своя травка, пацан. 

АРКАН. Еге, “своя“. 

РІЧМОНД. А хто мене навчив її курить? Га? 

АРКАН. Ах-ах, жертва... А що тут такого? Вона навіть корисна, не те, що водяра. Це ж не 
те, щоб набухатися й ригать. Чи кого по буху зарізать. Травка, вона мирна й хороша. 

РІЧМОНД. Кого ти агітуєш? Якби ж травка. А... ширка? 

АРКАН. А, ну да. Яка різниця, головне: де мак — там сармак. Тоді буде путьом: і травка, 
й усе буде. 

Картина 4 



Завіса знову розчиняється — на учбовій сцені йде репетиція. Однак ВАДЯ й НАСТЯ 
дивляться одне на одного зачаровано, явно поза ролями, коли хлопець цього не витримує, 
він переводить погляд на свої драні черевики. 

НАСТЯ (до ВАДІ). От не треба переконувати мене, що ідеали християнства — і нашої 
визвольної боротьби — несумісні. 

ВАДЯ. Це не я переконую вас, це робить, власне, та сама ваша віра. 

НАСТЯ. Як? 

ВАДЯ. Написано бо в біблії: “Богу богове, а кесарю кесареве“, звідси ясно постає, що віра 
і державні справи несумісні. 

НАСТЯ. Це для таких, як ти, вони несумісні! 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ ляскає в долоні, уриваючи репетицію. 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ. Стоп-стоп! Ви сьогодні якісь загадкові, чи що. Хоча... Дуже 
добре, що ви для своєї ролі в цьому етюді, здавалося там, якоїсь звичайної медестри, 
підняли усі можливі й неможливі джерела. 

НАСТЯ. Та, ну... 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ. Бо що ми знаємо про бандерівців, про УПА? Фактично 
анічого, от спитай кого-небудь, а що таке Південний провід? 

МАЛЯВА. Дріт. 

ВАДЯ. Що-що? 

МАЛЯВА. Проволока! 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ. От яке ставлення, бачите? 

МАЛЯВА. Це я по ролі така. 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ. Не треба так казать. Треба знати свою історію, вчити. Отож 
треба й усім тут напружитись. Якщо ми усі разом не почнемо, то й не кінчимо. 

МАЛЯВА. Це ви про групенсекс? 

Але його не легко похитнути: 

ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ. До деякої міри кожну колективну творчість можна і так 
назвати, згода? 

Виходить. 

МАЛЯВА. Так як там нащот проволоки? 



НАСТЯ. А між іншим, твій гаряче улюблений Че Гевара запозичив конспірацію і 
партизанщину знаєш у кого? 

МАЛЯВА. Но. 

НАСТЯ. У Степана Бандери. 

МАЛЯВА. Про це навіть “Кієвскіє вєдомості пишуть“? 

НАСТЯ пустила те повз вуха. 

НАСТЯ. Стомилася. Ні, сьогодні я ще однієї репетиції не витримаю. 

ВАДЯ. Да, не мішало б і порубати чогось. Я б зараз гризонув чогось м’ясного. 

НАСТЯ. Я навіть кров’яну ковбасу згодна, сьогодні в наш гастрономчик таку дешеву 
завезли. Ходиш там, як у музей, і тільки милуєшся. 

Так, як він сам крадькома милувався нею. 

МАЛЯВА (до НАСТІ). А ти свою кров здала? 

НАСТЯ. Навіщо? 

МАЛЯВА. Щоб з неї кров’янки тобі зробили. 

ВАДЯ. Якби нам стипендію вчасно давали... 

МАЛЯВА. ...Саме тоді, коли ковбасу підвозять, еге? 

НАСТЯ. Ти б ще сказала, що й тут бандерівці винуваті! 

Йде. 

Усі виходять, а за ними слідом тягнеться й завіса. 
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АРКАН буквально в спину виштовхує на кін РІЧМОНДА. 

АРКАН. А вірші які кльові під це діло підуть. 

РІЧМОНД. Та ну, вірші... 

АРКАН. Чьмо ти, а не Річмонд! 

Той розсердився, розстібнув змійку і струснув сумку так, що звідти випали пачки грошей. 

РІЧМОНД. Розвів романтику! Признайся, що нам треба бабло — башлять за навчання. І 
ми заплатим! (Він струснув сумкою). Її треба тільки й того, що поїхати, піти й поміняти на 
іншу сумку. З якої можна трохи одсипать й ніхто не сіконе. Бо якщо потримати над паром, 
то можна збільшити масу. Й можна стати на ноги. 



АРКАН. Алло... Річі, вірно мислиш. 

РІЧМОНД. А якщо натирка галіма? 

АРКАН. Ну, ти дав. Од Маляви — і галіма? 

РІЧМОНД (зітхнувши). Малява... Але ж і її можуть підставить. Прикинь: звідкіля в неї 
повен сумешнік бабок? За такі бабки можуть яку завгодно Маляву підставить... 

АРКАН. Ну, ти сказав. 

РІЧМОНД. ...і виставить! Ну ти подумай, один сумешнік соломки, другой сумешнік 
бабок? 

АРКАН. Тут всьо чотко: бабки на соломку, соломку на бабки. Во — а потім вже — бабки 
на соломку. Тут тямити треба, шоб кожний раз було більше того і того, ясно? 

Турнув він ногою щось міхоподібне. 

На превеликий подив обох з-за міха з’явилося замурзане личко ШУРИ-бомжиці. 
Побачивши юнаків, не втрималася од кокетливої посмішки. 

ШУРА. Пацани, ви шо — шмаль прокручуєте? 

Ті отетеріли. 

Перший отямився АРКАН. 

АРКАН. Яку шмаль, тьотя? 

ШУРА. Ну, соломку. В наше врем’я це діло називалося просто і ясно: марафєт. Чули? А 
по-вашому як? Дурь?. 

РІЧМОНД. Тьохо, не жени. 

ШУРА. Я нікого ні з ким не женю. Я не ЗАГС, ясно? 

АРКАН. То й не нада виступлять. 

ШУРА. Я просто живу на Падолє, я знаю Падол, кєря. Ти чув пісню “А бєз Подола Київ 
невозможен“? Тут по теліку два жлоба спорили, хто з них написав. Бо це я — написала цю 
пісню про Подол! І я знаю, шо й чем і як тут торговать, а ти — нє. 

АРКАН. Шо “нє“? 

ШУРА. Тут таке діло, що коли йдеш на діло, треба думать. І желатєльно не попкою, а 
чимось іншим. 

АРКАН (сердячись). А чим?! 



ШУРА. Харе, харе!.. Нє вознікаю. Но без понту кину: када будєтє йтить на хазу, возьміть і 
найміть й поставте під хазу рядушком тачку. Найміть. Й скажіть воділі, шоб пождав, 
мотора не глушив. Не ясно? 

АРКАН. Ти що? Нам поради даєш? 

ШУРА. А порада-таки, зуб даю, пацаняча, непогана. Як про таких малалєток. 

АРКАН. Ти тут сіді тихо в тряпочку й не возбухай. Тебе хтось питав? 

РІЧМОНД. Бомжа бахнута. Казліна парена. 

ШУРА. Коли башлі накочуються, то всьо може буть, пацани. Не пожміцьця нанять воділу 
з заведеним мотором. Шо вам, троячки жалко? І як получите товар, сходу рвіть бігом кигті 
— і зразу в тачилу — і на ход! 

Сказала вона... і втомилася. Тому повільно залягла назад за мішок. 

РІЧМОНД. От лошара, блін, весь чесний компот запохабила, шкапа довбана. 

ШУРА на те знову підвелася, засмикнула за собою другу завісу. 
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РІЧМОНД. Синюха трахнута, їй понти гнать, в натурі, базар-вокзал конкретно розвела... 

АРКАН ляскає в нього перед носом пальцями, ляпає долонями, мовляв, сцену вже 
одіграно. 

АРКАН. Ти повільно прикинь. Ще якісь десять хвилин — і почнеться те, що зветься 
фартом. Власним фартом, нашим. Ми вже не в тому віці, хіба це не ясно. Бо прогинатися 
перед чужими фартами вже в падло. 

РІЧМОНД. Ще в восьмому класі. 

АРКАН зупинився, вийняв папірчину з адресою, хутко звірився з географією й подер 
папірчину на дрібні шматки. Весело кинувши їх над хідниками, штовхнув друзяку в 
пролом доволі темного парадняка. 

Стукати довелося недовго, разів двадцять. 

РІЧМОНД. Що за лажа? 

АРКАН. Малява так і казала: буде чотири рази по п’ять ударів. 

Сказав і достукав їх. 

Двері одпали й юні напарники враз побачили тут, на широкому сходинковому майданчику 
таку само сумку, як і у власних руках. 

Лише тримав її чоловік у велетенських кросівках неокресленого віку БЕМЦ. 



БЕМЦ. Засвіті сармак. 

РІЧМОНД зняв з плеча сумешнік і розщібнув. Потім одгорнув всередині газетину й 
показав пачки кредитівок. 

АРКАН. Світони товар. 

БЕМЦ. Лади. 

Розщібнув сумку, вийняв кілька пакетиків з білим порошком. 

Двоє юнаків втупилися туди побачити, скільки там ще є. 

Раптом згори, з верхньої куліси на них стрибнув КЕЦИК. Змахнувши цеглиною, легко 
поцілив у тім’я АРКАНА. 

Не встиг РІЧМОНД зчепитися з БЕМЦОМ, як зазнав такого ж нищівного удару, також 
упав, тіпнувся в агонії, затих. 

Підхопивши сумки, нападники зникають, полишивши по собі два непорушні тіла. 

Завіса надто повільно зачиняється. 

Якщо в режисера, акторів, спонсорів та глядачів є антракт, то він постає. 

АНТРАКТ 

Дія 2 
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Скверик, тобто пустир був порожній, лише одна НАСТЯ сиділа, дослухаючись до себе, до 
внутрішнього свого стану. Іноді робила мимовільний рух. Іноді ворушила губами. 

Раптом зірвалася на рівні ноги і вигукнула. 

НАСТЯ. Чого це негуманно? До чого тут взагалі гуманність — війна йде, і ви краще би 
поговорили про гуманність із тими, хто таку війну почав. Хто почав цю криваву кашу на 
нашій землі! 

Захід кольору світофільтрів утинався сюди, унереальнював простеньку декорацію, і в цих 
скісних променях несподівано ковзали прозорі привиди чи то справжніх прототипів 
персонажів, чи й усіх попередніх студентських поколінь? 

А, може, й декого з театральних класиків, бо деякі з прозорих цих відображень ковзнули 
знов за куліси і там принишкли. 

Аби зворохобитись із протилежного кінця — розштовхнувши їх, на кін повільно 
з’являється ВАДЯ. 

ВАДЯ. А я думав, що ти загубилася. 



НАСТЯ. В мене також буває таке враження про себе, тоді я беру і читаю Михайла Чехова. 

ВАДЯ. Гротовського! 

НАСТЯ. Ще скажи: Гайдеггера. 

ВАДЯ. Юнга! Взагалі-то я схиляюся перед Фроммом. А якщо чесно — то перед 
“Оболонським оксамитним“. 

Він вийняв з портфелю дволітрову флягу пива. 

НАСТЯ. Навіщо? 

ВАДЯ. Ти розумієш, така фляга, вона пластикова, вона зручна. 

НАСТЯ. Чим? 

ВАДЯ. З неї можна пити, не пускаючи усередину повітря. 

НАСТЯ (намагаючись зрозуміти). Ні, я не про те, краще би купив чогось погризти... 

ВАДЯ. Кривавої, тьху! Кров’яної ковбаси? 

Вони пересіли на інший стовбур. Він спробував взяти її за руку. Вона вивільнилася. 

НАСТЯ. От Гайдеггер... 

ВАДЯ. ...Кант. 

НАСТЯ. Ти з Вінниці? 

ВАДЯ. Чому ти так вирішила? 

НАСТЯ (зводячи до нього свої святі очі). Якби ти назвав Гегеля, то я б вирішила, що ти з 
Фастова. 

ВАДЯ. Я з Харкова. 

НАСТЯ. А звідкіля там у вас знають про Канта? 

ВАДЯ. На відміну від Канта, Гайдеггер... 

Почав було він і вмовк. Поцілував її так міцно, що увібрав і Канта і цього, Гайдеггера. 

НАСТЯ. Розумієш, (відсунулася) ну, мені незручно. Я мусила навчитися цілуватися десь 
між восьмим і дев’ятим класом, а відклала це на десятий. 

ВАДЯ. Ти вже на першому курсі. На аспірпнтуру одкладать не будемо? Он же Гегель в 
своїй “Філософії кохання“ сказав, що... 

Але вона міцно припала до нього губами. 



НАСТЯ. “Філософію кохання“ написав, здається, Кант, а Гегель, він про любов писав, чи 
ні? 

ВАДЯ. Що б про нас — сказали Кант з Гегелем?. 

Дослухаються. Завмерли. А у відповідь почули геть несподівану репліку. 

ШУРА-БОМЖИХА. повільно підводиться з-за поваленого стовбура). 

ШУРА-БОМЖИХА. Бутилочку, можна, я заберу? 

ВАДЯ. Що-що? 

ШУРА. Бутилочку, говорю, оддайте. 

Пауза. 

ВАДЯ. Тобі повилазило, вона ж повна. 

ШУРА (зникаючи за кулісу). А, ну тоді я пошла. 

НАСТЯ тихо надпила пиво і передала ВАДІ, той міцно приклався. 

НАСТЯ. Про що ти думаєш? 

ВАДЯ. Про твоє плаття. 

НАСТЯ Ти серйозно? 

ВАДЯ. Таке біле. 

Нахилився і поцілував тканину, наче присягаючись на вічне служіння і в подяку відчув на 
своєму чубові її долоньку, за цієї мовчазної згоди він посунув його, плаття покірне, вище. 
Вона відкинулася на лаву, з-за якої знову повільно і несподівано постає ШУРА. 

ШУРА. Так ви вуже допили? 

Все навколо заціпилося. 

ШУРА. Я спрашуваю: ви вуже допили? Флягу? 

ВАДЯ (хрипко) Ти що, не бачиш? 

ШУРА. А-а, ну да. Ви ізвініть, ну я думала, шо бутилка вже пустая вся. Ізвініть. 

Казала вона, але не йшла. 

ВАДЯ. Що ти стоїш? Люди недопили, чого ти тут ходиш? Послухай, ти часом не з 
Фастова будеш? 

Пауза. 



ШУРА. Ну, то давайте я... дуп’ю. 

НАСТЯ (не стрималася). А навіщо вам, пробачте, ця фляга? 

ШУРА. Бабцям! Бабцям на базарі я ношу. Ну тим, шо мулоком тургують. 

ВАДЯ. Стій, подруго, а чого це ти питимеш моє пиво, я не врубався? 

ШУРА. Ну, я ж не даром. 

ВАДЯ. Як це? 

ШУРА. Я отработаю. 

НАСТЯ. ...Як? 

Пауза. 

ШУРА. Я вам свою жизьнь розкажу. 

ВАДЯ. Ну, давай канай звідси. 

Підвівся він рішуче, не по-харківському. ШУРА блискавично зникла за кулісу. 

НАСТЯ встала, не обертаючись. 

НАСТЯ. Вона ще й досі тут? 

У відповідь ВАДЯ гучно ковтнув пива, і подав їй. 

ВАДЯ. Ковть. 

НАСТЯ. Я не буду. Тепер принципово не буду, слухай, а ти на поетичну студію сьогодні 
ввечері прийдеш? 

ВАДЯ. Ні, мені тут треба в лікарню підскочити. 

НАСТЯ. Чому? 

ВАДЯ. Воно таке біле, наче зіткане з зірок. 

НАСТЯ. Ти про що? 

ВАДЯ. Твоє плаття. 

Хлопець пестив тканину, вона відповідала взаємністю, цілував, присягаючись, 
торкаючися вустами прапору незайманості, що тріпотів не згірше за нього. Знявши плаття 
він підкидає вгору і воно зависає там деяку мить, потім починає кружляти. І ВАДЯ разом з 
ним. 

НАСТЯ зачудовано споглядає цей дивовижний танок-дует. 



Ліфчик також почав здійматися в повітря, і спробував закружляти у повітрі, те саме 
вирішили вчинили й трусики, але хлопець вже не став вдаватися з ними в танці, він ніжно 
обійняв дівчину і перекинутися на стовбура стало обом залегко. 

ГОЛОС ШУРИ-бомжихи (з-за стовбура). ...Ну так вуна пустая? Вже, говорю, пустая? 

Бомжиха ШУРА вже стояла над ними, невдоволено й ображено. 

Плаття впало з небес додолу. 

ВАДЯ. Наступного разу я візьму з собою ніж.. 

НАСТЯ похапцем вдягається. 

ШУРА. Ви не подумайте, шо я очинь люблю пиво. З нєкоторого послєднєго врємєні це не 
так. Но можу допить єго. Не за дурняк, я отработаю, я можу многоє цікаве розказать... 

НАСТЯ. Що? 

ШУРА (бомжувато). Свою жизнь. 

ВАДЯ (пошепки) “Я зараз розкажу тобі твою смерть“. (Вголос). Ну, гаразд. Давай, 
розказуй своє життя. 

НАСТЯ зірвалася на рівні ноги. 

НАСТЯ. Ідіот, скотина! 

Дає йому ляпаса, хутко йде геть. 

ШУРА повільно бере до рук пластикову флягу, уважно оглядає її. Щільно закорковує. 

Бринить тиха музика, бомжиха танцюючи, вихилясами розповідає про власне життя, з цієї 
пластики потроху постає, дедалі посилюючись, голос ШУРИ. 

ГОЛОС ШУРИ. ...і так я опинилася наконєц на вулиці без дома і без ніякого крова над 
головой. 

Одсовується з кону разом з колодою, замість неї під приголомшеного ВАДЮ підсовується 
канапка цератова, типова для всіх лікарень. З іншого кінця її сидить МЕДСЕСТРА з 
шерегом пляшкок, лише не порожніх, а з кров’ю. 
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МЕДСЕСТРА. У студентів найкраща кров. (Вона встромила ВАДІ у вену катетер). 
Качніть, будь-ласка. 

ВАДЯ (сумно озираючись). Чим? Насосом? 

МЕДСЕСТРА (показує). Ні, кулачком. 

ВАДЯ. Боже, які у вас ніжні руки... 



МЕДСЕСТРА. Знаю, мені всі наркомани так кажуть. 

ВАДЯ. Я не наркоман! 

МЕДСЕСТРА. Знаю, ви донор. Ви найкращі, в значенні крові. 

ВАДЯ. А чому вона в нас найкраща? Чим це ми, студенти, кращі від інших? 

МЕДСЕСТРА. Бо ви, студенти, голодні. Дуже, дуже. А голодна кров — вона найчистійша. 

ВАДЯ. Нічого, одержу у вас грошиків, куплю собі кров’яної ковбаси і зіпсую вашу теорію 
(стискує ритмічно кулак) холестерином, ні, куплю нові черевики; ні, накуплю кров’яної 
ковбаски, це я кажу без натяку на донорський пункт; ні куплю і те, й інше. Дожить, 
дожить до прем’єри!.. А у вас, медиків, яка кров? Ви хіба не голодні? 

ВАДЯ покинув стискати кулака. 

МЕДСЕСТРА. Менше за вашого брата. 

ВАДЯ. Ясна річ, от я лежу тут і зовсім не бачу, скільки там в бідон з мене крові витекло. 
Може там вже й цілий літр. 

І прикусив губу. Тому, що ніжна посмішка з чарівливої МЕДСЕСТРИ враз злетіла. 

МЕДСЕСТРА. Ти давай, давай, качай. 

ВАДЯ. Еге, качай, може там вже три літри вийшло? 

Качає. 

Поволі рухи його уповільнюється і він втрачає свідомість, одкинувши голову. 

МЕДСЕСТРА помацала йому пульс на шиї, кілька разів ляснула по щоках, але 
безрезультатно. Вона зіштовхнула його з канапки за завісу і від’ їхала на ній за 
протилежну кулісу. 
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Біля двох сумок сидять, одхекуючись, двоє чоловіків. 

КЕЦИК. В натурє, я не думав, що до такого доживу. 

БЕМЦ. Та не бери дурного в голову, а важкого в руки, плюнь, керя. 

КЕЦИК. Як же плюнуть? Тобі шо — постояв, сурлом помотав, а я — махай кирпичами. 
Отак — раз! раз! Тобі льогко отак говорить, спробував би сам. 

БЕМЦ. А хто тобі казав, що я не пробував? 

КЕЦИК. Та ну? 

БЕМЦ. Какашки гну. Я не говорю “да“, но я й не кажу “ні“. 



КЕЦИК. Отак усігда, в тебе завжди єсть слова, я — кирпичами махай, а ти — словами 
говори? 

БЕМЦ. Завжди так, кєря. Хтось же мусить бути розумний. Бо без цього нічого не вийде. Я 
тобі конкретно кажу: ти не винуватий, шо кислотники такі гнилі попалися. Ти ж мочити їх 
не хотів? Ну, коцнув половинкою, хто ж знав, шо вони гнилі? 

КЕЦИК. Ти про шо? 

БЕМЦ. Ну, про те, шо замочив духариків, хто ж їм винуватий, шо вони такі дохляки 
попалися? 

КЕЦИК. Тю, блін, я йому про одно, а він мені про шо? Я кажу, блін, шо мені западло всю 
чорнуху на собі тягнуть, а ти мені шо втираєш? (Підскакує). Ти думаєш, шо я мучаюсь за 
тих двох шльоциків, так це туфта в натурє; я тобі про інше. 

Пауза. 

БЕМЦ. Ясно. Ти ботаєш — шо твоя доля тут (киває на сумки) більша, чим моя? 

КЕЦИК красномовно мовчить. 

БЕМЦ. О-но-но. А хто натирку придумав? Ти? Ти додумався заліпуху пустить про ширку? 
Хто соду приніс, хто в кульочки фасував? Хто, ти? Ти втирав лохам натирку? Га? Це, кєря, 
тобі не кирпичами махать, тут нада (стукає себе в тім’я) калампоцать. Нє, кєря, кінчай цю 
бодягу, ти не розводь мене. 

КЕЦИК несподівано знітився, щось таке на зразок совісті промайнуло в його намаганнях 
зобразити міміку. 

БЕМЦ (вдоволено). Ну, лади. Давай паювать. 

Деякий час обидва не наважуються розщібнути сумешнік, нарешті вобох роблять це. На 
світ з’являються пакетики з білим порошком. 

КЕЦИК. Тю, блін, це твоя заліпуха, сода галіма! 

Гидливо кидає її назад, одсовує сумешнік, береться за іншого. Руки обох стикаються на 
“змійці“, потім злагодженно розстібають сумку. 

Звідтіля постають пакунки з американськими доларами. Блаженна посмішка нарешті 
протинає лице КЕЦИКА. 

КЕЦИК. Зелень... 

БЕМЦ. Зєльонка... 

КЕЦИК. Капуста. 

БЕМЦ. Хрусти. 



Обидва мнуть гроші, труть пальцями. Потроху рухи їхні уповільнюються. Не 
змовляючись, виймають ліхтарики, підсвічують здобич. 

Завмирають. Бо з рук їм випадає додолу ретельно нарізані клапті газетного паперу, на 
деяких із них надто крупний шрифт заголовків. 

КЕЦИК (отетеріло і автоматично читає звідти). “Бездуховність — це духовний 
Чорнобиль“. 

Мовкне. Пауза. 

БЕМЦ (зриваючись на істерику). Ну коли-небуть припиниться цей безпредєл цей? Ну, 
блін, коли вже буде по понятіям? Ну коли вже ці малалєткі одучаться бумагу пакувать?! 

КЕЦИК. (саркастично). “Зєльонка“! “ Башлі“. “Леве“. “Бакси“. (Тікаючи зі сцени). 
“Калим“. “Бабло“. “Сармак, сармачило“!.. 
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Завісу затуляють постаті, які виходять шерегом спиною до зали, жіночі й чоловічі. Це 
МИТЦІ. 

Лицем до глядачів повернута лише НАСТЯ, вона хоче щось запитати в кожного з них. 

НАСТЯ. Скажіть, а... 

МИТЕЦЬ. Івлін Во. Ян Потоцкі. 

НАСТЯ. Та ні, я хотіла... 

МИТЧИНЯ. Артур Міллер. 

НАСТЯ. Я... 

МИТЧИНЯ. ...Або Генрі Міллер. 

МИТЕЦЬ. Джойс. Пелєвін. 

МИТЧИНЯ. А скажіть, дівчино, чи ви будете сьогодні читати своє? 

Не встигла НАСТЯ відповісти, як МИТЦІ заходилися цитувати себе. 

МИТЦІ. “Чорні пасма безвиході чигали над...“ 

“Морок і пустка клубочилися по...“ 

“Агнесс інкармовано сахнулася, побачивши серед Кола Причетних ще й Другого 
Координатора з Третього рівня Кармічної Мантри“. 

Або: 

“Йдуть нуклеїдові мжички. Довгі мокрі пасма...“ 



НАСТЯ. А вірші будуть? 

МИТЧИНЯ. Ти якої орієнтації? 

НАСТЯ. Я ж кажу — віршової. Я почитаю вам свої. Дасть Бог, це трапиться не через Три 
Засідання Першого Кола Причетних. Послухаєте, хоча вони й починаються геть не з: “У 
чорних сутінках Безнадії шугали...“ 

МИТЧИНЯ. А які? 

НАСТЯ (одкривши свого загального зошита з віршами, навмання ткнувши туди пальцем). 
“...ялинково сріблився ліс, ти суниці мені приніс“. 

МИТЕЦЬ. Суниці? Борхес. Дос Пасос. 

НАСТЯ. В мене лише вірші, я віршової орієнтації. 

МИТЧИНЯ. Годі про це. Ти лесбійка? 

НАСТЯ. Ні. 

МИТЧИНЯ. Чому? 

НАСТЯ. А якби я сказала “так“, то ти б також запитала: “чому“? (Тікаючи за кулісу, 
щосили вигукнула). Плужник! Косинка! 
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Опинившись на пустирі, НАСТЯ нерішуче зупинилася. 

НАСТЯ. Я не боюсь. А чого? Оно крізь гілки світяться вікна. Тут же три кроки. 

Хоча під одним деревом сиділа, зігнувшись, постать. Обрис той протинався вогником 
цигарки. 

Проте вмить вогник, забачивши НАСТЮ, ворухнувся, пурхнув і вгас, розсипавшись 
іскрами, так промовисто, що навіть почулося, як цигарка засичала. Незнайомець на ім’я 
КЕЦИК ступив на стежку. 

НАСТЯ. Що таке? 

КЕЦИК. Роздівайсь. 

НАСТЯ. Я? 

КЕЦИК. Мінє що, попросить тібє? 

Ляснув лезом одкидного ножа. 

Дівчина одклала загального зошита з віршами і заходилася розщібати гудзики. 

КЕЦИК. Не так бистро. 



Скинувши білизну, дівчина постала на стежці, оголеною. Незнайомець зволікав, даючи 
нагоду їй навіть отямитися. 

Запала глибока мовчанка, тихіша за ліс. Несподівано нападник не по-чоловічому писнув. 

КЕЦИК. І-і-і-й! 

Кинувся в хащі — там ще кілька раз оргазмно зойкнув й затих. 

НАСТЯ ще довго не вірила. Стояла й дивилася на свій загальний зошит з віршами, 
покинутий долі. Доки не позбирала розкидані свої речі. Почала стомлено одягатись. 
Зігнувшися, рушила далі стежкою. 

Вже полегшено зітхнула, коли вперлася очима... в того ж самого незнайомця. Він під 
протилежною кулісою стояв суворий і татуйований. 

НАСТЯ. “Чорні пасма безнадії шугали над Другим Колом кармічних координаторів“... 

КЕЦИК. Канчай базар. Давай роздівайсь. І ето. Розпусти косу. 

Він взявся за ломаку, пальці дівчини вже самі побігли гудзиками, автоматично виконавши 
все, лише неоковирні колготки опиралися, змусивши вдатися до усвідомлених порухів. 

Стояла посеред лісу, промережена рябим світлом. Той, незнайомий, хотів підійти, але 
кроки його понесли навколо, що він, несподівано верескнув. 

КЕЦИК. Ї-ї-ї-х! 

Кинувся напролом до кущів, і там, загарчавши, віддався насолоді швидше, аніж її здобув. 

НАСТЯ стояла й дослухалася. Зітхнувши, почала покірно збирати одежу. 

Одягається. 

Коли із затінку рішуче відокремилася знайома кострубата постать. 

КЕЦИК. Так, ну, бистрінько. Я сказав! Я довго не люблю павтарять: па-бистраму, ну? 

НАСТЯ. Я закричу. 

КЕЦИК. Харашо, кричи. 

НАСТЯ. А-а-а!.. 

Тиша. 

КЕЦИК. Можить, ще покричиш? Лучче ни тіряй время. Бистро, я сказав. 

Дівчина дуже швидко роздяглася. 

КЕЦИК. Ти шото сказала? 



НАСТЯ (тихо). Якби на мені... було татуювання, як на вас... 

КЕЦИК. Ну? 

НАСТЯ. ...Я б не була голою. 

Той почав кружляти навколо неї. Раптом, збившись з пів-кроку, поповискуючи, кинувся за 
кулісу, де насолодно вщух. 

ГОЛОС КЕЦИКА. І-і-й-х!.. 

НАСТЯ (тихо). Може, не одягатися? Роздягне ж? Бути голою, чи не голою — ось питання. 
Вільям Шекспір. 

Вона стояла, потім збагнула підібрати з асфальту вбрання, й перебираючи його пальцями, 
рушила з пустиря. 

Картина 11 

Спиною до глядачів стоять МИТЦІ. 

Коли повз них хуткою ходою йде НАСТЯ, вони не втрималися, і, побачивши голу 
дівчину, здивувалися. До отетеріння. 

НАСТЯ. Веселково іскрився ліс, ти суниці мені приніс! 

Виходить зі сцени. 

МИТЧИНЯ. Та це ж ця, як її... студентка... 

МИТЕЦЬ. Точно, а на читці удавала з себе іншу. Ну? А ти, а ти б отак — змогла? 

МИТЧИНЯ. Можна подумати, що ти б зміг Переступити Межу? 

МИТЕЦЬ. Маркіз де Сад. 

МИТЧИНЯ. Забужко. 

Завіса. 
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Двоє суворих чоловіків сидять на стовбурі, особливо КЕЦИК, бо він геть виснажений, 
втупившись у дві розкриті сумки. 

КЕЦИК. Ні совісті... 

БЕМЦ. Що? 

КЕЦИК. ...Ні западла! Кажу, ні понятій в цих малолєток. 

БЕМЦ. Да, по дєлу сказано. 



КЕЦИК. Такі паскєдні. (Показав долонями, які). Не по понятіям все в них, ну? 

БЕМЦ. А ти сам жив тіко “по понятіям“? 

КЕЦИК. А як же інакше? Хоч ето й не льогко. 

БЕМЦ. Да. Тут і без того — хоч не живи. 

КЕЦИК. В натурє. 

БЕМЦ. І нікого ні в шо не ставлять. А учить — нікому. 

КЕЦИК. Та коли ж це, наконєц, кончицця? 

БЕМЦ. Оце, бляха, ти в точку. 

Обидва втупилися в точку, тобто в розкриту сумку. Доки завіса не затулила їх. Одна, а 
потім інша. 
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На вулиці з’явилася МАЛЯВА. Видобула папірчину з адресою, звірилася з будинком. 

Перше, що її лякнуло, це пасмо свіжої крові на цеглині. 

Обережненько, аби не сколихнути повітря, одтулила далі завісу. Щільно стулила повіки. 
Завіса одчинилася, показавши непорушних, закривавлених АРКАНА й РІЧМОНДА. 

МАЛЯВА кинулася кутками, шукаючи. Чого? Зупинилася, з безсилою люттю вхопила 
АРКАНА за барки, почала трясти. 

МАЛЯВА. Де? Де? Ну, ти, ж ти!.. Де?! 

Од її голосу та зусиль неквапом підвів голову досі нерухомий РІЧМОНД, сів, почав 
обмацювати тім’я. 

РІЧМОНД. Чмо я, блін, натуральне чмо. 

МАЛЯВА лунко одкинула АРКАНА, вчепилася в РІЧМОНДА, почала трясти. 

Од падіння кволо почав отямлюватися й АРКАН. 

МАЛЯВА. Де бабки, я питаю, де товар?! 

РІЧМОНД. О, Малявочко, це ти, привіт... Блін, голова, казав же я скільки раз, не треба 
пити “джін з тоніком“... 

МАЛЯВА (хапаючи тепер АРКАНА, трясучи). Де? Де сумка? 

АРКАН. «У бурях, бурях, сферах бурь», 

«Високеє там вау пробуває», 



« І дуже вічна молодість, безкрая», 

«Яку не увібгає дурь». 

«Над зорями витає...» 

Деяку мить МАЛЯВА на це тетеріє, очманіло озирається, доки погляд її не впирається в 
цеглину. Хапає її, накидається на хлопців. 

Ті несподівано швидко зриваються на рівні ноги, кволо ухиляючись од знавіснілих ударів, 
тікають. МАЛЯВА за ними. 

Завіса. 
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Двоє чоловіків сиділи на колоді. Обличчя їхні були також кольору заходу. 

КЕЦИК. Нікакого понятія в етіх малолєток. Шо вже нішо не цінять. 

БЕМЦ. Да, по дєлу ботаєш. Для них — нікакого закону. Шо з них виросте? Такі злобні. Не 
шарять по понятіям. Кідали, а корчать з себе паханів, ну? Ти ще до пахана дорости. 

КЕЦИК. А ти... сам був колись паханом? 

БЕМЦ. Я не скажу “да“, но я не скажу й “нєт“. Може був, може не був. А може буть, кєря, 
коли й стану. Но безпредєла — не позволю нікому. 

На ці слова з-за куліси ШУРА-бомжиха витягає свого велетенського міха. Двоє чоловіків 
спершу запитально, а потім благально позирають на неї. Однак вона красномовно 
підставляяє щоку до поцілунку. КЕЦИК ухиляється від нього, а от БЕМЦ шанобливо 
припадає вустами. 

ШУРА. Шось ви якісь засухарені. Не було фарту? 

КЕЦИК. Я людину вбив. 

ШУРА. Шо? 

КЕЦИК. Й не одну. 

ШУРА. Не бреши. Де ти зараз її, людину, знайдеш? 

БЕМЦ. Оце ти в точку. Вони, малалєтки кислотні, всікли, що кідалово, бакланка, тирилка 
— це можуть бути з неї бабки. І починають безпредєл. 

КЕЦИК. Задовбали малолєтки! Розвелося. Шустрі такі — раз-раз, так і шнирять. Тут і так 
без них — хоч не живи. 

ШУРА. А учить їх — нікому. 

КЕЦИК. Оце, блін, в точку. 



ШУРА з розумінням киває, розв’язує мішок, витягає звідти пляшку, але порожню. 
Чоловіки з надією позирають на наступну, але й ця — порожнісінька також. 

Так триває, доки ШУРА не видобуває акуратненьку плящину, вщерть заповнену рідиною. 

Чоловіки спрагло поглядають на неї, однак ШУРА неквапом витягає буханку, кільце 
ковбаси, занадто кров’яної, пластикові кухлики. 

БЕМЦ (потираючи руки). О, кров’яночка! 

КЕЦИК. Зашибісь. 

ШУРА (наливаючи повнісінькі три склянки, одкинувши пляшку). Ну, що сказать? 
Жизьнь, це така штука, хлопці... Шо от я можу розказать. Шо от наприклад я — я не 
прохвесорша, а от ти дай мені прохвесорство, то я й не візьму його, бо... 

Наштовхнулася на “засухарені“ погляди присутніх, розуміючи, посміхнулася, підставила 
щічки. Ті дружно поцілували її. 

Урочисто видихнувши повітря, піднесли горілку до вуст... 

...цієї ж миті завіса поза ними розчахнулася — звідти вилітають закривавлені РІЧМОНД з 
АРКАНОМ, перестрибуючи через колоду, змітають, перекидають усе тут присутнє питво і 
їдло. 

Бо за ними женеться з цеглиною в руках розлючена донестями МАЛЯВА, намагаючись 
поцілити, — все це вихором пролітає межи “застілля“, потрощивши, що там було, а, 
головне, розіллявши. Всі порожні пластикові пляшки з велетенського шуриного мішка 
вилітають геть, мало не в глядацьку залу. 

БЕМЦ (підводячись, і переконавшись, що горілка його вихлюпнута, трагічно шепоче в 
спини “кислотникам“). Ну ці мені малолєтки! (А потім рвонув комір, роздер сорочку на 
грудях, засвітивши цілі сузір’я татуювань). Ну, сволочі, бєзпредєльщикі срані! Ну коли 
вже хто прекратіт ето! 

Од шепоту його ворухнулися куліси. І завіса, рушивши, закриває другий кін. 
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Грає надто лірична музичка, вузький промінь світла вихоплює спершу лискучі новенькі 
черевики, а потім вже і всього ВАДЮ. Він знесилено і щасливо одхекується, ставить 
додолу портфеля, розтирає ліву руку проти ліктя, те місце, звідкіля раніше здавав кров. 

Але нові черевики не хотіли чекати, вони самі посунули уперед і 

ВАДЯ ледве устигав за ними. 

Які раптом рвучко зупинилися. 

Там, перед ними, у вузенькому колі світла, постали, перетинаючи шлях, дві пари 
розтоптаних кросівок перепійних кольорів. Таких само, як і обличчя їхніх не надто 
молодих власників. 



ВАДЯ уперся в них знесилено, наче ще раз кров здав. 

БЕМЦ. Ну, як воно ніштяк? 

ВАДЯ. Нормальок. 

Спробував обійти його студент. 

БЕМЦ. Погодь. Тут таке діло: кореш, (він кивнув на свого напарника), із зони тільки що 
одкинувся. Ясно? 

ВАДЯ. Ну... 

БЕМЦ. Ну так от, йому треба помочь. 

Інший урка, КЕЦИК, згідно закивав, мовляв, дійсно, треба допомогти. 

КЕЦИК. Може й ти колись залетиш на зону, і тобі теж буде нужна помощ. Може й тобі 
тоді хто поможе, ну? 

ВАДЯ і сам не помітив, як ті обоє, один, тичучи йому пальця в груди, а інший, 
поплескуючи по плечу, відводять у тінь од ліхтаря. 

БЕМЦ. Шо там в тебе? 

Він діловито забрав з хлопцевих рук портфеля, заклопотано зазирнув усередину. 

ВАДЯ. Ти що? 

БЕМЦ. Ага, колбасня. 

КЕЦИК. Яка? 

БЕМЦ (гидливо). Кров’янка. 

КЕЦИК. Ве. 

БЕМЦ. Давай по-харошому; і ти по-харошому, і ми по-харошому. Що в тебе ще є? По-
харошому, по-простому. 

ВАДЯ. Та, наче, нічого. 

КЕЦИК. Ти не усік. Давай сармак і лади. Шоб не дєлать з тебе таку само кров’янку. 

БЕМЦ. Давай, пала, па-харошому, па-бистраму. А так — ми тобі нічого не здєлаєм. 

Він, наче фокусник, показав затиснуту п’ясть, тицьнув там пальцем, ляснуло, і звідтам 
блиснуло, вискочивши, лезо ножа-викидушки. 

КЕЦИК. Туфельки теж скидай. Знімай обновку, человєку нада помоч. 

ВАДЯ. Що? 



КЕЦИК. Шузню, кажу, скидувай. 

БЕМЦ. Лади? 

КЕЦИК. Ну? 

Він теж зробив “пас“ рукою і в ній також, цокнувши, вискочило жало одкидного ножа. 

КЕЦИК. Ну, давай, давай, всьо з карманів, по-бистрому. 

БЕМЦ. Ну? 

Хоча ВАДЯ був і так надто стомлений, зламаний, щоб удаватися до грачок-скачок. 

Він стомлено лапнув, одкопилив кутрку й поліз до задньої кишені. Й витягнув. 

Такого непідробного переляку не зіграв би на сцені жоден професіонал, як це зробили 
обидва урки — рвучкий перехід від цілковитої зверхності до цілковитої ницості. Коли 
вони побачили проти себе “тетешніка“. Тобто “ТеТе“ — пістолета система Токарєва 
моделі 1934 року. 

БЕМЦ. Не дєлай етого. 

ВАДЯ (стомлено). Це ж чому? 

БЕМЦ. Ето, люди почують. 

ВАДЯ. Наспор, (повільно надимався повітрям хлопець), бахну і ніхто не сунеться. 
Наспор? На бутилку спорим? 

Обидва урки випустили з пальців ножі. 

БЕМЦ. Нє. 

КЕЦИК. Брось, керя, ето дєло, ми, блін, пошутили. 

БЕМЦ. Ну, зачем це тобі? 

КЕЦИК. Ну воно тобі нада?.. 

БЕМЦ. ...Гріх на душу брать? 

КЕЦИК. В натурє, керя, пряч волину. 

ВАДЯ (також одвів погляд од пістолета. Заговорив несподівано урочисто, цитуючи). 
“Таким, як ти, нема пощади“. 

БЕМЦ. Ну ви ж нормальний парень. Ви ж молодий, вам воно нужно — убивать? 
Запросто? 

КЕЦИК. Да й за шо? Ну, нарвались баклани, ну з кєм не буває? 



ВАДЯ тримав паузу. Його пістолет — також. 

БЕМЦ. Не хочете говорить? Спряч пушку. Тут і так вже кругом повно трупешніков, керя, 
наваляли. Давай разойдьомся путьом, нафіг вам ця... мокруха? 

ВАДЯ (форсовано). “Ніхто сюди ні вас, ні ваших активістів ніколи не кликав. Це ви сюди 
припхалися. А не ми до вас, то й не вам нас учити!“ 

КЕЦИК. Кому? 

ВАДЯ. “Негуманно? До чого тут взагалі гуманність — війна йде. І ви краще би 
поговорили про гуманність з тими, хто війну почав. Хто почав цю криваву кашу!“ 

БЕМЦ. Ми? 

ВАДЯ. “А щодо моралі, то скажу вам, (він поволі водив їм перед самісінькими носами 
“зброєю“), ви самі, зайди, давно поставили себе поза мораллю, тому — мораль — не про 
вас!“ 

КЕЦИК. Нас? 

ВАДЯ. “Про вас — ось що!“ 

Мало не вибив “пістолетом“ око КЕЦИКУ. 

Той несподівано упав навколішки. Й швидко почав вигрібати з кишень все, що там було. 

БЕМЦ автоматично вдіяв так само — на землю полетіли гребінці, штопор, ще одна пласка 
металева фляжка, кілька годинників, ліхтарики, пачки фальшивих грошей, які спершу 
майже перелякали ВАДЮ, і все це впало поруч там, де вже лежало два викидних ножі. 

БЕМЦ. Бери, кєря, одпусти, кєря! 

КЕЦИК. Не губі. Он бабки бери, всі бери, кєря. 

ВАДЯ, глядячи на товсті пачки грошей, поволі наповнювався люттю. 

БЕМЦ також гупнув на коліна, однак забився боляче об ліхтарика. Вмить заверещав. 

БЕМЦ. Ой! Малалєткі! За шо мочить? За шо? Безпрєдєльщикі срані! 

Й запрагнув підвестися, стати на ноги, глядячи смерті в очі. 

ВАДЯ (профундово). Лежать, сукі!! 

І він щосили, наче футболіст, зацідив БЕМЦА в носа ногою. Ніс хруснув і затих. 

Студент глянув: леле! Підошва одлетіла геть од його новенького черевика... 

Інший ніс, КЕЦИКА, хотів було через це тіпнутися, але цього ВАДЯ врізав і його з лівої 
ноги. Й охолов: 



підошва й од цього, лівого черевика, також одскочила! 

Промінь світла вихоплював з темряви, як хлопець стояв босоніж і ворушив по землі 
пальцями. 

Доки погляд його, напружений, не спіткнувся об власний портфель. ВАДЯ нахилився, 
розщібнув. А потім покидав туди й весь реквізит, розкиданий по землі: ножі, ліхтарики, 
гребінці, пачки грошей, тощо. Все, окрім пістолета “ТеТе“. 

ВАДЯ. “Гуманність“. “Мо-о-раль!“ 

Ідучи геть, він переступив їх, непорушних грабіжників, своїми напівбосими ногами. Ще 
раз картинно озирнувся. 

ВАДЯ. Лежать, сукі-пали! 

Або ще раз: 

ВАДЯ. Лади? 

Рушив. Завіса зачинилась, затуливши обох непорушних урок. 
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ВАДЯ йшов, новенькі лискучі, з одірваними підборами, черевики ляскали і крутилися 
навколо потомлених ніг студента. Він зупинився і одрепетирував. 

ВАДЯ. “Тому мораль — не про вас!“ “ Гуманність“! 

Знову рушає. 

Тут з протилежного кінця на кін вилітає НАСТЯ. 

Гола-голісінька, вона, влетівши в обійми ВАДІ, випускає з рук майже всі свої речі. Той 
отетеріло не знає, куди подіти пістолета. Вона — куди плаття. 

Обоє безсило опускаються додолу, на дівочу одежу. Нарешті він помічає, що дівчина гола. 

ВАДЯ. Що з тобою? 

НАСТЯ. Мене. Мене обікрали. 

Пауза. 

ВАДЯ. Мене... теж. 

Кладе додолу недоречного до такої фрази пістолета. 

ВАДЯ. Чому не одяглась? 

НАСТЯ. Ще раз обкрадуть. 



ВАДЯ знову підхоплює зброю, войовниче озирається. 

Дівчина плаче. ВАДЯ починає її утішати, і сам несподівано зривається на плач. 

Отак, не випускаючи пістолета, обіймає її, пестить, вони, обливаючи одне одного слізьми, 
починають цілуватися. 

Спершу несміливо, потім навпаки. 

Її білизна поволі починає здійматися в повітря; його портфель, подумавши, також. 

Поцілунки, обійми швидшають. 

Третя завіса зачиняється, соромливо затуляючи їх, 

тоді друга зачинилась, 

потім перша... 

Музика. 

На авансцену кволо вичовгує БЕМЦ, босий. 

Музика потроху нишкне. 

Він знесилено зупиняється, одхекуючись. 

Несподівано рве на грудях сорочку, кричить люто до глядачів. 

БЕМЦ (кричить). Ну коли ж нарешті коньчицься, вже коли коньчицься цей безпредєл?! 

Картинно вклякає. 

В цю паузу ШУРА втягає свого гігантського міха. 

Розв’язує. Видобуває порожню пластикову пляшку, тицяє її до рук БЕМЦА. 

Той не розуміє. 

Тоді ШУРА бере й собі одну до рук, і показує, як нею слід тихенько стукати об діл. БЕМЦ 
починає кволо, але згодом гучніше, калатати. 

На ці згуки з-за куліс виходять усі попередні учасники вистави. 

Навіть НАСТЯ й ВАДЯ, хутенько одягаючися, беруть і собі по пляшці й заходяться 
лупати ними. 

ШУРА роздає їх і глядачам, які до бучних своїх аплодисментів додають пляшковий 
ляскіт. 

Доти, доки він разом з акторським не утворює виразний ритмічний візерунок. 



УСІ (скандують). Ну, коли? Ну — коли? Ну — коли?!! 

Музика. 

Завіса. 

Кінець. 

Київ – 1980 - 2013. 

 


