ДОЩ В АКВАРІУМАХ
ПЛОЩ
П’ять п’єс для дітей та юнацтва

Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса.
Київ 2021

УДК 821.161.2’06-2-93
Д 71

ДОЩ В АКВАРІУМАХ ПЛОЩ. П’ять п’єс для дітей та юнацтва.
Збірка.Упорядник Надія Мірошниченко /НЦТМ імені Леся Курбаса/. – К: –
2021. С.184
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зручності тексти розташовані у порядку зростання публіки – від творів для найменших
до молодіжної аудиторії. Збірка «Дощ в акваріумах площ» орієнтована на широке коло
читачів і глядачів – від фахових театрів до аматорських і дитячих студій, від викладачів
філологічних факультетів і вчителів до маленьких читачів та їхніх батьків.

© Анна Багряна, Олександр Вітер, Олег Миколайчук-Низовець,
Неда Неждана та Надія Симчич, 2021

2

ПРОЛОГ
У темні часи добре видно світлих людей.
Еріх Марія Ремарк

Кожна драматургічна антологія утворює власну мега-драматургію, і ця книга не стала винятком. П’єси у збірці «Дощ в акваріумах площ» об’єднує не лише орієнтація на нові покоління читачів і глядачів – від найменших до молоді. Спільною є тенденція
до подолання страхів, які чатують на людину і заважають їй бути
вільною. У кожному віці вони різні, і автори вловлюють їх і стають
провідниками у лабіринтах небезпечних зон. У п’єсі Анни Багряної для найменших «Читотинь» йдеться про страх темені, страх
таємного, який виникає у дитини і активізується вночі. Авторка
розганяє цю темінь силою фантазії, яка створює чарівну країну
і населяє її численними казковими істотами. Невідомість може
бути ворожою, а може перетворюватися самою людиною на дивний світ, загадковий, але світлий. Ця п’єса може стати основою
лялькового дійства чи анімаційного фільму.
Інший страх – чужини – виникає в казці Надії Симчич «Казка
тропічного лісу, або Мальва». Авторка пропонує його подолання
і водночас проводить через чарівне перетворення, якому неминуче слідує природа. У цьому світі зима приходить на зміну літу,
поява нового життя неможлива без смерті, а зустрічі - без розлуки. Авторка проводить дітей шляхом переродження, лишаючи
світлі відчуття. Яскраві образи казки дають широкі можливості
для фантазії художника і режисера.
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«Не дуже солодка казка» Олександра Вітра про ті страхи, які
виникають, коли діти дорослішають, входять у суспільний світ і
намагаються збагнути його закони з численними умовностями і
табу. Як лишатися вільним у соціумі, як не піддатися на провокації і розрізнити, які з них справді необхідні, а які ведуть до занепаду і тоталітаризму. Автор пропонує нібито комічну ситуацію,
коли під забороною виявляється… «сливове варення», але покарання за порушення серйозне – це суд і в’язниця. Лише та юна чужинка, яка постає проти цих абсурдних заборон, може відновити
нормальність і справедливість у цьому місті.
У наступній п’єсі переходимо зі світу казок до реального життя
підлітків, які зазвичай мають численні страхи бути «не такими, як
треба» і неможливості адаптуватися до соціуму. Головна героїня
твору «Не така як треба, або Дощ в акваріумах площ» також боїться бути самотньою. Це підсилюється тим, що вона безбатченко
і переселенка, яка втратила через війну цілий світ – зі звичним
середовищем і друзями. Як навчитися бути собою, приймати себе
такою, як є, і цінувати тих, хто це розуміє, – лабіринт цієї п’єси.
Остання п’єса цієї збірки «Нетудитина, або Це стається раптово» найбільше наповнена небезпеками і спробами їх подолання. Ця драма ніби повертає в часі назад – від дівчини-втікачки з
Донбасу до того, що передувало цій втечі. В основі п’єси – майже
документальна історія протистояння української волонтерської
молодіжної організації і проросійської мафіозної структури, яка
прагне її знищити. Адже вона бореться за здоровий спосіб життя,
а отже проти наркотиків і алкоголізму, їхнього бізнесу, який веде
до виродження і хаосу. Головна героїня – немічна дівчина-інвалід, проте духом вона сильніша багатьох атлетів. Це боротьба не
лише поколінь і країн, а насамперед різних типів свідомості, які
неминуче мали опинитися по різні сторони барикад, як і неминучими стали самі барикади. Фінал водночас переможний і трагічний - героїня виграє міжнародний літературний конкурс і летить
отримувати приз, проте літак потрапляє в авіакатастрофу. П’єса
виявилася пророчою і стосовно нових героїв, і їхньої символіч4

ної «травмованості», і катастрофи, яка чатувала на нашу країну,
і не тільки нашу. Це драма-попередження, яка виявляє основний
конфлікт доби, гібридну війну свідомості. Та все-таки вона лишає
світле відчуття своїм дубль-фіналом – світ гармонії можливий, і за
нього варто боротися, як і за право лишатися собою і бути вірним
своїм цінностям.
Саме прагнення до світла, подолання символічної темряви у
світі і собі єднає ці тексти. Як і відчуття свіжості дощу, який потрібен не лише деревам і квітам, а навіть асфальту.
Надія Мірошниченко,
співробітник відділу драматургії НЦТМ імені Леся Курбаса.
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Сцена 1.
Палац Королеви Нічліани Безмежної. Поступово спалахують ліхтарі-зорі. Стає видно, що Королева сидить на оздобленому коштовним
камінням троні. Вбрана у дуже довгу чорну сукню, яка стелиться по
підлозі, замість корони на її голові блищить перевернутий донизу ріжками місяць-молодик. Королева смикає за мотузочку, що висить над її
троном. Чути гучний дзвін. До королівського покою один за одним заходять мешканці країни Чинічляндії: шурхівці (пухнасті істоти, схожі на
мишей), пухівці (подібні на кажанів), чихмаруні (дерева з ногами і білою
вовною замість крон), чорні хмарини, схожі на овечок та ведмедів, великі чорні птахи, схожі на пінгвінів або казкових ворон. Вони оточують
Королеву. Нарешті з’являються і чорні коти. Кожен тримає якийсь музичний інструмент. Вклоняються Королеві, тоді – глядачам, виходить
Кіт-диригент.
КІТ-ДИРИГЕНТ: Доброї ночі, Ваша Всенебесносте! Дозвольте розпочати концерт.
КОРОЛЕВА: О, мої любі друзі, я з нетерпінням чекаю вас! Розпочинаймо!
Починається концерт, схожий на справжнє шоу. Коти грають врочисту
музику. Птахи та інші істоти виступають у ролі хору. Співають різними
голосами.
Пісня «Темінь-темінь»
Темінь-темінь,
попід тином
тінь тиняється сумна
тихо-тихо,
щохвилини
озирається вона.
Тінь шукає свою долю,
тінь гукає духів сну,
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і, знесилена від болю,
думу думає одну:
хто цей сум нестерпний спинить,
хто зупинить часу плин.
Темінь-темінь,
попід тином
спить чиясь забута тінь.
Чи то тінь, чи то не тінь?
Чи то ти, чи то ти?
Хмарини танцюють. Королева захоплено і водночас із відчутним сумом спостерігає за ними. Концерт закінчується, музиканти вклоняються. Чути оплески. Королева теж аплодує. До неї підходить один із
птахів і щось їй шепоче на вухо. На мить стає тихо. Королева уважно
розглядає гурт, тоді вказує рукою на одну з чорних хмарин. Хмарина виділяється з гурту і підходить до Королеви.
ЧОРНА ХМАРИНА: Слухаю Вас, Ваша Всенебесносте!
КОРОЛЕВА: Терміново потрібна твоя допомога. Мусиш спуститися
на землю.
ЧОРНА ХМАРИНА: Залюбки, Ваша Всенебесносте! Але що сталося
цього разу?
КОРОЛЕВА (зітхає): Те, що й завжди. Одна дівчинка ніяк не може
дорахувати овечок. (Простягує папірець). Ось, візьми.
ЧОРНА ХМАРИНА (читає): Яринка…
КОРОЛЕВА: Знайди її і запроси в нашу країну. Звісно, якщо вона не
злякається і якщо погодиться до нас завітати.
ЧОРНА ХМАРИНА: Гаразд! Вже біжу! Чекайте нас, ми скоро будемо! (Швидко іде).
Світло поволі гасне. Орекестр, хор і балет розходяться. Королева теж
зникає за завісою.
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Сцена 2.
Темно. За вікном – ніч, видно місяць і зорі. Обстановка дитячої кімнати. Яринка, одягнена в піжаму, вертиться в ліжку, не може заснути. На
тлі – ледве чутно – звучить пісня «Темінь-темінь».
ЯРИНКА: …сто дванадцять, сто тринадцять, сто чотирнадцять, сто
п’ятнадцять… сто шістнадцять…(Накривається ковдрою з головою, потім
розкривається, підводиться і сідає на ліжко, зітхає, уважно вдивляється в
темряву). Ой, що це? Наче якийсь великий кіт! Е, та це ж мій наплічник! А то що таке, наче казкова ріпка? (Придивляється). А, вазон із фікусом. Ой, змія! Моя іграшкова залізниця – наче зміючка Оленка. (Дивиться вгору на стелю). Ой, а люстра – наче якась медуза! Як цікаво! У
темряві все не таке, як тоді, коли добре видно. А, може, так і є? Може,
вночі звичайні речі перетворюються на казкових істот? (Замислюється).
Ну, що ж це таке? Що ж може означати це слово? Може, піти запитати в тата? Але він зараз працює за комп’ютером. Пише якусь нову
книжку. Не хочу йому заважати. Ех! (Встає, обережно ходить у темряві
по кімнаті, роздивляючись свої речі).
Раптом двері Яринчиної кімнати обережно привідчиняються, у кімнаті
стає світліше. Вона сполохано озирається і сідає на ліжко. До кімнати зазирає Славко.
СЛАВКО: Мала, а чому це не спиш? Тобі ж завтра рано в садочок
вставати.
ЯРИНКА: А тобі в школу.
СЛАВКО: Знаю, я просто захотів води. Ішов коридором і почув, що
в твоїй кімнаті хтось ходить. Вирішив зазирнути.
ЯРИНКА: Я не сплю, бо… Не сплю, бо мені не спиться.
СЛАВКО: А чому не спиться?
ЯРИНКА: Ну, бо... (Повертається до вікна). Бо я дивлюся на нічне
небо.
СЛАВКО: Ха-ха, і що ти там цікавого побачила?
ЯРИНКА: Багато зірок і місяць.
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СЛАВКО: Тю, яка ж ти дурненька!
ЯРИНКА (ображено): Сам ти такий!
СЛАВКО: Ну, добре, дивися на своє небо, а я пішов спати. (Зачиняє
двері).
Лунає тиха музика. Яринка замріяно дивиться на небо. Знову ледве чутно звучить пісня «Темінь-темінь». Через якийсь час відчиняються двері її
кімнати. Цього разу заходить тато.
ТАТО: Яринко.
ЯРИНКА (озирається сполохано): Тату?
ТАТО: Славко сказав, що ти не спиш.
ЯРИНКА: Він знову обізвав мене малою і дурною!
ТАТО (вмикає нічну лампу): Не ображайся на нього. Насправді він
тебе любить.
ЯРИНКА (ледве не плаче): Це неправда! Він тільки й дивиться, як покепкувати з мене! Мабуть, і в школі друзям розповідає, що в нього мала
і дурна сестричка.
ТАТО (сідає біля Яринки, гладить її по голові): Ну, годі вже, заспокойся
і розкажи мені, хто тобі не дає заснути.
ЯРИНКА (вагається): А ти точно не розкажеш Славкові?
ТАТО (усміхається): Обіцяю, що нікому нічого не розповім. Навіть
мамі.
ЯРИНКА (таємниче й тихо): Мені не дає заснути… Читотинь.
ТАТО: Хто-хто?
ЯРИНКА (вже голосніше і виразніше, по складах): Чи-то-тинь.
ТАТО (здивовано): А хто це такий – Читотинь?
ЯРИНКА: Не знаю. Просто почула це слово по телевізору, в одній
пісні, а тепер думаю, що ж воно означає.
ТАТО: Дивно. А тобі часом не вчулося? Може, насправді це було
якесь інше слово або навіть кілька слів? Так іноді буває: коли хтось каже
або співає щось одне, а комусь чується зовсім інше.
ЯРИНКА (трохи ображено): Мені нічого не вчулося. Я точно пам’ятаю,
що співали саме про “читотинь”.
ТАТО (після паузи): Принести тобі малинового чаю?
ЯРИНКА: Так!
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Тато виходить із кімнати. Знову ледве чутно лунає пісня «Темінь-темінь».
ЯРИНКА (сама до себе, знизуючи плечима): Дивно, мій тато теж не
знає, що це таке. А він же письменник, мав би знати всі на світі слова!
Якийсь час сидить замислена. Невдовзі повертається тато із горням
чаю, обережно протягує його Яринці. Вона дякує, робить ковток і задоволено
усміхається.
ТАТО: Ну, а тепер можеш розповісти мені про свого Читотиня.
ЯРИНКА: Але ж ніякого Читотиня немає.
ТАТО: Як це немає? Ти ж сама щойно сказала, що тобі не дає заснути якийсь Читотинь. А хіба може не давати заснути той, кого не існує?
ЯРИНКА (спантеличено): Ні, не може.
ТАТО: Чудово. Ось ми і знайшли відповідь на твоє запитання. Читотинь – це той, хто заважає дітям спати. Правильно?
ЯРИНКА: Мабуть. Але ж я його ніколи не бачила.
ТАТО: Мусиш знати, що не всі речі й істоти існують у природі. Більшість із них живуть у нашій уяві. Хоча іноді можуть легко переходити
з уявного світу в реальний. Наприклад, твої улюблені “мультяники”.
Вони теж колись були звичайними мешканцями чиєїсь уяви. Всього
лишень. Допоки не ожили на екрані. Розумієш, про що я?
ЯРИНКА: Так. Твої герої теж оживають, тільки не на екрані, а в
книжках.
ТАТО: Яка ж ти в мене розумничка! А тепер лягай спати. І якщо
знову не зможеш заснути, спробуй уявити свого Читотиня. Нехай він
прийде до тебе і сам про все розповість.
Яринка віддає горня з недопитим чаєм тату, він ставить його на нічному столику біля ліжка. Яринка лягає і вкривається ковдрою.
ЯРИНКА: Мені лячно.
ТАТО: Не варто боятися. Справжній Читотинь ніколи не лякає дітей. Він досить симпатичний, от побачиш.
Тато вимикає світло і виходить із кімнати. Яринка вкладається спати.
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Сцена 3.
Лунає музика. Знову звучить пісня «Темінь-темінь». Місяць угорі на
небі оживає і починає танцювати із зірками. Згодом до них приєднується
Чорна Хмарина. Танок закінчується, місяць і зорі повертаються на свої місця. А Чорна Хмарина проникає в кімнату до Яринки. Кімната освітлюється, але слабо, це більше нагадує світло місяця. Чорна Хмарина опускається
на Яринчине ліжко, лоскоче її за руку і за щічку. Яринка сполохано розплющує очі, роззирається, підводиться. Помічає Чорну Хмарину, накривається
ковдрою майже з головою. Хмаринка зістрибує з ліжка і йде в інший куток
кімнати, де стоїть кошик з іграшками.
ЯРИНКА (сміливішає): Хто ти?
ЧОРНА ХМАРИНА: Я? Я – Читотинь!
ЯРИНКА: Хто-хто?
ЧОРНА ХМАРИНА: Читотинь із країни Чинічляндії!
ЯРИНКА: Але ж…
ЧОРНА ХМАРИНА: Моє ім’я мовою країни Чинічляндії означає
“шматочок нічного мороку”.
ЯРИНКА (дещо налякано): Мороку?
ЧОРНА ХМАРИНА: Ага, мороку. На жаль, люди звикли боятися
усього темного й чорного. Хоча морок насправді не є ані злим, ані добрим. Морок – це всього лише морок. Ніч – це просто ніч. Вона існує
для того, щоб усе живе могло відпочити перед початком нового дня.
ЯРИНКА: Читотинь… Отже, це ти не даєш мені заснути?
ЧИТОТИНЬ: І так, і не зовсім так.
ЯРИНКА: Нічого не розумію.
ЧИТОТИНЬ: Іноді з людьми таке трапляється, коли вони ніяк не
можуть заснути. Це називається безсонням.
ЯРИНКА: Без-сонням?
ЧИТОТИНЬ: Так. Тільки морок тут насправді ні до чого. Жодне нічне створіння не може відібрати в живої істоти права на сон.
ЯРИНКА: Хто ж тоді відбирає це право?
ЧИТОТИНЬ: Думки. Людям не дають спати їхні думки. У когось
вони приємні й радісні, у когось – сумні й прикрі. Найчастіше люди
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пригадують уночі те, що пережили протягом дня: слова, вчинки, образи, захоплення, сумніви, страхи. Хтось мучиться від думок про те,
що згаяв свій день намарно. Хтось – що завдав болю близькій людині.
Інший картає себе за власну жадібність. Творчі люди найчастіше обмірковують свої майбутні твори. Вчителі переживають за своїх учнів,
лікарі – за хворих, хворі – моляться про одужання. А є й такі, котрі забивають собі голову всілякими нісенітницями. Наприклад, намагаються розтлумачити якісь незрозумілі слова. Кожна людина знає, що таке
безсоння. Але мешканці країни Чинічляндії приходять тільки до дітей.
Думки дорослих нас не цікавлять.
ЯРИНКА: Чекай. Отже, те слово, яке я почула по телевізору...
ЧИТОТИНЬ: Насправді воно не має жодного стосунку до мого імені і
взагалі не варте запам’ятовування. А Читотинь – це я. І я прийшов до тебе,
щоб порятувати тебе він непотрібних думок. А якщо точніше – мене до
тебе відправила королева Чинічляндії Її Всенебесність Нічліана Безмежна.
ЯРИНКА (з недовірою): Сама Королева?
ЧИТОТИНЬ: Уяви собі! Вона пильнує всі дитячі сни. Коли ж до чиєїсь ясної голівоньки ненароком вриваються нічні думки, Королева звертається по допомогу до своїх вірних помічників.
ЯРИНКА (насторожено): І що ви робите з тими дітьми, яким не
спиться?
ЧИТОТИНЬ: Наше завдання – сповнювати дитяче безсоння різними дивами. Іншими словами кажучи, розважати дітей, щоб вони не
сумували від того, що не можуть заснути. Тому ми розповідаємо їм
казки, показуємо різні фокуси, іноді навіть запрошуємо на невеличку
екскурсію до Чинічляндії. Звісно, якщо дитина сама того бажає.
ЯРИНКА: Як цікаво! Але, мабуть, у вашій країні завжди темно й
лячно.
ЧИТОТИНЬ: А от і ні. Чинічляндія насправді освітлена нічними вогнями. І мешкають у ній переважно добрі істоти.
ЯРИНКА: Схожі на тебе?
ЧИТОТИНЬ: Ти мене зараз бачиш таким, яким сама створила у
своїй уяві. Власне, ніяким. Для тебе я – просто безформний шматок
темряви. Але варто тобі проявити трохи більше фантазії, і я одразу ж
змінюся. Наприклад, набуду форми слона або кактуса. Або й навіть
людини. Все залежить від того, ким ти хочеш мене бачити.
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ЯРИНКА: А можеш стати кудлатим песиком?
ЧИТОТИНЬ: Жоднісіньких проблем! Абра-кадабра, а-ба-ба-галамага, ахалай-махалай! (Читотинь підстрибує кілька разів, тоді зникає за
завісою, і через якийсь час повертається в образі великого кумедного песика).
Гав-гав!
ЯРИНКА: Яка краса! Саме про такого собаку я давно мрію.
ЧИТОТИНЬ: Прошу не забувати, що насправді я ніякий не собака.
І прийшов сюди лишень для того, щоб тобі не було сумно чекати сну.
ЯРИНКА: Сну? О ні, тепер я не хочу засинати до самого ранку! Мені
дуже хочеться бодай краєм ока побачити країну, в якій ти живеш. Це
можливо?
ЧИТОТИНЬ: Для тих, у кого добре розвинена уява, можливо все. Але
перш, ніж ми з тобою вирушимо в Чинічляндію, мусиш запам’ятати
декілька важливих правил. По-перше, наша Королева любить лише
чемних дітей. Вітатися з нею потрібно словами: “Доброї ночі, Ваша
Всенебесносте”. Запам’ятала?
ЯРИНКА: Так. “Доброї ночі, Ваша Всенебесносте!”.
ЧИТОТИНЬ: Саме так! А прощатися: “До наступної ночі, Ваше Всенебесносте”.
ЯРИНКА: “До наступної ночі, Ваше Всенебесносте!”.
ЧИТОТИНЬ: Чудово! По-друге, коли відчуєш якісь сумніви й не
знатимеш, як краще вчинити, просто уважно стеж за мною. Я подаватиму тобі необхідні знаки.
ЯРИНКА: Добре.
ЧИТОТИНЬ: Ну і нарешті, по-третє, ти не повинна шкодувати за
тим, що вранці перетворюється на прозорий туман. Адже не можна
жити лише уявою. Видимий світ також сповнений див. Головне – навчитися їх помічати. Ну що, домовилися? Обіцяєш дотримуватися усіх
правил?
ЯРИНКА (радісно й нетерпляче): Так, обіцяю!
ЧИТОТИНЬ: Гаразд. А тепер ляж, накрийся ковдрою, заплющ очі і
скажи: “Чинічляндія”!
Яринка робить те, що їй наказує Читотинь. Чути дивні космічні звуки.
Все довкола розгойдується. Настрашений голос Яринки: «Ой, здається, моє
ліжко відривається від підлоги!».
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Сцена 4.
Довкола – суцільна темрява, світяться тільки очі Читотиня. Чути голоси Яринки і Читотиня.
ЧИТОТИНЬ: Ну ось, майже приїхали.
ЯРИНКА (розчаровано): Ти сказав, що твоя країна освітлена. Але ж я
нічогісінько не бачу!
ЧИТОТИНЬ: Спокійно. Ми ще не перетнули кордон.
ЯРИНКА: Кордон?
ЧИТОТИНЬ: Так. Адже кордони між країнами існують не лише на
землі. Чинічляндія також охороняється кордоном. Це потрібно заради
її внутрішньої і зовнішньої безпеки. Тобто для того, щоб на територію
Чинічляндії не проникла жодна підозріла істота з інших уявних країн.
На жаль, не всі наші сусіди бажають нам добра.
ЯРИНКА: Цікаво, а війни у вас бувають?
ЧИТОТИНЬ: На щастя, остання війна була дуже давно – кілька
мільйонів років тому. Але це зовсім не означає, що ми не повинні бути
пильними. Як кажуть люди, береженого Бог береже.
ЯРИНКА: А що, коли мене не пустять до Чинічляндії?
ЧИТОТИНЬ: Не хвилюйся. Не пускають лише тих, котрі мають
злі наміри щодо мешканців нашої країни. Але таких завжди видно
здалеку, навіть у цілковитій темряві. Для усих інших Чинічляндія гостинно відкрита. Особливо в нас радіють дітям. Незабаром ти сама це
відчуєш. І ще: для того, щоб перетнути кордон нашої країни, не потрібні жодні паспорти й візи. Найголовніший документ – це відсутність страху та недобрих думок. Ну що, готова?
ЯРИНКА: Так!
ЧИТОТИНЬ: Тоді вперед!
У просторі з’являється сила-силенна світлячків, які яскраво мерехтять золотаво-зеленим сяйвом і видають якісь дивні звуки, схожі на цвіркотіння коників.
ЧИТОТИНЬ: Це наші чинічляндські прикордонники. Бачиш, як
вони радіють, що ти завітала до Чинічляндії?
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ЯРИНКА: Скажи їм, що я також дуже рада.
ЧИТОТИНЬ: Ти сама можеш сказати їм усе, що хочеш.
ЯРИНКА: Але ж я не знаю їхньої мови.
ЧИТОТИНЬ: Чинічляндці розуміють всі мови. І не лише ті, якими
між собою розмовляють люди. Ми розуміємо також мову вітрів, мову
дерев, мову добрих і злих духів. Хіба ти досі не помітила, що я з тобою
розмовляю твоєю рідною мовою?
ЯРИНКА: А й справді… В тебе виходить чудово! Але, мабуть, це
дуже складно – вивчити стільки мов.
ЧИТОТИНЬ: Для людей – складно, для мешканців Чинічляндії –
дрібничка, справа кількох хвилин.
ЯРИНКА: Кількох хвилин? Всього лише?
ЧИТОТИНЬ: Не дивуйся. Про закони перетікання часу в Чинічляндії ми ще поговоримо. А поки… Здається, ти хотіла сказати щось нашим прикордонникам.
ЯРИНКА: О, так! (Озирається довкола і радісно махає світлячкам рукою). Дякую, що впустили мене до своєї країни! Я дуже щаслива!
Світлячки стрибають і мерехтять іще яскравіше. Незнайомий простір
поступово освітлюється місячним сяйвом. Воно стає стає дедалі яскравішим.
ЧИТОТИНЬ: Ну от ми нарешті і приземлилися, тобто принебеснилися!
ЯРИНКА (роздивляється себе, свою піжаму, починає схлипувати): Ні,
тільки не це! Я не можу йти до Королеви у такому вигляді. Що вона
про мене подумає? А ще я не прихопила з собою жодного подарунка.
Моя мама постійно вчить мене, що ходити в гості без гостинців – ознака неґречності.
ЧИТОТИНЬ: Ти весь час забуваєш, що зараз ми з тобою перебуваємо в світі твоєї уяви. Досить тобі лишень уявити якесь вбрання – як
воно буде на тобі. Те ж саме стосується і подарунків. Подумай, що б ти
хотіла подарувати Її Всенебесності Нічліані Безмежній.
ЯРИНКА (перестає плакати, її обличчя вмить прояснюється): Я хочу…
У чому ж я хочу піти на прийом до королеви? А, знаю! Зараз! (Зникає
за завісою, чути, як вона наспівує пісеньку, через якийсь час повертається
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у красивому й пишному платтячку із золотавого шовку й у жовтих лакованих черевичках). Ну, як я тобі?
ЧИТОТИНЬ: Наче справжня принцеса!
ЯРИНКА: Залишилося обрати гостинець для королеви. Думаю, це
має бути щось… солоденьке. (Заплющує очі, коли розплющує, з’являється
триярусний фруктово-горіховий торт на срібній таці). Ну ось, із таким
тортом не соромно йти в гості навіть до самої Королеви!
ЧИТОТИНЬ: Ну, тоді ходімо!
ЯРИНКА: Ходімо! (Ідуть)
ЧИТОТИНЬ: Так от про час. У Чинічляндії він перетікає за дещо
інакшими законами, ніж на землі. Наприклад, те, що ви називаєте
секундою, у нас може розтягнутися до кількох годин. Або ж навпаки:
доба стає однією хвилиною. Все залежить від того, які події відбуваються в нашій країні – радісні чи сумні.
ЯРИНКА: Як цікаво!
ЧИТОТИНЬ: Хоча, звісно, й на людські закони часу нам доводиться зважати. Адже, як не крути, ми пов’язані з людьми, тобто з їхньою
уявою. Саме тому ти повинна повернутися додому не раніше, ніж розтане місяць. Або, кажучи мовою людей, до світанку. А до світанку ще є
достатньо часу, тож я встигну показати тобі найцікавіші місця Чинічляндії.
Поки Читотинь говорить, змінюються декорації – це може відбуватися
і на екрані за ними. Видно маленькі будиночки, з вікон яких визирають звірятка, схожі на чорних пухнастих мишей. Вони голосно пищать і махають
Яринці лапками.
ЧИТОТИНЬ: Це – місто Шурх. Його мешканці кажуть тобі: “Ласкаво просимо!” А он там, далі, у трохи вищих будиночках живуть інші
істоти – так само чорні й пухнасті, але, на відміну від мешканців міста Шурх, вони мають крила. Їхнє місто називається Пурх. І шурхівці,
й пурхівці вважаються санітарами темряви. Вони дбають про чистоту
кожної ночі, збирають сміття, латають дірки на нічному полотні, а також піклуються про здоров’я Королеви й усіх чинічляндців. (Чути звук,
схожий на лопотання крил і водночас на гучні оплески в якомусь великому
концертному залі). Це означає, що ти їм сподобалася. Але не варто від17
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волікати їхню увагу. Інакше вони втратять пильність і можуть не почути чергового виклику на допомогу.
Далі видно порожні будинки. Окремі з них – напіврозвалені.
ЧИТОТИНЬ: Мешканці цього міста тисячу років тому подалися в
інші краї – шукати світлішої долі. Проте, незвиклі до гарячого денного
світла, згоріли у перших променях сонця.
ЯРИНКА (схвильовано): Невже сонце є страшнішим від нічного мороку?
ЧИТОТИНЬ: Для істот, народжених у Чинічляндії – так.
Порожні будинки змінюються пишним садом, стовбури та гілля чинічляндських дерев – сріблистого кольору, а крони вкриті не зеленим листям,
а білою густою вовною, наче вівці. Це – чихмаруні. Кожне дерево має ніжки, а
відтак може легко пересуватися з одного місця на інше.
ЯРИНКА: Як цікаво!
ЧИТОТИНЬ: Це також мешканці нашої країни. Їх називають чихмарунями, а місто, в якому вони живуть – Хмарополь. Якщо хочеш,
можеш привітатися з ними.
Яринка обережно кладе торт на стежку і біжить до найближчого дерева,
вклоняється йому.
ЯРИНКА: Доброї ночі, дорогий Чихмаруню!
Дерево ворушить гіллячками-руками. Тоді відриває від своєї крони трохи
вовни й хутко сплітає з неї великого банта. Нахилившись, причеплює банта
на Яринчине волосся. Лунає красива музика.
ЧИТОТИНЬ: Мабуть, як справжній джентльмен, я зараз мав би запросити тебе на танець. Але ми вже нівроку забарилися в дорозі. Королева Нічліана зачекалася на нас. До того ж, у королівському палаці
на тебе чекає несподіванка.
ЯРИНКА: Тоді ходімо швидше!
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Перед мандрівниками з’являється велика чорна брама, яка сама відчиняється. Зміна декорацій – королівське подвір’я. Замість квітів на ньому
рясно ростуть зорі. Від дивовижного сяйва зоряних квітів здається, що замок королеви Нічліани вилитий зі справжнього золота.
ЧИТОТИНЬ: Ну от ми й прийшли!

Сцена 5.
Зала королівського палацу. Королева Нічліана Безмежна сидить у троні. До зали заходять Яринка і Читотинь. Яринка збентежено дивиться на
Читотиня, ніби чекає від нього якоїсь підказки. Той киває їй головою в бік
Королеви. Яринка повільно наближається до неї, але раптом, спіткнувшись
об складку на її довгій, аж до підлоги, сукні, падає. Торт перевертається і
розпадається на шматки. Яринка у відчаї – от-от заплаче. Знову шукає поглядом Читотиня.
ЧИТОТИНЬ (до Яринки, тихо): Уява! Швиденько вмикай свою уяву!
Яринка заплющує очі. Пошкоджений торт зникає і з’являється новий –
цілий і ще кращий.
ЯРИНКА (до Королеви): Доброї ночі, Ваша Всенебесносте!
КОРОЛЕВА: Доброї ночі, моя дорога госте! Ласкаво прошу тебе до
свого палацу. Дякую за подарунок. Мені ще ніхто ніколи не приносив
такої краси.
Королева бере торт, підіймає його вгору й захоплено розглядає з усіх боків. Смикає за мотузочку, що висить над її троном. Чути гучний дзвін. До
королівського покою заходять чорні хмарини і птахи, шурхівці, пухівці та
чихмаруні. Яринка сполохано пригинається.
КОРОЛЕВА: Не бійся. Це мої помічники. Вони допоможуть мені
організувати святковий бал на твою честь.
19

Анна БАГРЯНА. ЧИТОТИНЬ

Королева дає знак мешканцям Чинічляндії. Вони спритно підхоплюють торт, тоді починають заносити до палацу стіл, столові прибори
та різні екзотичні наїдки, серпантин та прикраси. Нарешті до зали
заходять і великі чорні коти з лискучою шерстю й смарагдовими очима-світлячками.
ЯРИНКА: Які гарнюні! Я ніколи в житті не бачила таких красивих
котів!
ЧИТОТИНЬ (шепоче їй на вушко): Це – королівський оркестр.
КОРОЛЕВА (піднімає руку вгору, до Яринки): Дорога моя госте! Твій
візит до Чинічляндії для мене особисто і для всіх чинічляндців є справжнім святом.
КІТ-ДИРИГЕНТ: На жаль, останнім часом дітлахи навідуються сюди
все рідше й рідше.
ЧИХМАРУНЬ: А все тому, що їхні батьки постійно лякають їх
страшними нічними чудовиськами, котрі нібито крадуть і їдять тих,
хто не спить уночі.
ЧОРНИЙ ПТАХ-1: Звісно, не всі малюки вірять цим безглуздим
казкам.
ЧОРНИЙ ПТАХ-2: Є й сміливці, котрі не бояться темряви.
КІТ-ДИРИГЕНТ (зітхає сумно): Тільки чомусь їхню уяву приваблюють зовсім інші країни…
КОРОЛЕВА: Тому я дуже щаслива, що ти обрала для уявної нічної
мандрівки саме Чинічляндію. Від імені усіх чинічляндців дякую тобі за
твою довіру й безмежну доброту.
ЧИХМАРУНЬ: Будь певна, поки ти тут, ніхто тебе не скривдить і не
дозволить тобі сумувати.
КІТ-ДИРИГЕНТ: Авжеж!
КОРОЛЕВА: А тепер – розпочинаймо наше свято!
Оркестр дістає інструменти, виходить диригент, грає врочиста
музика, решта присутніх танцюють. Читотинь смикає Яринку за
платтячко.
ЧИТОТИНЬ: Чарівна принцесо, дозвольте запросити Вас на танок.
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Щаслива Яринка обіймає Читотиня і кружляє з ним у танку під чарівну
музику королівського оркестру. Мешканці Чинічляндії обступають колом
Яринку і Читотиня й починають захоплено їм аплодувати.
ЧИТОТИНЬ: Ця сукня і білий бант від Чихмаруня тобі дуже личать.
А ще ти дуже сподобалася нашій Королеві.
ЯРИНКА: Мені вона також дуже сподобалася. Нічліана – дуже красива й добра жінка. А всі її помічники – такі милі й гостинні!
ЧИТОТИНЬ: Як бачиш, чорний колір не завжди страшний.
ЯРИНКА (співчутливо дивлячись на довгу сукню Королеви): Мабуть, Її
Всенебесності незручно рухатися в такій довгій сукні, тому вона весь час
сидить у своєму троні.
ЧОРНА ХМАРИНА-1: Не хвилюйся, наша Королева зараз почувається як ніколи щасливою.
ЧОРНА ХМАРИНА-2: А не рухається вона, щоб не порушити гармонії Всесвіту.
ЧОРНА ХМАРИНА-1: Якщо її сукня ненароком заплутається, може
настати вічна темрява або ж, навпаки, вічне світло.
ЧОРНА ХМАРИНА-2: Насправді й одне, й друге є однаково небезпечним для всього живого на землі.
Оркестр грає веселішу й бадьорішу музику. Яринка заливається дзвінким сміхом, танцюючи з Читотинем та іншими мешканцями Чинічляндії. У якийсь момент Королева смикає за мотузочку. Чути дзвін, після якого
настає тиша.
КОРОЛЕВА (щосили плескаючи в долоні): Браво! Яке чудове свято! А
тепер прошу всіх до святкового столу!
Яринку помічники садять на почесному місці – навпроти Королеви.
На столі - сила-силенна різних дивовижних наїдків. Дівчинка зацікавлено
розглядає небачені досі фрукти й овочі, салати, тістечка, креми. Раптом
помічає біля себе горня з малиновим чаєм, яке їй увечері приніс тато. Зацікавлено зазирає в нього.
ЯРИНКА: Малиновий чай!
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КОРОЛЕВА: Це – особливий і надзвичайно цінний напій. Королівський напій! Тому ми пригощаємо ним лише найдорожчих, найбажаніших гостей.
Яринка, заплющивши очі, смакує чаєм. Оркестр тим часом починає
грати нову музику. Читотинь висмикує Яринку з-за столу в ту мить,
коли вона саме тягне руку до якогось екзотичного фрукта. Яринка не
встигає нічого скуштувати, іде за Читотинем. Святкова програма продовжується.
Помічники Королеви співають нову пісню. Кожен – по рядку, останній
рядок і приспів – разом, їм підспівує і Яринка.
Пісня «Якби не було ночей»
Якби ночей не було,
тоді не було б і днів,
і зникли б назавжди і світло, й тепло,
і світу ніхто б не радів.
Втомилося б Сонце давно,
якби не стуляло очей,
і згасло б, напевно, назавжди воно
якби не було ночей.
Приспів:
Нічліано, Нічліано,
Всенебесносте Безмежна,
Ніч розтане, ніч розстане,
чорні скинувши одежі.
Ніч невічна, ніч невічна,
до світанку часу мало,
але вечір знов покличе
вас до зоряної зали.
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Морок ночі – це не вирок,
просто світло ночі – тьмяне,
але серце добре й щире
в Королеви Нічліани.
Пісня закінчується, танці припиняються, музика стишується, Королева знову смикає за мотузочку. Лунає дзвін. У королівському палаці настає
цілковита тиша.
КОРОЛЕВА: На жаль, хоча, може, і на щастя, кожна ніч має свій кінець.
Яринка кидає запитальний погляд на Читотиня. Він іде до трону Нічліани, Яринка – за ним.
ЯРИНКА: Дуже Вам дякую, Ваше Всенебесносте. (Із прикрістю дивиться на стіл із наїдками, які так і не встигла скуштувати, на тарілці лежать золотаві фрукти у формі зірки). Якщо… якщо Ваша Всенебесність
дозволить, я візьму дещо на згадку про це свято.
КОРОЛЕВА: Звісно, ти можеш узяти зі столу все, що хочеш. Адже
все це готувалося спеціально для тебе.
Яринка починає жадібно накладати собі у пелену королівські ласощі.
ЯРИНКА: Супер! Оце так здивую маму з татом, і Славка теж. Можливо, він нарешті перестане глузувати з мене і обзивати мене «дурненькою малою».
Солодощі починають випадати з пелени. Читотинь гарчить, подаючи
Яринці знак. Вона спиняється, відходить від столу, присоромлено дивиться
на Королеву.
КОРОЛЕВА: Дорога моя госте, мені дуже не хочеться відпускати
тебе звідси. Своєю присутністю ти розвеселила всіх нас і подарувала
нам надію на те, що світ людей неодмінно стане добрішим. Завдяки
тобі я на деякий час забула про свій смуток.
ЯРИНКА: Це я Вам дякую, Ваша Всенебесносте!
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ЧИТОТИНЬ: Гав!
КІТ-ДИРИГЕНТ: А тепер ти мусиш повертатися додому, у свій реальний світ. Там на тебе чекають інші радощі.
КОРОЛЕВА: Але дуже скоро ми з тобою побачимося знову. Коли
закінчиться наступний день, коли сонце піде до сну, я неодмінно нагадаю тобі про себе. Адже моя сукня настільки довга, що ти зможеш
торкнутися її, навіть стоячи на землі.
ЯРИНКА: Як чудово! Отже, ми з Вами не прощаємося назавжди?
Читотинь знову гарчить. Яринка дивиться на нього винувато.
ЯРИНКА: До наступної ночі, Ваша Всенебесносте! Обіцяю розповісти про Чинічляндію усім своїм друзям, щоб вони знали, що є така
країна, і що в ній живуть лише добрі істоти.
КОРОЛЕВА: Дякую тобі, моя мила принцесо! Але знай, що добро не
існує саме по собі. Воно з’являється лише там, де є думки про нього. Ти
маєш дуже чуйне й ніжне серце. Збережи його для дорослого життя.
Яринка знову зиркає на Читотиня і, повторюючи за ним, вклоняється
Королеві.
КОРОЛЕВА: До наступної ночі, Яринко! Мій помічник відведе тебе
додому.
ЧИТОТИНЬ (до Яринки): Скоро світатиме, тож мусимо поквапитися!
Читотинь вклоняється Королеві і йде до виходу, Яринка – за ним. У королівському палаці стає дуже темно, видно лише місяць. Тихо лунає пісня
«Темінь-темінь».

Сцена 6.
Яринчина кімната, Яринка лежить в ліжку, накрившись ковдрою з головою. Проступають перші промені ранкового сонця, але в кімнаті ще напівтемрява. Чути кукурікання півня. Пісня про темінь стишується. Яринка
повільно відгортає ковдру. Читотинь сидить на краєчку її ліжка.
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ЯРИНКА (підводиться): Читотинь? Отже, це був не сон?
ЧИТОТИНЬ: Не сон.
ЯРИНКА (радісно): Ти – справжній!
ЧИТОТИНЬ: Так. Але, на жаль, я мушу повертатися назад, до Чинічляндії, поки не розтанув місяць. Пам’ятай про слова Королеви Нічліани, а нашу мандрівку збережи у своєму серці як один із красивих
споминів.
ЯРИНКА: Я вже так звикла до тебе, Читотиню, що навіть не уявляю,
як далі житиму без твоїх мудрих порад.
ЧИТОТИНЬ: Не хвилюйся. Насправді я нікуди не зникаю. Щоночі,
перш ніж заснути, визирни у вікно. Ти побачиш довгу сукню й корону
Її Всенебесності Нічліани Безмежної, а поруч із нею завжди буду я – її
вірний помічник і твій вірний друг. Просто побач мене. Адже насправді це зовсім неважко. Тільки дуже прошу тебе, не забувай про третє –
найважливіше – правило.
ЯРИНКА: Так, я його пам’ятаю. Ніколи не варто шкодувати за тим,
що вранці перетворюється на прозорий туман.
ЧИТОТИНЬ: Молодчинка! (Збирається іти) Ну, тоді до наступної
ночі!
ЯРИНКА: Стривай! Хочу в тебе ще дещо запитати.
ЧИТОТИНЬ: Запитуй, тільки швидше, бо в мене лишилося обмаль
часу.
ЯРИНКА: Пам’ятаєш, коли ми увійшли до королівського палацу, я
злякалася, що наступила на сукню Її Всенебесності, і від сильного хвилювання впала на підлогу разом із тортом? Мабуть, я тоді виглядала
дуже смішно. Але, скажи, чому ніхто не сміявся з мене?
ЧИТОТИНЬ: У країні Чинічляндії не прийнято насміхатися з чужої біди. Коли котрийсь із мешканців потрапляє у якусь халепу або
ж просто у не вельми приємну історію, інші чинічляндці завжди
приходять йому на допомогу. Це ті закони, за якими ми живемо
вже багато років…
Останні слова звучать, ніби відлуння, Читотинь зникає. У кімнаті більшає світла. Яринка роззирається довкола. Помічає, що знову одягнена в піжаму. Мацає себе за голову, але банта від Чихмаруня немає. Шукає під ковдрою
ласощі, але їх теж немає.
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ЯРИНКА (тихо схлипує): Нічого королівського не лишилося. Все
розтануло разом із ніччю. Ні платтячка, ні черевичок, ні банта, ні ласощів. Ні Читотиня.
ГОЛОС ЧИТОТИНЯ (як відлуння): Не можна жити лише уявою.
Видимий світ також сповнений див. Головне – навчитися їх помічати.
ЯРИНКА (хутко витирає сльози, усміхається): Мамо! Тату! Славко!
Ідіть сюди! Швидше!
До Яринчиної кімнати заходять Тато, Мама і Славко.
МАМА: Доброго ранку, Яринко. Що сталося?
ЯРИНКА (радісно): Доброго ранку усім! Ніколи не вгадаєте, де я
була цієї ночі!
ТАТО: Ану ж бо, розкажи нам, де ти була.
ЯРИНКА: Я була в країні Чинічляндії! А водив мене туди Читотинь!
МАМА: Хто?
СЛАВКО: Який іще Читотинь?
ТАТО (до мами і Славка): Ви ще не знаєте про нього. Але, можливо,
скоро ми вас із ним познайомимо.
ЯРИНКА (дивиться на Славка): До речі, у Чинічляндії ніхто ніколи
не глузує з чужої біди. А коли котрийсь із чинічляндців потрапляє в
незручну ситуацію, інші приходять йому на допомогу.
Славко трохи винувато дивиться на сестру. Яринка тим часом помічає
на столику горня з малиновим чаєм.
ЯРИНКА: Королівський напій! (Заплющує очі і з насолодою п’є чай).
СЛАВКО (зазирає в чашку сестри): Я теж хочу малинового чаю!
ТАТО: Ходімо, зараз зроблю.
Мама, Тато і Славко виходять із Яринчиної кімнати. Вона хутко біжить до столу, бере альбом і олівці, починає малювати. Поки вона малює,
лунає музика. З’являються помічники Королеви Нічліани, оркестр з інструментами. Мешканці Чинічляндії танцюють і співають пісню «Якби
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не було ночей». Яринка домальовує і виходить із кімнати з альбомом. Помічники Королеви продовжують грати й співати. Нарешті світло в кімнаті
тьмяніє, всі розходяться. Потім настає повна темрява.

Сцена 7.
Вмикається нічна лампа. Кімната Яринки. Яринка у ліжку, бере зі столика горня з чаєм, п’є. Замріяно дивиться у вікно, де видно місяць і зорі.
ЯРИНКА: Доброї ночі, Ваша Всенебесносте.
Яринка ставить горня на столик, вкривається ковдрою, вимикає лампу
і лягає спати. Тато з мамою і Славком зазирають до неї в кімнату, усміхнено переглядаються між собою, Славко тримає в руках Яринчин альбом із
малюнками. Тато зачиняє двері. Лунає музика. Чути дзвінкий сміх, оплески. У кімнаті з’являється Читотинь. За ним – інші мешканці Чинічляндії.
Співають пісню «Темінь-темінь». Яринка прокидається і танцює з ними.
Коли зорі на небі починають гаснути, мешканці Чинічляндії розходяться,
Яринка знову лягає спати.

Сцена 8.
Розвиднюється. До кімнати заходять мама, тато і Славко. Мама і
Славко тримають коробки, перев’язані яскравими стрічками. Тато – великий триярусний торт.
МАМА, ТАТО і СЛАВКО (разом співають):
З днем народження тебе,
з днем народження тебе,
з днем народження, Яринко,
з днем народження тебе!
Яринка прокидається, здивовано дивиться на рідних, підводиться, усміхається зачаровано. Першою до неї підходить мама.
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МАМА: Доню, вітаю! Ми з татом і Славком побачили твої малюнки…
СЛАВКО: І подумали: можливо, ти намалювала саме те, про що
мрієш.
МАМА (простягує коробку): Зі святом тебе! Будь здорова і щаслива!
Яринка із завмиранням серця бере мамин подарунок, розв’язує стрічки
на коробці, відкриває і дістає звідти золотаве шовкове платтячко і жовті
лаковані черевички, в яких вона була в Чинічляндії.
ЯРИНКА (радісно): Ура! Це ж моє… найулюбленіше платтячко! І мої
найулюбленіші черевички! Дякую, мамо! (Обіймає маму).
Славко підходить до Яринки і несміливо простягує їй ще більшу коробку.
У коробці є невеличка дірка, Яринка зазирає в неї і не може стримати своєї
радості.
ЯРИНКА: Ура! Ура! Ура! (Квапливо відкриває коробку і виймає звідти
чорного песика). Читотинь! Ти повернувся до мене! Яка я щаслива!
Тато обережно ставить торт на столику біля ліжка. Обіймає Яринку.
ТАТО: З днем народження, наша принцесо! Ми тебе дуже любимо!
Але час тобі вже збиратися до садочка. А Славкові – до школи. Ввечері
відсвяткуємо, як належить – по-королівськи. Гаразд?
ЯРИНКА: І зробимо справжній бал?
ТАТО: Авжеж!
Тато, мама і Славко виходять із Яринчиної кімнати. Вона міцно притискає до себе песика.
ЯРИНКА (до песика): Допоможеш мені організувати справжній королівський бал? (Підіймає його вгору і кружляє з ним по кімнаті в танку).
Я піду сьогодні в садочок у новій сукні!
У кімнату до Яринки заходить Славко. Ніяково опускає очі.
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СЛАВКО: Яринко, пробач, що я з тебе сміявся. Більше не буду. Обіцяю. Насправді я дуже пишаюся тим, що в мене є така чудова сестра.
Хочу бути твоїм другом і захисником. Звісно, якщо ти не проти.
Яринка підбігає до Славка й обіймає його.
ЯРИНКА: Ура-а-а! У мене найкращий на світі брат!
СЛАВКО: Тато заварив малинового чаю, тобто… королівського напою. Хочеш?
ЯРИНКА (радісно підстрибує): Так, хочу, хочу!
Яринка хапає песика, бере брата за руку, вони радісно вибігають із кімнати.
Лунає пісня «Якби не було ночей».
Спільний вихід.
ЗАВІСА
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Надія СИМЧИЧ

КАЗКА ТРОПІЧНОГО ЛІСУ,
або МАЛЬВА
П’єса-казка

ДІЙОВІ ОСОБИ:
Мальва
Принц Сальваро
Король Сельви
Професор
Спудей
Джміль
Фея Цілющого Зілля
Тизанія
Ліана
Фікус
Гості – феї та ельфи
Всі феї та ельфи мають за плечима пару крилець;
крилець не мають лише Мальва та принц Сальваро.
Дія відбувається в Сельві.
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І ДІЯ
КАРТИНА ПЕРША
Яскраво-зелена стіна тропічного лісу – жодного дерева не можна розрізнити за суцільним плетивом гілок, листя. Деякі кущі та квіти ростуть
просто на стовбурах дерев.
Ява 1
Тизанія, Джміль
ТИЗАНІЯ (розмовляє по мобільному телефону). Та вона зовсім не
слідкує за своїми орхідеями! Мені стільки разів метелики розказували... (Пауза). Так, так! Розчесати ворсинки, підфарбувати пелюстки...
Я он біля своїх метеликів – день і ніч! (Пауза). Та що ти кажеш! Так,
саме так – нечупара! Ха-ха-ха! Ох, а ще – Фея Рожевих Орхідей називається... (Пауза). Так, так, давно пора втрутитися його величності...
Що? (Пауза). Ні, ні, я не розкажу! Нізащо! Я ж не якась пліткарка...
Що ти, люба!
У кімнату заглядає ДЖМІЛЬ. ТИЗАНІЯ махає йому рукою, щоб заходив.
ТИЗАНІЯ. Ну добре... Так, так... Бувай! І ти мені... І я тобі, Ліаночко... Так, так... (Вимикає телефон. До ДЖМЕЛЯ, сухо). Слухаю...
ДЖМІЛЬ. Про кого спочатку? Про гусінь, лялечок чи метеликів?
ТИЗАНІЯ. Слухай, Джмелю... Ти хоч раз можеш почати з якогось
іншого питання? Кожного ранку – одне й те саме: “Про кого спочатку?
Про кого спочатку?” Ну про гусінь же, про гусінь спочатку, вже тисячу
разів тобі говорила!
ДЖМІЛЬ. Так от, про гусінь. Вилупилося молодняку – 823 особини,
замоталося в лялечки – 607, випурхнуло метеликів – рівно 500.
ТИЗАНІЯ. Загальна сума...
ДЖМІЛЬ. Загальна сума. Метеликів-тизаній у Сельві налічується 5
324 особин.
ТИЗАНІЯ (до себе). Я навіть уявити собі не можу – скільки це... (до
ДЖМЕЛЯ). У тебе все?
ДЖМІЛЬ. Все...
31

Надія СИМЧИЧ. КАЗКА ТРОПІЧНОГО ЛІСУ або МАЛЬВА

ТИЗАНІЯ. І що – в Сельві не трапилося за вчорашній день нічого
нового? Знай собі – гусінь лупилася, лялечки замотувались, метелики
випурхували? І все?!
ДЖМІЛЬ. Ну... Не знаю...
ТИЗАНІЯ (розчаровано зітхає). Та ти більше нічим і не цікавишся!
ДЖМІЛЬ (ствердно). Ну, власне...
ТИЗАНІЯ (втрачає інтерес до розмови). То на скільки мені там разів
помножитися, щоб відвідати кожного метелика? На 5 323?
ДЖМІЛЬ. На 5 324!
ТИЗАНІЯ. Нема різниці...
ДЖМІЛЬ (щось пригадавши). Ви ж, звісно, чули про оту дивну фею?
ТИЗАНІЯ (думаючи про щось своє). Про Фею Рожевих Орхідей? Чим
вона там ще відзначилась?
ДЖМІЛЬ. Та ні! Про дивну видиму фею, що поселилася на узбіччі
Сельви, просто біля Дороги Залізних Птахів! Бачили б ви її жалюгідні
подерті крильця, фе!
ТИЗАНІЯ. Що ти там собі вигадуєш! Про яку ще видиму фею?
ДЖМІЛЬ. Вона не знає мови трави і мурах! Щодня, в саму спеку, коли всі навколо сплять, вона скрадається до якоїсь квітки і
злочинно виїдає з неї нектар! А вночі, коли в Сельві вирує життя
– ота фея ховається у власноруч сплетеній з трави хатинці! Чуєте?
Ховається! Фея!
ТИЗАНІЯ (тихо, з погрозою). І коли ти дізнався про цю фею?
ДЖМІЛЬ. Та вона вже давно там живе! Може, з місяць... Я думав
– ви знаєте...
ТИЗАНІЯ (хапається рукою за серце). Вже місяць у траві живе незнайома видима фея з подертими крильцями... А я нічого... Нічого
про це не знаю?! Геть з моїх очей, трутню! Стій, ні! Неси мене негайно!
ДЖМІЛЬ (здивовано). Куди?!
ТИЗАНІЯ. До тієї феї, бовдуре! Щастя твоє, що я про неї від тебе
першого чую...
Зникають.
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Ява 2
Мальва сама
МАЛЬВА. Який жах... Яке лихо! Де тепер шукати притулку?
Люди скосили траву разом з хижкою та квітами, що годували мене!
Але ж я лишилася живою... (Гірко). Бо в ту мить перетворилася на
єдине, що можу – на камінець! Але чари забрали так багато сил! Як
же хочеться їсти... (Роззирається). Піти хіба до отого чудернацького
Лісу! Неймовірно! Он квіти ростуть просто на стовбурах дерев! Але
ж... Які жахливі звуки долинають звідти щоночі! Виття невідомих
звірів, спів птахів, сюрчання комах – і все це так голосно, аж у вухах
закладає... А я нічогісінько не розумію! І нічого не бачу в темряві... Як це страшно!.. Але ж які пахощі долинають з лісу! (Рішуче).
Піду! (Сторожко підходить до найближчої квітки). Яка чудова квітка!
Схожа на глечик... (Заглядає в квітку). Ммм! Та тут по вінця запашного нектару! (Засовує руку в квітку, потім хоче витягнути, але не
може). Ай! Що це? Квітка упіймала мене! Квітко, люба, відпусти
мою руку... Мені боляче! Ай! Рятуйте! Хто-небудь, допоможіть! На
поміч!
Ява 3
Мальва, Принц, Тизанія, Джміль
Позаду з’являється ПРИНЦ. Він щось тихо промовляє до квітки, і
МАЛЬВІ, нарешті, вдається висмикнути руку. Вона обертається; на якусь
мить вони зустрічаються поглядами.
МАЛЬВА (пошепки). Я врятована... (Втрачає свідомість, падає).
З’являються ТИЗАНІЯ зі ДЖМЕЛЕМ.
ТИЗАНІЯ (не бачить ПРИНЦА). Ну, і де ж твоя таємнича фея? Де
вона? (Помічає ПРИНЦА). Ах, ваша високосте... Ах, яка несподівана зустріч! (Схиляючись в глибокому реверансі, помічає МАЛЬВУ). Ах! Ах! Що
це... Хто це?!
ПРИНЦ. Тизаніє, потурбуйтесь про цю нещасну. Віднесіть її в будиночок на вершечку старої Аракуарії! А я пришлю туди фею-знахарку!
ТИЗАНІЯ (знову схиляючись в глибокому реверансі). Я все зроблю, як
накажете, ваша високосте...
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ПРИНЦ. І, до речі... Коли ця фея прийде до тями, скажіть їй… Скажіть, що це ви врятували її...
ТИЗАНІЯ (ще раз схиляючись в поклоні, змовницьки). Я все зроблю, як
ви накажете...
ПРИНЦ зникає.
ТИЗАНІЯ (до ДЖМЕЛЯ) Чув?
ДЖМІЛЬ. Чув, чув...
ТИЗАНІЯ (перекривляє його). “Чув, чув!” До роботи!
Хапають непритомну МАЛЬВУ, і зникають разом із нею.

КАРТИНА ДРУГА
Невеличка кімнатка на вершечку Аракуарії – ліжко, стіл, вікно.
Ява 1
Мальва, Тизанія, Фея Цілющого Зілля
Біля вікна стоять ТИЗАНІЯ та ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ, яка робить
якусь настоянку. На ліжку лежить МАЛЬВА з перев’язаною рукою. Вона спить.
ТИЗАНІЯ. Ох, бідолашка... Вона така виснажена, така бліда!
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Це справді так!
ТИЗАНІЯ. А волосся? Я ніколи в житті не бачила такого! Може вона
– не фея?
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (строго). Фея вона чи ні, мій обов’язок – допомогти цій хворій!
МАЛЬВА розплющує очі і оглядається. ТИЗАНІЯ помічає це і швиденько
підскакує до неї.
МАЛЬВА (пошепки). Хто ви?
ТИЗАНІЯ. Ви в безпеці, люба! Мене звати Тизанія, це я перенесла
вас в цю хатинку. Я – Фея Найбільших Метеликів!
МАЛЬВА. Де я?
ТИЗАНІЯ. В будиночку... На Аракуарії! В Сельві!
МАЛЬВА. Де? На Аракуарії? В Сельві?!
ТИЗАНІЯ. Аракуарія – це дерево! А Сельва – це ліс... Тропічний!
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (підходить ближче з чашкою). Доброго дня,
хвора! Мене звати Фея Цілющого Зілля.
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ТИЗАНІЯ. Це – фея-знахарка! Вона допоможе вам!
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Як ви себе почуваєте?
МАЛЬВА (відкидаючись на подушку, знеможено). Д...добре...
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Рани на вашій руці я обробила цілющим
зіллям, а тепер... (Підносить до вуст МАЛЬВИ чашку). Ви мусите випити
оцю настоянку!
МАЛЬВА пригублює напій.
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Аби допомогти вам, я мушу дещо знати.
Ви – фея?
МАЛЬВА. Так...
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Тоді чому вас не змогли перенести до Невидимого Світу Фей? Де ваші крильця? Чому ви повелися на підступи
отого непентеса?
МАЛЬВА. Непентеса? Хто це такий?
ТИЗАНІЯ (до себе, з захватом). Вона не знає, що таке непентес! Ах!
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Ота квітка, що хотіла відняти вам руку!
Звичайнісінька комахоїдна рослина!
МАЛЬВА. Комахоїдна рослина! Невже такі бувають?!
ТИЗАНІЯ. Наша Сельва сповнена дивовиж! Ось мої метелики…
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (перебиває). Як вас звати? Ви з Півночі?
МАЛЬВА. Я – Мальва, королева червоних мальв.
ТИЗАНІЯ. Що таке мальва? Ніколи не чула про таку...
МАЛЬВА. Це – квітка…
ТИЗАНІЯ (радісно). Ви – королева квітки?
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Як же називається ваша країна?
МАЛЬВА. Країна Мальв...
ТИЗАНІЯ. Ах! Мальва – з Країни Мальв! Як романтично! Ваша країна – країна квітів?
МАЛЬВА (розгублено). Так... Ні...
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (задумано). Країна Мальв... Ніколи не чула
про таку... То де ж вона знаходиться?
МАЛЬВА. Вона знаходиться... Я прилетіла... Моя країна знаходиться
за Океаном.
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (здивовано). За Океаном?! Ви прилетіли з-за
Океану?!
ТИЗАНІЯ. Але ж там нічого нема – тільки Темрява! Там – Край Світу!
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МАЛЬВА (гірко всміхаючись). В Країні Мальв теж думають, що за
Океаном – Край Світу. Але тут – Сельва...
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Але... Як ви прилетіли? Ви ж не маєте
крилець...
МАЛЬВА. Я прилетіла сюди із Залізним Птахом...
ТИЗАНІЯ (починає гарячково шукати номер на мобільному телефоні,
сама до себе). Ні, ні, не по телефону... Алло, це ти, Ліаночко? Я зараз в
тебе буду! Я таке розкажу! Ні, не по телефону! Ні! Зараз буду! (Відключає телефон, до себе). Це неймовірно... (Рушає до дверей, до феї-знахарки).
Я скоро буду!
МАЛЬВА (затинаючись і ніяковіючи). Вибачте... Я була б дуже вдячною... Ви б не могли дати мені... Одним словом, я трохи голодна...
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (здивовано). Голодна?!
МАЛЬВА. Я трохи... Я хочу їсти..
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Їсти?! Що це означає – їсти?
МАЛЬВА (знесилено лягає на подушку, марить). Тут така спека... І великі
краплі дощу... Чому Тизанія.... говорить, ніби... це вона врятувала мене?..
МАЛЬВА засинає.
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (замислено). Дивний стан цієї хворої... У
Людей це називається – сон, спати. Але щоб фея... Хоче їсти! Спить! Її
не вдалося перенести до Невидимого Світу Фей! Перший у моїй практиці випадок… Та це ж… Сенсація! (Урочисто). Я назву це – Хворобою
Людської Істоти!
Виходить.
Ява 2
Мальва, Принц
Грає музика.
До кімнати, скрадаючись, заходить ПРИНЦ. У нього в руках – глечик з
нектаром та тарілка з тропічними фруктами. Він ставить все це на столі, біля ліжка хворої, і завмирає на якусь мить, милуючись сплячою МАЛЬВОЮ. Потім, так само тихо, виходить.
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МАЛЬВА прокидається, сідає на ліжку. Помічає на столі їжу, їсть. Потім встає з ліжка, підходить до вікна, виглядає.
МАЛЬВА (радісно). Дорога Залізних Птахів! Як на долоні! Ах, яка чудова кімнатка! Тепер я зможу виглядати свого Залізного Птаха вдень і
вночі! (Сумно зітхає). Пташе, Пташе з високого неба! Чому ти покинув
мене тут, у цьому чудернацькому Лісі? Чи ж ти знаєш, кого згубив отут,
на Краю Світу? Чому не поспішаєш забрати мене звідси?.. Щоб полетіти разом додому?.. Додому...

КАРТИНА ТРЕТЯ
Тропічний ліс.
Ява 1
Ліана, Фікус, Професор, Спудей, потім – Тизанія
ФІКУС. Дивіться, дивіться, он вона!
ЛІАНА (зітхаючи). Не зводить очей з неба... Виглядає свого Залізного Птаха!
ФІКУС. А це правда, що вона харчується нектаром і фруктами?
ЛІАНА. Правда!
ФІКУС. А правда, що вночі нічого не бачить?
ЛІАНА. І це – щира правда!
ФІКУС. А чому її лікують тут? Чому не перенесуть до Невидимого
Світу?
ЛІАНА. Бо вона забула Чарівне Слово! Вона ж – чужинка!
ПРОФЕСОР (з’являючись, пихато). До речі... Тут дехто стверджує, нібито ця чужинка прилетіла з-за Вічного Океану... Так от, на мою думку,
це все – бридня! Всім відомо, і це не потребує додаткових доказів: Вічний Океан – нескінченний! Йому нема ні кінця, ні краю!
СПУДЕЙ. А тим більше – якоїсь там Країни Мальв!
ПРОФЕСОР. Правильно, спудею! Оцінка – дванадцять!
ФІКУС. Не знаю, не знаю... Ви, звісно, ельфи учені, але я ось що скажу... Диму, як кажуть, без вогню не буває!
ЛІАНА (таємниче). Мені розповідала Тизанія...
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ФІКУС. Це несправедливо! Чому лише їй фея-знахарка дозволяє
відвідувати чужинку?!
СПУДЕЙ (вкрай зацікавлено). Що, що вам розповідала Тизанія?
З’являється ТИЗАНІЯ. ЛІАНА знічено замовкає.
ФІКУС. Тизанія! Що нового, Тизаніє? Як здоров’я чужинки? Скоро
вже вона одужає?
ТИЗАНІЯ. Чужинку звати Мальва! Запам’ятайте – Мальва!
ФІКУС (вражено). Мальва!
ТИЗАНІЯ. Вона – королева червоних мальв (це такі квіти!) у своїй
країні!
ЛІАНА (ствердно). Королева мальв!
ФІКУС. То скоро вона одужає? З усієї Сельви сюди прибувають
цікаві, щоб побачити її на власні очі! А ми самі бачимо її тільки
здалеку!
СПУДЕЙ (замріяно). Коли вона виглядає свого Птаха...
ПРОФЕСОР. Спудею! Якого птаха? Зараз поставлю одиницю!
СПУДЕЙ. За що, пане професоре?! (Убік). Сказати нічого не можна…
ФІКУС. А фея-знахарка нікого, крім вас, до неї не пускає...
ТИЗАНІЯ. Добре, скажу. Але тільки по секрету!
СПУДЕЙ. Ну кажіть, кажіть швидше, Тизаніє!
ТИЗАНІЯ (урочисто). Вона вже одужала!
ФІКУС. Нарешті!
ЛІАНА. Одужала! Як це добре!
ТИЗАНІЯ. І завтра... Завтра Король Сельви робить бал на її честь!
ЛІАНА. Ах! Бал! Як це чудесно!
ТИЗАНІЯ. Бачили б ви її розкішну червону сукню!
ФІКУС. Справді – розкішна?
ПРОФЕСОР (бурчить). Бал! На її честь! На честь якоїсь самозванки!
Послухаємо, послухаємо її побрехеньки...
СПУДЕЙ (улесливо). Так, так, пане професоре!
Грає урочиста музика, змінюється світло.
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КАРТИНА ЧЕТВЕРТА
Тропічний ліс – в синіх і бузкових кольорах, скрізь мерехтять світлячки.
Ніч.
Ява 1
Мальва, Фікус, Ліана, Тизанія, Професор, Спудей, Король Сельви, Принц,
Джміль, прибулі гості – ельфи та феї
Лунає музика. Прибулі гості – ЕЛЬФИ та ФЕЇ – розсідаються на листі
та квітах.
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ урочисто заводить МАЛЬВУ. Та – в новій розкішній
червоній сукні. Їх появу зустрічають поштивими поклонами та збудженим
шепотом.
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. Маю честь представити вам Мальву, королеву
червоних мальв із Країни Мальв!
ВСІ. Віват! Слава! Ласкаво просимо!
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. Королева Мальв виявила нам честь, прибувши в
Сельву із країни, що лежить на Краю Світу, за Вічним Океаном!
ВСІ. Неймовірно! Яка честь! Вітаємо в Сельві!
ВСІ аплодують. Не аплодують лише ПРОФЕСОР і СПУДЕЙ, які скептично розглядають МАЛЬВУ.
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. Я оголошую вас, королево, Почесною Гостею
Сельви!
МАЛЬВА схиляється в реверансі.
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. А тепер – ми з нетерпінням чекаємо на розповідь про вашу неймовірну пригоду!
ВСІ. Ваша величносте, слухаємо! Розкажіть нам про свою пригоду!
МАЛЬВА (вклоняється КОРОЛЮ і присутнім). Дякую за вашу доброту і гостинність… Ваша величносте, вельми достойні феї та ельфи…
Розповісти про свою пригоду… (Задумується). Не знаю з чого й почати! Напевно із того нерозважного вчинку, який я вчинила ще там, у
Країні Мальв...
Починає грати тиха музика. При цих словах, намагаючись бути непомітним, з’являється ПРИНЦ, і, сховавшись за квіткою, завмирає.
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МАЛЬВА. Одного літнього ранку я розчісувала ніжні ворсинки на
пелюстці мальви – ті трохи прим’ялися після нічної зливи. Раптом почулися веселі голоси моїх друзів. “Мальво, ходімо з нами! Ми хочемо
піднятися із Залізним Птахом високо, аж до хмар!” – гукали вони мене.
Це була моя давня, потаємна мрія! Ніколи ще я не наважувалась на це.
А тут… Я й незчулася, як гребінець випав з моїх рук... “Вибач, – прошепотіла я здивованій квітці, – я швидко повернусь...” (Вмовкає, згадуючи).
Довго, довго я летіла із Залізним Птахом, прив’язавши до нього свою
стрічку, що служила мені за гойдалку! Якими маленькими з висоти здавалися людські будинки, якими смішними – дерева і річка! А мої червоні
мальви! Згори їх було зовсім не видно! Задивившись, я й не помітила,
що друзі давно пострибали зі своїх гойдалок, і, купаючись в лагідних
струменях повітря, полинули вниз, до землі, назустріч траві і деревам...
ЛІАНА (до ТИЗАНІЇ). Вони покинули її!
ТИЗАНІЯ. Лишили напризволяще!
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. А ви, Мальво? Що ж зробили ви?
МАЛЬВА. А я летіла далі… Якоїсь миті відчула, як тіло незвично
обважніло, і лише тоді помітила, що друзів немає поруч! Відразу ж
спробувала стрибнути і собі, але моє волосся! Вітер поплутав його з
гойдалкою… Я кинулась вивільняти пасма, а тут – нове лихо! Раптом я
відчула холод! Він щомиті лютішав, а вітер ставав просто несамовитим!
“Чарівне слово! – похопилася я. – Треба проказати його, щоб перенестися до Невидимого Світу Фей!” Але… Я забула його!
ФІКУС (до ЛІАНИ). Вона забула Чарівне слово!
ЛІАНА. Неймовірно...
ФІКУС (щось пригадуючи). Таке буває...
ТИЗАНІЯ. Таке буває, коли покидаєш рідну землю!
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ (до МАЛЬВИ). Люба моя, ви забули Чарівне слово, коли Залізний Птах минув межі рідної землі?
МАЛЬВА. Так. І тоді я злякалася... Я пригорнулася до Залізного
Птаха, перетворившись на шматок глини. “Хай цей Птах летить собі
куди хоче, – подумала я, – але він мусить повернутися до Країни Мальв!
Адже Залізні Птахи завжди повертаються...”
ФІКУС. Це правда! Я часто спостерігаю за ними, доглядаючи старого фікуса, що росте поблизу Дороги Залізних Птахів... Птахи завжди
повертаються!
40

Надія СИМЧИЧ. КАЗКА ТРОПІЧНОГО ЛІСУ або МАЛЬВА

ЛІАНА. Так, саме так!
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. Що ж далі, Мальво?
МАЛЬВА. Птах летів усе далі на Захід, наздоганяючи Сонце. Незабаром земля унизу, аж до самого обрію, стала синьою-синьою! Я зрозуміла: то – Океан...
Музика раптово уривається. ПРОФЕСОР втрачає свідомість, СПУДЕЙ,
підскочивши до нього, починає махати над його обличчям своїм капелюхом.
СПУДЕЙ. Що?! Вічний Океан?! Та щоб ви знали, шановна, Вічний
Океан – нескінченний!
ПРОФЕСОР (прийшовши до тями). Я науково обґрунтував це у своїй
докторській дисертації!
СПУДЕЙ. Професор науково обґрунтував це!
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ плескає в долоні – до ПРОФЕСОРА та СПУДЕЯ підлітає ДЖМІЛЬ і виводить їх з балу попід руки. Ті пручаються.
ПРОФЕСОР. Ця фея – самозванка! Вона божевільна!
СПУДЕЙ. Вона не читала докторської дисертації пана професора!
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. Не зважайте на тих вчених, люба! Їм би тільки
щось доводити у своїх дисертаціях...
ТИЗАНІЯ. А далі? Що було далі, Мальво?
МАЛЬВА. А далі я заснула... Мене не розбудив ні Залізний Птах, що
заревів, готуючись сісти на землю, не розбудили й велетенські дощові
краплі, що застукотіли по його залізних боках... А тим часом шматочок глини, на який я обернулася, швидко намокав! Я прокинулась, лиш
відчувши, як мене змиває з Птаха! Я відразу ж обернулася на фею, та
запізно – мене підхопив вітер, і з усієї сили жбурнув на землю...
ЛІАНА. Жбурнув на землю! Негідник!
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. І Залізний Птах полетів далі без вас...
ВСІ втирають сльози.
МАЛЬВА. Так. Він злетів у небо, а я лишилась тут, на Краю Світу, у
Сельві... (Затуляє рота рукою, позіхаючи).
ПРОФЕСОР (виглядає з-за дерева). Це ваша Країна Мальв – Край Світу! (Ховається).
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МАЛЬВА (не зважає на ці слова, через силу). А далі ви все знаєте... І
про спеку, і про голод, і про оту... квітку... (Починає повільно осідати на
землю).
До неї відразу ж підбігають ТИЗАНІЯ та ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ, підхоплюють її і кладуть на пелюстки квітки, що знаходиться поруч.
ФІКУС. Про яку квітку? Про непентеса?
ЛІАНА. Ви, Фікусе, як завше… Ну звісно ж про непентеса! (До ТИЗАНІЇ). Що з нею?
ФІКУС. Їй погано?!
ТИЗАНІЯ (стає поруч зі сплячою МАЛЬВОЮ, гордо). Вона – спить!
ВСІ (зачудовано). Спить…
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. Музику! Тільки тихше, тихше...
Лунає музика, ВСІ танцюють.

ІІ ДІЯ
КАРТИНА ПЕРША
Тропічний ліс.
Ява 1
Мальва, Принц, Джміль
Темно. Чути гуркіт літака, зляканий крик МАЛЬВИ, шум тіла, що падає. Розвидняється. У зеленкуватому напівмороці видно гігантські стовбури
дерев, обвиті товстими ліанами та кущі велетенської папороті. На землі
лежить МАЛЬВА.
МАЛЬВА. Ох... Ах... (Підводиться, сідає). Добре, що здогадалася
обернутися на камінець... А то б – не минути лиха! (Підводячись). Мальво, невже ти забула, що не маєш крилець? Але ж там, на Дорозі Залізних Птахів… Мій Птах прилетів за мною! (Озирається навсібіч). Куди ж
мені йти? Де та Дорога? (Бреде в якийсь бік).
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ПРИНЦ (зненацька з’являючись). Мальво!
МАЛЬВА (радісно). Це знову Ви! Ви... Ви...
ПРИНЦ. Мене звати принц Сальваро...
МАЛЬВА. Принце, благаю! Там, на Дорозі... Мій Птах повернувся!
Він прилетів за мною!
ПРИНЦ. Ходімо! (Бере її за руку, вони зникають).
З’являється ДЖМІЛЬ. Він озирається навкруги, когось шукаючи, тоді
вмикає ліхтарик, і починає нишпорити по землі.
ДЖМІЛЬ. Я ж своїми очима бачив, як вона перетворилася на
камінець! Ну й знайди її тут... (Бере в руки камінець, тихо гукає до
нього). Мальво! Мальво! (Бере інший). Може, це вона? Мальво, агов!
(Бере третій). Мальво! (Підводиться, тримаючи в руках камінець). Що
я скажу тепер господині? Вона ж наказала мені очей з Мальви не
зводити! Ну я й не зводив... А тут... На Дорогу Залізних Птахів сів
великий Птах... Вона як побачить його, та з вікна – просто вниз –
шусть! Забула, мабуть, що крилець нема... Кілька разів вдарилася
об листя та гілки, а тоді – перетворилася на камінець, та й полетіла
собі любесенько – просто до землі! Але ж знайди її тепер поміж цим
камінням! (Бере до рук четвертий камінець). Мальво! (Бере п’ятий).
Мальво! (Бере шостий). Мальво! (Виходить).
Світлішає. МАЛЬВА та ПРИНЦ дивляться на Залізного Птаха.
МАЛЬВА (похнюпившись). Це не мій Птах...
ПРИНЦ. Мальво, ходімо звідси...
МАЛЬВА (з надією). Але ж він такий великий! Може, він з одного
гнізда з моїм Птахом? (Гукає). Гей, Пташе, ти чуєш мене?! Ти, бува, не
з Країни Мальв?
ПРИНЦ (тихо). Мальво, він не чує... Він неживий...
МАЛЬВА. Пташе, чи не бачив ти іншого великого Птаха з Країни Мальв? Як побачиш, перекажи йому, що я, Мальва, чекаю на
нього!
Чується гудіння мотора.
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ПРИНЦ. Мальво, ходімо, тут небезпечно! (Хапає її за руку і тягне за
собою).
МАЛЬВА (вириваючись). Перекажи! Я сподіватимусь на тебе, друже!
Звук мотора стає ще голоснішим, ПРИНЦ і МАЛЬВА втікають.
Ява 2
Тизанія, Ліана
Вечір. ТИЗАНІЯ сидить на великій квітці, заклопотано ведучи підрахунки.
ТИЗАНІЯ. Отож: гусені – 600 особин, лялечок – 412, метеликів – 350.
А на скільки мені завтра зранку помножитися? Так, подивимось... (Рахує). Ммм... Ммм... На 4 115! Нарешті! (Втомлено потягаючись). Ох, як
я втомилась!
Раптом чується якийсь шепіт, що чимраз стає голоснішим.
ТИЗАНІЯ (встає, прислухається). Ой, що це?
ЗІРКИ. “Кохання… Кохання…”
ТИЗАНІЯ (здивовано). Хто це говорить? Так і є – зірки!
ДЕРЕВА. “Принц Сальваро кохає Мальву…” – “А Мальва?” – “А
Мальва – Принца Сальваро…” – “Це – щастя… Щастя…”
ПТАХИ. “Ви чули? Чули?” – “А що? Що?” – “Наш Принц Сальваро… Він закохався!”
ТИЗАНІЯ. І дерева, і птахи! Ах ви ж пліткарі... (Гукає). Замовкніть!
(До себе). Що це? Я так закрутилася за роботою, що перестала слідкувати за новинами?! (Дістає мобільний, гарячково шукає номер). Ліаночко,
привіт! Які новини?! Де ти? Поряд зі мною?
З’являється ЛІАНА.
ЛІАНА. Ось я вже тут, біля тебе!
ТИЗАНІЯ. Ліано, що я чую? Тут усі навколо – зірки, дерева, птахи –
пліткують, що принц Сальваро...
ЛІАНА (перебиває). Це правда!
ТИЗАНІЯ (хапається рукою за серце). Та невже?!
ЛІАНА. Так! А де ти була ці три дні?
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ТИЗАНІЯ. Не питай, подруго! Мені нема коли вгору глянути! Мій
секретар – Джміль – зник, як у воду впав! Доводиться все самій – і до гусені, і до лялечок, не кажучи вже про метеликів... Але Мальва!.. Принц
Сальваро…
ЛІАНА. Так!
ТИЗАНІЯ. Ну!
ЛІАНА. Ти ж чула! Вони закохалися!
ТИЗАНІЯ. Ну ти скажи! Варто мені три дні...
ЛІАНА (перебиває). Отож бо! Вся Сельва гуде! Ах, Тизаніє, як це
романтично! Принц та Мальва не розлучаються й на мить! Вони
скрізь літають на Блискавці, вірному Сальваровому колібрі! То мандрують над Сельвою, то до Водоспаду! Позавчора літали до старого
Фікуса, вчора – до Озера Алігаторів… Ах… А сьогодні фея Вітру понесла їх до Океану! А ще, Тизаніє, ще! Кажуть, Мальва згадала мову
зірок, дерев і птахів!
ТИЗАНІЯ. Скільки новин, а я нічого за метеликами не бачу! Мальва,
напевне, ображається, що я забула про неї! Ну де, де мій секретар, де
мій Джміль?!
ЛІАНА (таємниче). У Сельві обговорюють ще дещо...
ТИЗАНІЯ. Про що ж там ще плещуть язиками?
Ява 3
Ті ж і Джміль
З’являється ДЖМІЛЬ. Він – брудний і обірваний, у руках тримає по камінцю.
ТИЗАНІЯ. Джмелю! Що за вигляд?! Де ти вієшся вже три дні?
ДЖМІЛЬ. Хазяйко, пробачте! Простіть! Я не вберіг... Я не зміг...
ТИЗАНІЯ. Та що ти бубониш? Що то за каміння в руках?
ДЖМІЛЬ. Один із цих камінців – Мальва... Обернулася, кинувшись
з вікна до свого Птаха... І тепер вона ледь чутно озивається до мене, а я
нічим не можу зарадити! (Плаче).
ТИЗАНІЯ розгублено дивиться на нього.
45

Надія СИМЧИЧ. КАЗКА ТРОПІЧНОГО ЛІСУ або МАЛЬВА

ЛІАНА (до ТИЗАНІЇ, тихо). Тизаніє, мені здається – твій секретар
з’їхав з глузду... (Голосно, до ДЖМЕЛЯ). То який, кажеш, із цих камінців
– Мальва? (До ТИЗАНІЇ, тихо). Я потурбуюсь про нього... (До ДЖМЕЛЯ). Ходімо, друже, спробуємо допомогти цьому камінцеві... (Бере
ДЖМЕЛЯ під руку і йде з ним).
ТИЗАНІЯ. Нічого не розумію... З якого боку тут камінець? До чого
тут Мальва? (До ЛІАНИ). Ліано, про що ж іще говорять у Сельві?
ЛІАНА з ДЖМЕЛЕМ зникає, не відповівши на запитання.

КАРТИНА ДРУГА
Тропічний ліс. Злива.
Ява 1
Принц, Мальва
Сміючись і тримаючись за руки, забігають ПРИНЦ і МАЛЬВА. Вони
ховаються в дуплі старого Дуба, сідають навпочіпки, і дивляться на зливу. У
МАЛЬВИНОМУ волоссі – червона квітка.
ПРИНЦ. Чи ти щаслива, Мальво?
МАЛЬВА. Так! Океан такий могутній і безмежний! А білі баранці на
гребенях хвиль – кумедні… А як посміхалися до нас сонячні блискітки у
воді! Сальваре, мені здається, це був найщасливіший день у моєму житті!
ПРИНЦ (тихо). Мальво, а отой тягар? Тягар неба? Ти далі відчуваєш
його?
МАЛЬВА. Пусте, милий... Сьогодні навіть забула про нього...
ПРИНЦ (тихо). Мальво, я давно хочу сказати тобі...
МАЛЬВА запитально дивиться на нього.
ПРИНЦ. Я так довго чекав на тебе… Я навіть побудував будиночок
тут, у Видимому Світі...
МАЛЬВА (здивовано). Ти чекав на мене?
ПРИНЦ. Колись, дуже давно, мені навіщували це...
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МАЛЬВА. Справді?!
ПРИНЦ. Я давно живу тут усамітнено, бо… Я не маю крил, як усі…
У Сельві мене називають Безкрилим Принцом.
МАЛЬВА (вражено). Не маєш крил?!
ПРИНЦ. Так… Цим я схожий на людей… У них є Залізні Птахи, а в
мене – колібрі… Мені навіщували, що моя доля прилетить із Залізним
Птахом. Я чекав на неї. І прилетіла ти…
МАЛЬВА. Ти врятував мене! Коли я потрапила в пастку до непентеса, це ти врятував мене!
ПРИНЦ. Так, але тут, у Сельві, ти пережила багато лиха. А я, замість того, щоб відразу відшукати тебе, знайшов лиш оце… (Простягає
МАЛЬВІ пошарпаний шматочок червоної стрічки).
МАЛЬВА (бере її до рук). Моя стрічка! Моя злощасна гойдалка…
ПРИНЦ. А коли я побачив тебе... Мальво...
МАЛЬВА. О, Сальваре!
ПРИНЦ (тихо). Я покохав тебе відразу ж...
МАЛЬВА. Покохав…
ПРИНЦ. І тепер я хочу просити тебе... Щоб ти стала моєю дружиною...
МАЛЬВА мовчить.
ПРИНЦ. Батько з радістю погодиться на наш шлюб!
МАЛЬВА. Але ж...
ПРИНЦ. Я знаю, знаю... (Палко). Ти не можеш потрапити до Невидимого Світу Фей – але і я давно його покинув! Ми обоє не маємо
крил – але в нас є Блискавка, мій колібрі! Що з того, що ти видима? Я
накажу зіткати найтонший серпанок – з самого повітря і веселки – і
тебе ніхто не побачить! Ми побудуємо повітряний замок...
МАЛЬВА (тихо). Небо твоєї країни важке для мене...
ПРИНЦ. Ми піднімемо наш замок вище від неба, кохана!
МАЛЬВА. Я часто думала про це, Сальваре... Шкода, що ми не люди
без коріння, і не дерева, що міцно тримаються за землю... А ми, феї, напевно, тримаємось за рідне небо! А небо Сельви...
ПРИНЦ. Мальво...
МАЛЬВА. Сальваре... Ти ж знаєш... Я теж покохала тебе усією душею... Але, о Сальваре, небо важчає що не день! Можливо, скоро я не
зможу втримати його на своїх плечах! (Плаче).
ПРИНЦ. О, Мальво! (Обнімає її). Як? Чим допомогти тобі?
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КАРТИНА ТРЕТЯ
Тропічний ліс. Неподалік видніється Дорога Залізних Птахів та будівля
з написом “Аеропорт”.
Ява 1
Король, Ліана
На троні сидить печальний КОРОЛЬ. Засмучена ЛІАНА готує КОРОЛЮ напій, витрушуючи із квіток нектар у чашку.
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ. Ах, як це сумно, як сумно! Хто б міг подумати, чим все обернеться! Я вперше бачу свого сина таким щасливим…
Подумати лишень – з прильотом Мальви так багато змінилося! Ми
дізналися, що на Краю Світу є Країна Мальв… Що Океан зовсім не
безкінечний… І там живуть такі милі феї… Щоправда, видимі! Мені б
і в голову не прийшло, що на Залізних Птахах можна кататися! Вони
мені завжди здавалися, як би це сказати, трохи людожерами…
ЛІАНА (подає чашку з напоєм). Ах, Ваша величносте, як це дотепно
сказано! Людожерами!
КОРОЛЬ СЕЛЬВИ (п’є напій). Мабуть, люди все-таки мандрують
тими птахами… Хоча, яке діло мені до людей! Треба видати указ, який
би забороняв феям і ельфам подібні розваги! Аби не трапилось ось такого нещасного випадку! Порозлітаються світом, як Мальва, а хто буде
опікуватися рослинами, тваринами, комахами… Як бідолашні зможуть жити без своїх фей та ельфів?
ЛІАНА. А й справді, Ваша величносте, подумалось про мальви на
Краю Світу… Хто їм розповідає казки перед сном?! Хто їх тепер розчісує? (До себе). А цікаво було б поглянути на ці мальви!
Ява 2
Ті ж, Фея цілющого зілля
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ заходить.
КОРОЛЬ. Нарешті хоч якісь новини!
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Невтішні, ваша величносте, невтішні…
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КОРОЛЬ. Що сталося?!
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Це невідома хвороба, ваша величносте... Я нічим не можу допомогти Мальві! Небо Сельви виявилося заважким для неї!
Зрештою, воно може просто розчавити її... Їй треба додому, до рідного неба!
Ява 3
Ті ж, Фікус, Джміль
Вбігають, задихавшись, ФІКУС, ДЖМІЛЬ.
КОРОЛЬ. Ну що, знайшли? Які новини?
ЛІАНА. Де Залізний Птах?
ФІКУС. Чекайте, чекайте, віддихаємось...
ДЖМІЛЬ. Ми літали поміж людьми, прислухаючись до їхніх розмов... (Важко дихає).
КОРОЛЬ. Ну!
ФІКУС. Ми приглядалися до написів на залізних боках Птахів...
ЛІАНА та ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (разом). Ну!
ДЖМІЛЬ. Та ніхто з нас не розуміється на людській грамоті!
КОРОЛЬ. Та кажіть вже швидше! Чого товчете воду в ступі?
ФІКУС. Ми уважно слухали оголошення по гучномовцях...
ЛІАНА. Знову за своє!
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Кажіть – знайшли?!
ФІКУС та ДЖМІЛЬ розгублено мовчать.
Ява 4
Ті ж, Професор, Спудей
ПРОФЕСОР (велично заходить у супроводі СПУДЕЯ). Не знайшли і
знайти не могли!
СПУДЕЙ. Бо міфічна Країна Мальв існує тільки в уяві отієї...
ПРОФЕСОР. Самозванки!
ВСІ мовчки грізно насуваються на ПРОФЕСОРА і СПУДЕЯ. Ті з острахом відступають.
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ПРОФЕСОР (втікаючи). Я попереджав!
СПУДЕЙ (втікаючи слідом). Проти науки не попреш!
ДЖМІЛЬ. Пан Професор, звісно, теє... Перегнув, як то кажуть палицю... Але...
ФІКУС. Правди ніде діти – Країна Мальв мов крізь землю провалилася!
Ява 5
Король, Ліана, Фея Цілющого Зілля, Фікус, Джміль, Тизанія
ТИЗАНІЯ (вбігає). Принц Сальваро несе сюди Мальву!
ЛІАНА. Що? Навіщо?!
ТИЗАНІЯ. Мальва попросила його... Вона попросила принести
її до людської будівлі, куди злітаються Залізні Птахи, і покласти на
землю!
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ. Покласти на землю? Навіщо?
ТИЗАНІЯ. Вона сказала, що стане насіннячком, з якого згодом виросте червона мальва...
КОРОЛЬ. Але ж... Вона відцвіте і зів’яне як квітка!
ТИЗАНІЯ. Так, ваша величносте, відцвіте і зів’яне. Але чи краще, як
вона просто згасне на ліжку?!
Ява 6
Ті ж, Принц, Мальва
Заходить ПРИНЦ, несучи на руках кволу МАЛЬВУ, кладе її на землю.
ПРИНЦ. Прощай, моя квітко... Я пам’ятатиму тебе завжди…
МАЛЬВА. Я б хотіла щось лишити тобі на згадку… Я б хотіла лишити тобі крила, але в мене нема їх... То я лишаю тобі моє бажання крил.
Я бажаю тобі крил!
ПРИНЦ. Дякую, люба... Вони мають бути чудовими – найкращими
в світі! Я буду чекати на тебе. Ти повернешся?
МАЛЬВА. Я помираю...
ПРИНЦ. Повертайся...
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ВСІ втирають сльози.
Музика.
КАРТИНА ЧЕТВЕРТА
Сельва. Неподалік видніється будівля з написом “Аеропорт”. Біля будівлі
росте невеличка мальва – вона ось-ось розквітне. Над мальвою споруджено
дашок, аби оберігати її від палючого сонця.
Ява 1
Ліана, Джміль, Фікус, Фея Цілющого Зілля
ЛІАНА (пробігаючи із заклопотаним виглядом, до мальви). Привіт,
мальвочко! Яка ти вже велика! Вибач, поспішаю… (Вибігає).
ДЖМІЛЬ. Мальвочко, крихітко, а ось і я! Бачу, тобі спекотно… Зараз
принесу віяло!
Йде, зустрічається з ФІКУСОМ, дивиться на нього з підозрою.
ФІКУС (підходить, розглядає мальву зусібіч). Ніхто не вірив, що вона
виросте! А вона виросла! Справжня красуня… (Йде).
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (у білому халаті. Заходить, бере листок, міряє пульс, дивлячись на годинник, вдоволено киває). Всі показники в нормі… (Нахиляється, слухає стетоскопом землю).
ДЖМІЛЬ повертається з віялом, бачить ФЕЮ ЦІЛЮЩОГО ЛИСТЯ,
ховається.
ФЕЯ ЦІЛЮЩОГО ЗІЛЛЯ (підводиться, до себе). Коренева система розгалужена прекрасно! Гадаю, вона може розквітнути будь-якої миті! (Йде).
ДЖМІЛЬ (виходить з укриття). Туди-сюди! Сюди-туди! Всі так і
в’ються навколо, не дають тобі спокійно рости, красунечко моя! (Починає обмахувати мальву віялом). Подумати лишень – минув цілий рік…
Цілий рік, відколи відцвіла королівська мальва, на яку перетворилася
твоя фея! До речі, моя найкраща подруга! Ось підростеш трохи, я тобі
розкажу, як вона одного разу перетворилася на камінець…
ГОЛОС ТИЗАНІЇ (лунає здалеку). Джмелю! Джмелю!
ДЖМІЛЬ (прислухається). Ох і насміялися ж ми тоді… Прийду пізніше! (Кидає віяло, тікає).
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Ява 2
Принц, Тизанія
ТИЗАНІЯ (гукає). Джмелю! (До себе). Та де ж це він подівся… Від мене тікає, метеликів запустив… Кажуть, що крутиться біля мальви! (Розглядається навкруги). Нема… (Бачить віяло). Та це ж його віяло… (Грізно). Джмелю!
З’являється ПРИНЦ, підходить до квітки. У нього за плечима – пара
чудових великих крилець.
ПРИНЦ (до квітки). Привіт, мальвочко…
ТИЗАНІЯ. О, ваша величносте… (Низько вклоняється, захоплено). О,
ваші крила! Які вони… Які…
ПРИНЦ. Так… Мальва на прощання побажала мені крил. От вони
і виросли…
ТИЗАНІЯ. Ах, всі ми сумуємо за нашою Мальвою… Пам’ятаєте, рік
тому, коли за одну ніч виросла королівська квітка…
ПРИНЦ. Мені ніколи цього не забути.
ТИЗАНІЯ. Тоді ще прилетів Залізний Птах із Країни Мальв!
ПРИНЦ. Але було вже пізно…
ТИЗАНІЯ. Пам’ятаєте жінку, що підійшла і зірвала квітку?
ПРИНЦ. Так, вона прикрасила нею волосся своєї донечки…
ТИЗАНІЯ (таємничо). Мені здається, Ваше величносте…
ПРИНЦ. Що?
ТИЗАНІЯ. Мені здається, що наша Мальва і була тією квіткою! І що
вона полетіла до своєї Країни Мальв!
ПРИНЦ. Я також часто про це думаю…
ДЖМІЛЬ (виглядає зі сховку). І я…
ТИЗАНІЯ. Ах, ось ти де! Ну начувайся!
ПРИНЦ. Пробач його, Тизаніє… Адже маленька мальва може зацвісти будь-якої миті!
Ява 3
Ті ж, Фікус, Ліана, Спудей, Професор
ФІКУС. Вона може зацвісти будь-якої миті!
ЛІАНА. Швидше! Швидше всі сюди!
ПРОФЕСОР (сварливо). Подумати лишень, вона може зацвісти будьякої миті!
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СПУДЕЙ. А обов’язком кожної феї, професоре, є доглядати свою
квітку! Де б та не росла!
ПРОФЕСОР. Хочеш сказати, що вона прилетить із неіснуючої Країни Мальв?
ТИЗАНІЯ (пильно дивиться на квітку). Вона розквітає!
Мальва і справді розквітає.
Лунає музика.
Всі беруться за руки, і танцюють навколо мальви.
Лише ПРОФЕСОР і СПУДЕЙ стоять поза колом, критично розглядаючи квітку.
Ява 4
Ті ж і Мальва
З’являється МАЛЬВА. У неї за плечима – невеликі крильця.
МАЛЬВА. Ах, де це я… Та це ж… Сельва!
ТИЗАНІЯ. Мальво, це ти! Ти повернулася!
ВСІ. Мальво! Твоя квітка розцвіла!
МАЛЬВА (захоплено). Вона розцвіла... (До квітки). Мальвочко!
СПУДЕЙ. Пане професоре, Мальва з’явилася!
ПРОФЕСОР. Це просто якесь неподобство! (Сердито фиркає, іде).
СПУДЕЙ (радісно). Вона з’явилася! (Біжить услід за ПРОФЕСОРОМ).
Пане професоре, а як ви поясните…
ПРИНЦ і МАЛЬВА підходять один до одного, беруться за руки.
ПРИНЦ. Мальво…
МАЛЬВА. Сальваре!
Знов грає музика, всі танцюють навколо квітки мальви.
ТИЗАНІЯ танцює разом з усіма, потім зупиняється.
ТИЗАНІЯ (до себе). Танцюю, а робота стоїть! (До ДЖМЕЛЯ). То що,
секретарю, оскільки я тебе відшукала… Ходімо підрахуємо, на скільки
мені помножитися сьогодні, щоб відвідати кожного метелика?
Завіса
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КАЗКА
ДІЙОВІ ОСОБИ:
КОРНЕЛЬ – торговець сливовим варенням
УНА – сестра Корнеля
ІРІС – дочка БЕРНАРДА
ОСКАР – онук БЕРНАРДА
ЛЕОПОЛЬД – радник короля
ТЕОФІЛ – господар кафе
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КАРТИНА 1
Кафе ТЕОФІЛА. Маленьке, але дуже затишне. У приміщенні нікого немає. Відчиняються двері, і входить КОРНЕЛЬ. Це молодий, досить вродливий хлопець. В руках у нього дві валізи. Вочевидь потомлений. Оглядається.
Сідає на найближчий стілець. Обережно ставить валізи поруч із собою.
КОРНЕЛЬ. Агов! Тут є хто живий?
Тиша.
КОРНЕЛЬ. Питаю – чи тут хтось є? Я б не турбував… але дуже, я б
сказав надзвичайно хочеться пити… Шлях був неблизький, а ще вантаж… Агов! Люди!
З глибини вискакує ТЕОФІЛ.
ТЕОФІЛ. Перепрошую! Дуже перепрошую! Зачитався, замріявся,
не почув!
КОРНЕЛЬ. І чим зачитались?
ТЕОФІЛ (раптом з підозрою). А ви, перепрошую, хто?
КОРНЕЛЬ. Я? Зараз – відвідувач вашого кафе, що прагне холодної
та смачної води. А що?
ТЕОФІЛ. Нічого, звичайно. Але підозріло це якось…
КОРНЕЛЬ. Підозріло?
ТЕОФІЛ. Звичайно! Не встигли зайти, а вже зразу: «Що читаєш?»,
«Де взяв книгу?», «Хто її ще читав?»… А кажете – тільки води зайшли
попити. Дивні запитання!
КОРНЕЛЬ. Та нічого подібного я не питав.
ТЕОФІЛ. І про книгу не питали?
КОРНЕЛЬ. Про книгу питав.
ТЕОФІЛ. Ось бачите!
КОРНЕЛЬ. Що?
ТЕОФІЛ. Хотіли пити, а питали про книгу.
КОРНЕЛЬ. Та це я так. Із ввічливості.
ТЕОФІЛ. Знаю я вашу ввічливість… Ну добре – бачу, ви людина
тверда і вас не налякаєш. Хіба ні?
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КОРНЕЛЬ. Ну… ну, взагалі – так.
ТЕОФІЛ. От і я кажу, що такій людині, як ви, зовсім не завадив би
новий костюм.
КОРНЕЛЬ. А чим вам старий не подобається?
ТЕОФІЛ. Не ображайтесь! Ваш старий костюм чудовий. Але є можливість отримати ще кращий.
КОРНЕЛЬ. Це ж як?
ТЕОФІЛ. Дуже і надзвичайно просто. Я вам хочу його подарувати.
А щоб не наплутати з розмірами – я вам краще подарую гроші на костюм, а ви вже самі…
КОРНЕЛЬ. Дивне у вас кафе. Ви що так усіх подорожніх зустрічаєте? З подарунками?
ТЕОФІЛ. Всіх – не всіх. А ось таких поважних гостей, як ви –
обов’язково.
КОРНЕЛЬ. Дивно це якось. Костюм, гроші, читання…
ТЕОФІЛ (пошепки). Ми ж із вами домовились!
КОРНЕЛЬ (теж пошепки). Про що?
ТЕОФІЛ. Про те, що ми не говоримо про читання. Ніхто нічого не
читав. Хіба ні?
КОРНЕЛЬ. Вам видніше. (Голосно.) І про що ж можна говорити?
ТЕОФІЛ. Ну… Ну… Ну, наприклад, про чай. Хочете чаю?
КОРНЕЛЬ. О! Добре, що згадали про чай! Якщо ви вже такий гостинний господар! Тоді я б хотів вас пригостити.
ТЕОФІЛ. Мене?
КОРНЕЛЬ. Саме вас! З вас чай, а з мене… Чекайте… зараз… (ставить одну з валіз на стіл і урочисто її відкриває). Ап! З мене найкраще,
найсолодше сливове варення, виготовлене за старовинним рецептом
моєї бабці!
ТЕОФІЛ (кричить). Негайно, негайно припиніть! Закрийте вашу валізу!
КОРНЕЛЬ зі здивуванням закриває валізу.
КОРНЕЛЬ. Якщо ви так наполягаєте…
ТЕОФІЛ (пошепки). Ні. Не закривайте. Дайте мені трохи подивитись. Зовсім трішечки. Господи, як давно я не бачив цього! (Різко пере56
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ходить на крик.) Закривайте свою кляту валізу і забирайтесь геть! Думаєте піймати мене? Я закони знаю і поважаю! (Знову пошепки.) Тільки
трохи відкрийте. Трішечки! (Знову кричить.) Закрийте нарешті валізу!
І забирайтесь!
КОРНЕЛЬ. Так відкрити чи закрити?
ТЕОФІЛ. Закрити, звичайно! (Пошепки.) Але спочатку трохи відкрити. (Кричить.) А потім закрити!
КОРНЕЛЬ. Нічого я не розумію. Давайте так. Я вам залишу в подарунок банку варення, а ви собі відкривайте та закривайте її у валізах, скільки
захочете. Я, правда, сподівався, що з вами, як із господарем кафе, зможемо налагодити ділові стосунки на базі інтересу до варення. Але продавець
варення завжди повинен бути готовий до невдачі. Вважайте цю баночку
компенсацією за витрачений час. (Збирається дістати банку з валізи.)
ТЕОФІЛ. Стояти!
КОРНЕЛЬ. Що?
ТЕОФІЛ. Як ви сказали?
КОРНЕЛЬ. Компенсація за витрачений час.
ТЕОФІЛ. Ні! Я не про це. Як ви себе назвали?
КОРНЕЛЬ. До ваших послуг – Корнель! Виробник та мандрівний
продавець славетного сливового варення за старовинним рецептом
моєї бабусі.
ТЕОФІЛ. Все!
КОРНЕЛЬ. Що все?
ТЕОФІЛ. Тепер точно кінець усьому.
КОРНЕЛЬ. Чому кінець?
ТЕОФІЛ. Всьому!
КОРНЕЛЬ. Чому?
ТЕОФІЛ. Тому… тому… Є ще останній шанс… так… увага! Сподіваюсь, що все не так погано. Себто погано – але не так. Увага! Питання.
Готові?
КОРНЕЛЬ. Ну… в принципі…
ТЕОФІЛ. Відповідайте чесно! Як звати вашу бабусю?
КОРНЕЛЬ. Софі. Знамените на весь світ «Сливове варення від бабці
Софі». Чули про таке? А що вас непокоїть?
ТЕОФІЛ. Отепер точно все! Прощавай, кафе, прощавай, воля,
прощавай, вільне життя! І за що це мені? Ну чому ви не зайшли до
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сусіднього кафе? Ну чому? А може… може… може швиденько? Я
вас не бачив. Вас тут не було. Ви швиденько до сусіднього кафе. А я
все! Все забуду. А що тут, власне, забувати? Ви ж до мене не приходили. Правда? Не приходили. І варення не приносили. Сливове. Не
приносили? І мені нічого не показували. Ось так! Домовились? А я
вам, як і обіцяв… Гроші на костюм… Тільки я їх на вулиці покладу.
Якщо що – ви йшли і знайшли. А чиї гроші, звідки гроші – не знаєте? Домовились?
КАРТИНА 2
Несподівано в кафе з’являється ЛЕОПОЛЬД. Власне, ніхто і не помітив,
як він з’явився і звідки. Одягнутий в чорне пальто та чорний капелюх.
ЛЕОПОЛЬД. І про що ми збираємось домовлятись?
ТЕОФІЛ. Я…
ЛЕОПОЛЬД. Не варто! Не варто придумувати! Все чув, усе знаю!
ТЕОФІЛ. Все?
ЛЕОПОЛЬД. Все!
ТЕОФІЛ. Так це ж він…
ЛЕОПОЛЬД. А ти?
ТЕОФІЛ. А я… Я – не він!
ЛЕОПОЛЬД. А він?
ТЕОФІЛ. Сам! Виключно сам! Все сам! Він!
ЛЕОПОЛЬД. А ти?
ТЕОФІЛ. Я - як ви!
ЛЕОПОЛЬД. Ти мене з собою не плутай! Теж мені друг знайшовся!
Він?
ТЕОФІЛ. Він!
ЛЕОПОЛЬД. А ти?
ТЕОФІЛ. А я… я…
ЛЕОПОЛЬД. Злякався? (Різко підходить до ТЕОФІЛА, обнімає його.)
Злякався, бідненький?
ТЕОФІЛ (ледь не плаче). Д…д…дуже…
ЛЕОПОЛЬД. Було б чого лякатись! Це ж він?
ТЕОФІЛ. Він!
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ЛЕОПОЛЬД. Сам?
ТЕОФІЛ. Сам.
ЛЕОПОЛЬД. А ти?
ТЕОФІЛ. А я… я… я трохи….
ЛЕОПОЛЬД. Вирішив знайти вихід?
ТЕОФІЛ. Точно! Саме так! Бо злякався!
ЛЕОПОЛЬД (пестить ТЕОФІЛА по голові). Дурненький! Злякався. А
тепер…
ТЕОФІЛ. Що?
ЛЕОПОЛЬД. Нічого. Нічого, нічого.
ТЕОФІЛ. Зовсім?
ЛЕОПОЛЬД. Хіба що трішечки.
ТЕОФІЛ. Що?
ЛЕОПОЛЬД. Трошечки. Але то не страшно. Не переживай так. У
мене тільки маленьке прохання.
ТЕОФІЛ. Все, що завгодно!
ЛЕОПОЛЬД. Нічого особливого. Дріб’язок! (Дістає аркуш паперу.)
Ти тут напиши документик.
ТЕОФІЛ. Який?
ЛЕОПОЛЬД. Буквально пару слів. Ну, що ти довіряєш мені керування своїм кафе.
ТЕОФІЛ. Довіряю?
ЛЕОПОЛЬД (різко відходить від ТЕОФІЛА). Значить, не довіряєш?
ТЕОФІЛ. Ну… довіряю… але кафе… я ж тут…
ЛЕОПОЛЬД. Ну це недовго. Так. Зараз (дістає блокнот, читає). Що
тут у нас? Ось… «Прийом у себе продавців сливового варення, зберігання контрабанди, незаконні розмови про сливове варення!» Ось так!
А ще забув читання нелегальної книги рецептів виготовлення варення.
Думаєш, не знаю, що ти там почитував? Так що в сукупності тобі світить років тридцять в’язниці. В кращому випадку. А ці тридцять років
хтось же повинен опікуватись цим кафе. От я тобі щиро і хочу допомогти. А ти ще сумніваєшся в чомусь!
ТЕОФІЛ. Але! Але тридцять років!
ЛЕОПОЛЬД. Ну, можеш за це не дякувати. Якщо б я до тебе не ставився з симпатією – отримав би ти серйозне покарання. А так – якісь
тридцять років! Менше меншого. Можеш не дякувати.
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ТЕОФІЛ. Дякую, звичайно. Але… Тридцять років!.. Я ж…
ЛЕОПОЛЬД. Давай швидше пиши папір! Чим швидше ці тридцять
років почнуться – тим швидше вони закінчаться. Є сенс поспішити. Сідай, підписуй і підемо.
ТЕОФІЛ. Куди?
ЛЕОПОЛЬД. Як це куди? До нової комфортабельної в’язниці, за яку
всі мешканці нашої країни щиро дякують мудрому королю Бернарду Першому! І трохи дякують його скромному слузі Леопольду. Себто
мені.
КОРНЕЛЬ. Як ви сказали?
ЛЕОПОЛЬД. Сказав, що ми всі вдячні за нову комфортабельну
в’язницю великому і могутньому королю Бернарду Першому! Ось, до
речі… Зараз (риється в кишенях). О! Знайшов! Ось! Це фото нашого великого короля в день відкриття в’язниці. Яке обличчя! Ви тільки подивіться! А яка доброта в погляді! Чекайте! У мене десь ще є фото! Там,
де король відкриває нову фабрику шибениць! Новеньку. За останнім
словом техніки оснащену! Росте країна! Розвивається. І все завдяки великому королю Бернарду Першому!
КОРНЕЛЬ. А дайте-но мені фото поближче подивитись.
ЛЕОПОЛЬД (простягає фото). Тільки обережно. Не порвіть.
КОРНЕЛЬ. Так… так… Значить, це правда!
ЛЕОПОЛЬД. Звичайно, правда. Весь світ у захваті спостерігає за діяннями нашого великого короля!
КОРНЕЛЬ. Великий, кажете?
ЛЕОПОЛЬД. Звичайно.
КОРНЕЛЬ. А не підкажете, ким був великий король раніше?
ЛЕОПОЛЬД. Коли раніше?
КОРНЕЛЬ. До того, як став королем?
ТЕОФІЛ. До того, як він став королем, він був майбутнім королем.
ЛЕОПОЛЬД. Правильно!
КОРНЕЛЬ. Де?
ЛЕОПОЛЬД. Що де?
КОРНЕЛЬ. Де він був майбутнім королем?
ТЕОФІЛ. В підручнику історії написано, що він був далеко.
КОРНЕЛЬ. Далеко від чого?
ТЕОФІЛ. Від нашої країни.
60

Олександр ВІТЕР. НЕ ДУЖЕ СОЛОДКА КАЗКА

КОРНЕЛЬ. А близько до чого?
ЛЕОПОЛЬД. Близько до свого славного майбутнього!
КОРНЕЛЬ. Добре! Зараз я покажу, до чого він був ближче… Чекайте (риється в кишенях, дістає якесь фото, простягає ЛЕОПОЛЬДУ). Впізнаєте?
ТЕОФІЛ. О! Це ж…
ЛЕОПОЛЬД. Великий король! Яка велич у погляді!
КОРНЕЛЬ. Король, кажете? А хто з ним поруч?
ЛЕОПОЛЬД. Це… це… не знаю… не можу впізнати…
КОРНЕЛЬ. Не переживайте так. Поруч – це моя бабця Софі.
ТЕОФІЛ. Ваша бабця?
КОРНЕЛЬ. А тепер читаємо напис за їхньою спиною. На вивісці.
Що там написано?
ЛЕОПОЛЬД. Там… Там написано… «Сімейна фабрика сливового
варення Софі і Бер…Бар…Бур…» Не можу прочитати. Очі. Робота…
Не можу…
КОРНЕЛЬ. А я сам. Там написано: « Сімейна фабрика сливового варення Софі і Бернарда».
ЛЕОПОЛЬД. Якого Бернарда?
КОРНЕЛЬ. Оцього! Який на фото. І який зараз у вас королем. Колишнього чоловіка моєї бабусі. Який п’ятнадцять років тому втік з якоюсь заїжджою іноземкою. Ще й всі гроші з каси прихопив.
ЛЕОПОЛЬД. Ой!
КОРНЕЛЬ. Що?
ЛЕОПОЛЬД. Щось у мене зі слухом. Абсолютно нічого не чую. От
ще десять хвилин тому чув, а тепер - як відрізало. Жодного звуку.
КОРНЕЛЬ. А…
ЛЕОПОЛЬД. І нічого не бачу! Суцільна темінь. Мені швидко до лікаря потрібно! І відчуваю щось із пам’яттю. Зовсім не пам’ятаю останніх
подій.
ТЕОФІЛ. І про мене нічого не пам’ятаєте?
ЛЕОПОЛЬД. Про тебе якраз пам’ятаю. А потім як відрізало! Негайно до лікаря! А ви двоє залишайтесь на місці. Зараз я пришлю за вами
патруль. Нікуди не відходьте. Як видужаю - поговоримо (збирається
йти).
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КАРТИНА 3
Несподівано до кафе заходить ІРІС. Красиво і багато одягнута жінка.
ІРІС (до ЛЕОПОЛЬДА). Вже йдете?
ЛЕОПОЛЬД. Ви?
ІРІС. І чому, на вашу думку, принцеса Іріс не може дозволити собі
випити чашечку чаю в гарному кафе?
ТЕОФІЛ. Завжди радий вас бачити!
ІРІС (до ЛЕОПОЛЬДА). А чого це у вас вигляд такий розстроєний?
ЛЕОПОЛЬД. Я тут… трохи… краплю захворів… я…
ІРІС. Шкода. Дуже шкода, що вас так підвело здоров’я. Може, час
подумати про пенсію?
ЛЕОПОЛЬД. Ні! Я… я вже майже здоровий!
КОРНЕЛЬ. А як зі слухом, зором і пам’яттю?
ІРІС. А що з ними?
ЛЕОПОЛЬД. З ними все гаразд. Он навіть Теофіл може підтвердити. Правда, Теофіл?
ТЕОФІЛ. Ну, я не спеціаліст. Щось таке з вами начебто було… але…
я не дуже переконаний…
ІРІС. Ви думаєте, є якісь підстави хвилюватись?
ЛЕОПОЛЬД. Жодних! Ось ми зараз перевіримо. Я зараз розкажу, про що ми говорили з Теофілом. Самі переконаєтесь, яка в мене
пам’ять.
ІРІС. І про що ж ви говорили?
ЛЕОПОЛЬД (підкреслено чітко). Ми розмовляли про нові рецепти
приготування чаю. Правда?
ТЕОФІЛ. Ну, я не знаю… Я не переконаний…
ЛЕОПОЛЬД. І про те, що я дуже хочу вручити Теофілу державну
нагороду за сумлінну працю!
ТЕОФІЛ. Ну я…
ЛЕОПОЛЬД. Навіть дві нагороди. За особливі заслуги перед державою.
ІРІС. Які такі заслуги?
ЛЕОПОЛЬД. Особливі! І видатні!
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ТЕОФІЛ. А! Згадав! Ви ще говорили про необхідність захищати
власників кафе від безпідставних звинувачень у державній зраді. Правильно?
ЛЕОПОЛЬД (крізь зуби). Начебто так…
ТЕОФІЛ. Можу стовідсотково підтвердити залізне здоров’я та блискучу пам’ять пана Леопольда. Таких, як він, здорованів – ще пошукати!
ІРІС. Ну добре. Переконали. На пенсію вам ще зарано. А це що за
добродій? (Вказує на Корнеля).
ТЕОФІЛ. А це… це…
ЛЕОПОЛЬД. Ще не знаю. Були зайняті з Теофілом обговоренням
державно–важливих справ і не встигли поцікавитись.
КОРНЕЛЬ. А що тут цікавитись? Якщо ви принцеса – виходить, ви
моя тітка.
ІРІС. Хто?
КОРНЕЛЬ. Тітка.
ІРІС. Я? Це ж як?
КОРНЕЛЬ. Дуже просто. Якщо ви принцеса – ви дочка Бернарда. Так?
ІРІС. Це всім відомо! Прийомна – але дочка. Але це ще не робить
мене тіткою якогось пройдисвіта.
КОРНЕЛЬ. Ось і виходить, що ви моя прийомна тітка, бо Бернард
– то мій дід.
ІРІС. Що за маячня?
КОРНЕЛЬ. Чому маячня? Подивіться ось фото. (Протягує фото.)
ІРІС (розглядає фото, потім зі злістю). Фі! Яка груба підробка!
ЛЕОПОЛЬД. Груба підробка і провокація!
ТЕОФІЛ. Провокація і підробка!
КОРНЕЛЬ. Підробка? Он навіть пан Леопольд упізнав…
ЛЕОПОЛЬД. Я?! Впізнав?! Коли таке було? Я взагалі це фото не бачив. Як я міг когось упізнати? І вам, шановний, не завадило б навчитись
поважно розмовляти з достойними особами! Це вам не офіціантка
якась, а сама принцеса Іріс. Сказала підробка – значить, підробка.
КОРНЕЛЬ. Кому це вона сказала?
ЛЕОПОЛЬД. Всім. Всім сказала.
КОРНЕЛЬ. І ви зразу повірили?
ЛЕОПОЛЬД. Юначе, я з вами поки дуже м’яко розмовляю. Навіть
сам дивуюсь своїй м’якості. Але якщо ви будете продовжувати – моя
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м’якість перейде в твердість, а твердість перейде в надтверду лють, і
тоді вже начувайтесь!
ТЕОФІЛ. Я вам дуже не рекомендую…
ІРІС. Чекайте! Не варто так суворо. Молода людина приїхала
з провінції. Помилилась від перенасичення новими враженнями.
Тому і нафантазувала щось собі. Тітка! Король Бернард! Вам би
чайку випити та відпочити, а на ранок ви забудете про всі ваші
фантазії.
КОРНЕЛЬ. Це ж які фантазії?
ІРІС. Оці (показує на фото). Про нашого любого короля. Про мого
коханого та високодостойного прийомного таточка! Світла людина!
Все для людей! Нічого для себе! Як прокидається – зразу починає про
людей думати. За сніданком– думає, читає – думає!
КОРНЕЛЬ. А за обідом?
ІРІС. Думає!
КОРНЕЛЬ. А у ванній?
ІРІС. Страшенно думає!
КОРНЕЛЬ. А під час відпочинку?
ІРІС. Відпочиває, але продовжує думати! Отакий от у нас король! А
ви з якимось старими фото! Ще й тіткою мене обізвали. Пробачаю вам
лише тому, що завжди прихильно ставилась до молодих, симпатичних
та недосвідчених подорожніх.
КАРТИНА 4
До кафе заходить ОСКАР. Молодий хлопець. Модно одягнутий.
ОСКАР. Тітка? Це хто у нас тітка? Ти, мамо?
ІРІС. Оскаре, вгамуйся!
ОСКАР. Знову вгамуйся? Це ж чому? (Помічає фото в руках ІРІС і
хапає його.) О! А що тут у нас? Ого! Супер! Це ж… це…
ІРІС. Це абсолютно незнайомі люди!
ТЕОФІЛ. Навіть між собою незнайомі!
ОСКАР. Незнайомі? Так я ж у діда таке ж фото бачив, точнісінько.
ІРІС. Ти переплутав.
ОСКАР. Еге ж! І дід переплутав?
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ІРІС. Оскаре, припини нашого славного короля Бернарда Першого
називати дідом при сторонніх. Май повагу до великої людини!
ОСКАР. Це хто у нас велика людина?
ІРІС. Той, хто день і ніч піклується про добробут країни!
ОСКАР. Це ти зараз про кого?
ІРІС. Як це про кого? Про Бернарда Першого!
ТЕОФІЛ і ЛЕОПОЛЬД РАЗОМ (дуже голосно). Хай славиться мудрий
і величний король Бернард Перший!
ОСКАР. Та тихо ви! Хочете покричати – ідіть на двір. Дайте людям
поговорити. Про що ми там? А! Про Бернарда. Так це він піклується
про народ удень і вночі?
ІРІС. Звичайно.
ТЕОФІЛ і ЛЕОПОЛЬД РАЗОМ (пошепки). Хай славиться мудрий і
величний король Бернард Перший!
ОСКАР. Ну, якщо вважати цілодобове поїдання шедеврів нашого
шеф-кухаря, глибокий денний сон, полювання та інші розваги піклуванням про країну – дійсно, діду немає рівних.
ІРІС. Дурненький ти мій синочок. Нічого ти не розумієш. Все те, що
ти перерахував, лише допомагає Бернарду сконцентруватись на державних справах.
ОСКАР. Сконцентруватись? Ну-ну… Хоча не будемо сперечатись.
Зрештою, дід у мене – прикольний старий. Із заворотами, звичайно,
але прикольний. З ним не занудьгуєш. Одна хохма зі сливовим варенням чого варта!
КОРНЕЛЬ. А що там із варенням? Я так нічого і не зрозумів.
ОСКАР. О! Це геніально! Зараз розкажу. Тільки не завадило би спочатку познайомитись. Я Оскар. Онук нашого гіпервеличного короля.
КОРНЕЛЬ. Я Корнель. Виходить… виходить ми з вами брати… Не
рідні, але брати по діду.
ОСКАР. Це ж як? А… а, починаю розуміти… Стривайте – сам спробую здогадатись. Ваша бабця – колишня дружина Бернарда. Так?
КОРНЕЛЬ. Так. Правильно.
ОСКАР. О! Тепер зрозуміло, чому ви називаєте мою маму тіткою. І
на що тут ображатись? Тітка – вона тітка і є. Як не крути!
ІРІС. Оскаре!
ОСКАР. Що? Що, мамо? Хіба я щось не так кажу?
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ІРІС. Ти все не так кажеш! Що за фантазії про фото та родинні
зв’язки?
ОСКАР. Теж мені таємницю знайшли! Та всі знають, що Бернард
не королем народився, а бабця привезла його з далекого краю, де він…
ІРІС. …де він готувався стати королем! Так написано в усіх підручниках
історії, а вони як відомо, ніколи не брешуть. Правда, пане Леопольде?
ЛЕОПОЛЬД. Звичайно, не брешуть! Як можуть брехати підручники
з історії? Це ж не щось, а підручники! Історія може брехати, а от підручники з історії – ніколи!
ТЕОФІЛ. Це, між іншим, слова нашого славного короля Бернарда
Першого!
ЛЕОПОЛЬД. Великі слова великої людини!
ІРІС. Чуєш? Чуєш, що тобі розумні люди кажуть?!
ОСКАР. Всі розумні люди давно вже спочивають у новій в’язниці.
КОРНЕЛЬ. Так що там із варенням?
ОСКАР. Зовсім забув. Головний прикол діда. Коли п’ятнадцять років тому бабця притягнула його звідкись та зробила королем – він найпершим своїм указом заборонив в усій країні сливове варення. Тепер
заборонялось не тільки виготовляти, продавати та зберігати сливове
варення, а й навіть читати книжки з рецептами виготовлення цього варення. Я, звичайно, не великий прихильник сливового варення, але, як
на мене, це було якось занадто.
КОРНЕЛЬ. О! Ви просто не пробували варення за рецептом моєї
бабусі!
ІРІС. Не пробував і не спробує. Бо наші найвидатніші вчені переконливо довели, що від сливового варення гине більше людей, ніж від
чуми. До того ж воно викликає всілякі хвороби, включаючи роздвоєння особистості, шизофренію і сновидизм. Заборона цього шкідливого
продукту дозволила підняти рівень здоров’я нашого народу на нечувану висоту! Я правильно кажу, пане Леопольде?
ЛЕОПОЛЬД. Безумовно! Багато років вороги нашої країни намагалися знищити наш народ шляхом отруєння цим страшним продуктом. Вони просто шалено заздрили нашому щасливому народу і
завжди шукали шляхи зашкодити нашій величі. Але великий король
Бернард Перший вчасно розгадав їхні підступні плани і порятував усіх,
заборонивши це кляте варення!
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ОСКАР. Чули? І вони ще щось говорять про розумних людей!
ІРІС. Оскаре, за подібні розмови інший давно б опинився у в’язниці.
ОСКАР. Так я ж точно знаю, що не опинюсь. Я тут щось на зразок
божевільного Гамлета. Тільки нікого вбивати не збираюсь. До того ж я
єдиний чоловік у королівської сім’ї. А у нас, як відомо, правлять лише
чоловіки. Це єдина традиція, яку ніхто так і не зміг змінити. До речі,
саме тому, мабуть, бабця так поспішала пошвидше вийти заміж після
втечі мого першого діда.
КОРНЕЛЬ. А він утік? Король?
ТЕОФІЛ. Не втік! А був підступно викрадений та вбитий нашими
ворогами.
ОСКАР. Ти це комусь іншому розповідай! Ніхто і нікого не вбивав.
Набридло йому королем бути – ото і втік. Живе зараз у селі. Курей розводить, кролів. І щасливий!
ІРІС. Що за дикі фантазії?
ОСКАР. А що вас переконувати?! Хочете вірити, що вбили – ваша
справа. Зрештою, для нього так і краще – клопоту менше… Так я це все
до того вів, що в королівській сім’ї кожен чоловік – то велика цінність.
Правда, є варіант із заміжжям мамочки. Мамо, ти як?
ІРІС. Оскаре, ти перейшов межу! Я ношу траур по моєму славному
чоловікові, твоєму батькові, вже десять років.
КОРНЕЛЬ. Його теж вбили вороги?
ОСКАР. Ага! Саме вбили. Разом із першим дідом. Тепер ці два покійники в одному селі живуть. Тільки батько бджолами займається.
Я, власне, звідки про діда та курей знаю? Їздив нещодавно до батька.
В гості.
ІРІС. Ти бачився з ним?
ОСКАР. Звичайно. А що ти так перелякалась? Тут же у нас всі свої.
А в підручниках нехай пишуть, що він героїчно загинув. Мені то що?
КОРНЕЛЬ. А чого ж це вони тікали?
ОСКАР. Мабуть, свободи захотіли. Та то їхня справа. У нас тут інша
проблема вимальовується. Виходить, тепер потенційних претендентів
на трон уже двоє.
ІРІС. Двоє?
ОСКАР. Звичайно! Я і Корнель. Який – не який, а родич короля.
Отже за всіма законами має право на трон. А якщо врахувати, що я і
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близько до посади короля підходити не збираюсь – виходить, претендент у нас один.
КОРНЕЛЬ. А що, дід помирати зібрався?
ОСКАР. Та де там! Здоровий, наче бик. Але всяке може статись. Тут
тонка політика!
ІРІС. Оскаре, невже ти можеш бодай у думках припустити, що
хтось зможе підняти руку на життя людини, яка, наче сонце, освітила
життя нашої країни?
ОСКАР. Ага! Так освітила, що в багатьох стався сонячний удар.
ТЕОФІЛ і ЛЕОПОЛЬД РАЗОМ (дуже голосно). Хай славиться мудрий
і величний король Бернард Перший!
ОСКАР. Та не кричіть ви! Я ж кажу – тонка політика.
ІРІС. Досить розмов про речі, в яких ти нічого не розумієш!
ОСКАР. Досить – то досить. Тільки мамочко, ти зваж, що якщо колись сонце Бернарда погасне – ти, мамочко, ризикуєш опинитись у затінку.
ІРІС. Це ти про що?
ОСКАР. Про свою любу мамочку. Лише про неї.
ЛЕОПОЛЬД (тихо). Я дуже і дуже вибачаюсь. Тут така справа…
ІРІС. А у тебе що?
ЛЕОПОЛЬД. У мене суд. За двадцять хвилин.
ТЕОФІЛ. Суд?
ОСКАР. Суд?! Тебе нарешті будуть судити?
ЛЕОПОЛЬД. Не мене. І чому нарешті?
ОСКАР. Нарешті – бо в нашій славній країні рано чи пізно кожен
ризикує опинитись на лаві підсудних. Навіть я. А що ти такого наробив? Погано подумав про Бернарда?
ЛЕОПОЛЬД. Як ви могли таке подумати?! Я ж кажу – не у мене суд.
Себто – у мене. Але у мене це не суд, а робота.
ОСКАР. Так і я про це. Для більшості наших співгромадян суд - це і
робота, і життя, і майбутнє.
ЛЕОПОЛЬД. Я в тому сенсі, що суд зі мною, а не наді мною. Я ж
секретар Вищого Королівського суду. А за двадцять хвилин почнеться
одне вельми важливе судове засідання.
КОРНЕЛЬ. Важливе для кого?
ЛЕОПОЛЬД. Ну… для всіх… мабуть…
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ОСКАР. Не думаю, що для всіх. В усякому разі у підсудного, мабуть,
є справи важливіші за суд.
ЛЕОПОЛЬД. Є, звичайно! Шкодити нашій державі! І, до речі, це не
підсудний, а підсудна. Що робить її злочин ще жахливішим.
ТЕОФІЛ. І в чому ж полягає цей жахливий злочин?
ОСКАР. Дійсно. Мені теж цікаво. Розкажіть. Не соромтесь. Чи це
державна таємниця?
ЛЕОПОЛЬД. Чому ж таємниця? Немає тут жодної таємниці!
ІРІС. Ну, ви на себе не беріть забагато. Не вам визначати, є чи немає
таємниці в державних справах.
ЛЕОПОЛЬД. Перепрошую. Винуватий. Розказати не можу – бо це
державна таємниця!
ІРІС. А хто вас уповноважив визначати, що це державна таємниця?
Політика короля Бернарда – це максимальна відкритість. У нас немає
таємниць від співгромадян!
КОРНЕЛЬ. Зовсім?
ІРІС. А от зовсім чи ні – це і є державна таємниця.
ЛЕОПОЛЬД. Так мені можна розказати?
ІРІС. Ну… добре… Розказуйте. Мені самій цікаво.
ЛЕОПОЛЬД. Там справа у варенні…
КОРНЕЛЬ. Сливовому?
ЛЕОПОЛЬД. Звичайно! Піймали ми іноземну шпигунку. Намагалась підірвати обороноздатність нашої країни та здоров’я наших громадян шляхом цинічної спроби продажу сливового варення широким
верствам населення. І, що робить її злочин ще жахливішим, почала з
нашого майбутнього!
КОРНЕЛЬ. Це ж як?
ЛЕОПОЛЬД. Дуже просто і цинічно. Пригощала варенням наше
майбутнє – себто наших дітей.
ТЕОФІЛ. Який жах!
ОСКАР. І як діти?
ЛЕОПОЛЬД. Отримали важку моральну травму! От за все це її сьогодні і стратять.
КОРНЕЛЬ. Як це стратять? Ще ж суду не було! Може, її виправдають! Що за маячня – прирікати людину на смерть за пригощання варенням та ще й проголошувати вирок до суду?!
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ЛЕОПОЛЬД. У нас справедлива країна! І суд справедливий! Не те,
що там у деяких інших державах! Тому ми справедливо стратимо, а
потім проведемо суд.
ТЕОФІЛ. Слава найсправедливішим судам нашої найсправедливішої країни!
ОСКАР. Та не кричить ви так!
КОРНЕЛЬ. Це ж як? Що за абсурд? До того ж ви казали, що запізнюєтесь саме на суд, а не на страту.
ЛЕОПОЛЬД. Ох уже ці іноземці! Нічого про наш геніальний державний устрій не знають! За нашими законами в суді над державними
злочинцями повинен брати участь член королівської родини. Король
Бернард сьогодні на полюванні. А зволікати зі стратою ми не можемо.
У нашого ката дуже щільний графік роботи. Тому я поїду до суду, переконаюсь, що король не повернувся з полювання. У зв’язку з цим мені
видадуть дозвіл на страту, а вже коли у короля буде час – проведемо
суд. Зрозуміло?
КОРНЕЛЬ. Ні! Ви ж про живу людину говорите!
ЛЕОПОЛЬД. А кат – не жива людина? Що ж, по вашому, він
не отримає гонорар за страту тільки тому, що суд перенесли? Це
бюрократизм! А з бюрократизмом наш король веде жорстоку та
нещадну боротьбу! У ката, між іншим, троє дітей, дружина і дві
коханки. По-вашому вони повинні голодувати через бюрократичні
формальності?
КОРНЕЛЬ. Себто заради коханок ката ви готові вбити живу людину?!
ЛЕОПОЛЬД, Ви не бачили цих коханок! Заради них я б і сам… ну в
сенсі… Себто… Не людину вбити, а зловмисника! Який хотів отруїти
та знищити весь наш народ…
ТЕОФІЛ. Жах!
КОРНЕЛЬ. Чекайте! Я якось не зразу второпав. Ви кажете, що вона
пригощала сливовим варенням?
ЛЕОПОЛЬД. Так. Найкращим… себто – найгіршим сливовим варенням.
КОРНЕЛЬ. А як її звуть?
ЛЕОПОЛЬД. Як?... Зараз… Зараз…
ІРІС. Знову щось із пам’яттю?
ЛЕОПОЛЬД. Ні! З пам’яттю все гаразд! Згадав! Уна! Уна її звуть!
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КОРНЕЛЬ. Чорт забирай! Я ж просив її вдома сидіти! Вирішила показати, яка вона доросла!
ІРІС. Щось я не зрозуміла. Звідки ви знаєте цю злочинну особу?
КОРНЕЛЬ. Ця злочинна особа – зовсім не злочинна особа, а моя сестра!
ЛЕОПОЛЬД. Ви переконані?
КОРНЕЛЬ. Якщо Уна зі сливовим варенням, яка ще й любить пригощати дітей – це точно вона.
ОСКАР. Супер! Який поворот сюжету! Виходить, що сьогодні повинні страти онуку Бернарда!
КОРНЕЛЬ. Стратити! Уну?! Та я за неї кого хочеш уб’ю! Тільки спробуйте її торкнутись! Хочете суду? Буде вам суд! Де там ваш Бернард? На
полюванні? Зараз ми йому полювання попсуємо!
ЛЕОПОЛЬД. Псувати полювання королю? Це злочин ще гірший,
ніж розповсюдження сливового варення! А за такі розмови, як ваші, я
просто змушений вас арештувати!
ІРІС. А це вже цікаво. Пане Леопольде, якщо цей добродій - брат
злодійки – він теж має відношення до сливового варення. Так?
ЛЕОПОЛЬД. Ну… звичайно…
ІРІС. Звідси питання конкретно до вас. Чому його досі не заарештували? І, між іншим, питання до Теофіла. Чому ви переховуєте в себе
злочинця?
ТЕОФІЛ. Я… я не знав… я… це все Леопольд…
ЛЕОПОЛЬД. Дозвольте пояснити. Як каже великий король Бернард
– не варто поспішати їсти суп, доки він занадто гарячий. Ми тут із Теофілом вирішили не поспішати, а розкрити всю мережу злочинців.
ІРІС. Розкрили?
ЛЕОПОЛЬД. Так! І тепер можемо заарештувати весь суп… себто,
цього добродія – бо маємо всі докази і всі підстави для суду та страти.
Чи до страти та суду. Що, зрештою, в нашій вільній країні практично
одне і те ж саме.
ОСКАР. Помиляєтесь! Глибоко помиляєтесь!
ІРІС. Оскаре! Ти знову?
ОСКАР. А я тут до чого? Я просто іноді читаю закони. А в них чітко
сказано, що суд після страти може застосовуватись до всіх…
ЛЕОПОЛЬД. А я що казав?!
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ОСКАР. …до всіх, окрім королівських родичів.
ІРІС. Там справді так написано?
ЛЕОПОЛЬД. Ну… начебто…. Але ж які це королівські родичі? Не
родичі! І не королівські! Самозванці!
ОСКАР. А от якраз із цим суд і розбереться. Бо в законах ще написано, що за відсутності короля суд може провести найближчий королівський родич чоловічої статі, якщо він цього забажає. Найближчий
родич – я. Стать у мене чоловіча. І я бажаю…
ІРІС. Не бажаєш!
ОСКАР. Якраз бажаю!
ІРІС. А я, як мати, краще знаю – бажаєш ти чи ні!
ОСКАР. Що значить, не бажаю? Дуже бажаю! Така прикольна історія, а я ризикую не взяти в ній участь. Ні! Я не згоден!
КОРНЕЛЬ. Прикольна історія? Ви тут зовсім із глузду з’їхали?! Хапаєте невинних людей, хочете їх стратити і для вас це лише «прикольна історія»?!
ОСКАР (тихо до Корнеля). Заспокойся! Хочеш порятувати сестру –
краще мовчи. (Голосно.) Ну? Я готовий йти до суду!
ІРІС. Нікуди ти не підеш!
ОСКАР. Це ж чому?
ІРІС. Бо я так сказала!
ОСКАР. Мамуню, можна тебе на хвильку? (Відводить ІРІС убік, говорить тихо.) Тут така справа… Я ж не жартував…
ІРИС. Ти про що?
ОСКАР. Про твої життєві перспективи. А разом із ними і мої.
ІРІС. Припини загадками говорити!
ОСКАР. Та які там загадки?! Немає загадок! Є лише гарний шанс
для тебе.
ІРІС. Шанс?
ОСКАР. Мамуню, давай не сваритись. Подумай сама. Поміркуй.
Поки Бернард живий та при владі, у нас наче все гаразд. Так?
ІРІС. Звичайно.
ОСКАР. А зникне він кудись, і що?
ІРІС. А чого це він повинен кудись зникнути?
ОСКАР. Ну, не знаю. Тато з дідом зникли ж. Себто не зникли, а втекли. Мабуть не така вже солодка доля бути королем у нашій країні.
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ІРІС. І що з того?
ОСКАР. А те, що, якщо Бернард теж захоче вирощувати якихось
гусей у селі чи якщо хтось вирішить, що він занадто забарився на цьому світі і йому потрібно допомогти перейти до іншого світу – ти ризикуєш перестати бути дочкою короля. А хто там до влади прийде – ще
невідомо.
ІРІС. Ну… може ти і правий. Але до чого тут усе це?
ОСКАР. Ти не розумієш? Все надзвичайно просто. Ти у нас ще жінка ого-го! До того ж, за офіційною версією удовиця. Так?
ІРІС. Начебто…
ОСКАР. А тут ми маємо королівського родича. Хлопець гарний та
стрункий. Хіба ні?
ІРІС. Ну…
ОСКАР. Гарний, гарний. Бачу, як ти на нього заглядаєшся.
ІРІС. Оскаре!
ОСКАР. А що такого? Нормальна жіноча реакція. Отже ти у нас
удовиця. Він хлопець, судячи з усього непоганий. Отже є можливість
скоро погуляти на весіллі.
ІРІС. Чиєму весіллі?
ОСКАР. Твоєму, звичайно! І цього Корнеля.
ІРІС. Що за маячня?!
ОСКАР. Не маячня, а єдино можливий план. Якщо він стає твоїм
чоловіком – ти маєш усі законні підстави стати королевою, а не вічною
принцесою.
ІРІС. А Бернард?
ОСКАР. А Бернард залишиться в історії.
ІРІС. Ти хочеш його?...
ОСКАР. Кровожерлива у мене мамочка. Не хочу, звичайно. І не буду
я Бернарда вбивати. А ось тихенько спровадити до села в компанію до
батька та діда – допоможу…
ІРІС. Не знаю… Може, ти і правий… Але…
ОСКАР. Але вирішувати потрібно тут і зараз. Є лише одна проблема. Що нам із цією сестрою Корнеля робити? Стратити, звичайно, можемо, але тоді Корнель точно не захоче на тобі одружуватись…
ІРІС. І ти хочеш?...
ОСКАР. І я хочу провести суд так, щоб усі залишились задоволеними.
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ІРІС. А все ж таки розумний у мене син! Весь у маму!
ОСКАР. О! А я тобі про що торочу?! Розумний і хитрий! Значить,
ти згодна?
ІРІС. Ну… згодна… звичайно… що ж робити? Згодна…
ОСКАР (до всіх). Маленькі сімейні непорозуміння узгоджено, і тепер
я можу запросити всіх причетних взяти участь у судовому процесі під
мої головуванням.
ТЕОФІЛ. Всіх? А я, значить, можу вважати себе вільним?
ОСКАР. Вважати – можеш. Але в суд піти доведеться. Бо тут, наскільки я зрозумів, причетні всі.
ЛЕОПОЛЬД (до ТЕОФІЛА). Ти що, не зрозумів? Сказано всі – значить всі!
КАРТИНА 5
Королівський палац. В залі на узвищенні в кріслі сидить ОСКАР. Поруч із
ним, але трохи нижче ІРІС. На лавці праворуч сидить КОРНЕЛЬ. На лавці
ліворуч сидить ТЕОФІЛ. Всі чекають. За якусь мить відчиняються двері і
зазирає ЛЕОПОЛЬД.
ЛЕОПОЛЬД. Можна заводити?
ОСКАР. А чому б і ні. Раніше почнемо – раніше закінчимо. Правда,
мамочко?
ІРІС. Ну… звичайно… давайте починати…
ОСКАР (до КОРНЕЛЯ). А деяких я попрошу тримати себе в руках,
якщо звичайно вони не хочуть, щоб їх тримав у руках хтось інший. Результат, звичайно, буде однаковий, але приємність процесу різна. Зрозуміло?
КОРНЕЛЬ. Зрозуміло!..
ОСКАР. Отже, починаємо суд!
Леопольд заводить до зали УНУ. Молоду вродливу дівчину з веселими очима. Леопольд садить УНУ на лавку перед кріслом ОСКАРА, а сам прилаштовується поруч із Теофілом.
ОСКАР. Так, так… І що ми тут маємо?...
ІРІС (пошепки). Оскаре!
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ОСКАР. Вибачайте… Отже, ім’ям великого королівства, величного
короля та надвеликих пращурів розпочинаємо суд! Пане секретар, оголосіть суду, у чому підозрюється ця особа.
ЛЕОПОЛЬД виходить на центр зали.
ЛЕОПОЛЬД. Ця особа звинувачується в цинічній спробі підірвати
здоров’я наших громадян шляхом абсолютно незаконного та вельми
зухвалого пригощання громадян нашої держави жахливою отрутою,
що носить назву сливове варення!
ТЕОФІЛ. Жах!
УНА не витримує і починає тихенько сміятись.
ЛЕОПОЛЬД. Тиша в залі! Сміх – це прояв неповаги до суду!
УНА. А сльози?
ЛЕОПОЛЬД. А сльози – необхідна і, я б сказав, обов’язкова частина
суду.
УНА. А сльози від сміху?
ЛЕОПОЛЬД. А… а… ну, не знаю… і взагалі… підсудний не має права задавати питання!
УНА. Якось усе у вас дивно… (Раптом помічає КОРНЕЛЯ). Привіт!
Корнелю! А мене тут судять. Ще й сміятись забороняють. А вони ж
такі кумедні. Варення отрутою називають. Ні, ну звичайно, інколи буває таке варення, що інакше як отрутою його не назвеш. Але ж варення
нашої бабці – це найкраще і найсмачніше варення на світі!
КОРНЕЛЬ. Уна! Я тебе просив сидіти вдома?
УНА. І що з того? А чого це ти повинен усюди подорожувати, а я повинна вдома сидіти? Це несправедливо. Я теж хочу продавати сливове
варення по всьому світу. Це ж так цікаво!
ЛЕОПОЛЬД. Всі чули? Всі? Щойно підозрювана сама зізналась у
своїх підступних намірах!
ТЕОФІЛ. Я чув!
КОРНЕЛЬ. Стули пельку! Які ще підступні наміри?
ЛЕОПОЛЬД. Як це які? Наміри продавати сливове варення по всьому світу. Ну на весь світ нам, звичайно, наплювати. Може воно б і не75
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погано було б, щоб ви потруїли деякі країни! У мене навіть є списочок
таких країн. Та зараз не про це…Зараз про загрозу нашій країні. Ми не
дозволимо! Ми не допустимо! Ми станемо на заваді!
ІРІС. Перед тим, як ви станете на заваді, ви сядете на місце! І всі сядуть і замовкнуть! Що за шарварок? Оскаре, бери суд у свої руки! Ти ж
у нас зараз головний.
Всі повертають голови до ОСКАРА і лише зараз помічають, що він, не
відриваючись, дивиться на УНУ. Велика пауза.
ІРІС. Оскаре! Починай суд!
ОСКАР. Що?.. А?... Починати?.. Добре… Добре… Ім’ям великого королівства… здається, я вже це казав… коротше – розпочинаємо суд…
Шановна підсудна… я надзвичайно радий… себто… як це… ну, коротше
кажучи, я… Ми добре подумали і вирішили, що ви абсолютно не винуваті… Ми відпускаємо вас… і запрошуємо на прогулянку в парк… Себто…
я хотів сказати, що ми відпускаємо, а запрошую лише я… Прийдете?
ІРІС. Оскаре?! Що ти верзеш?
ОСКАР. Мамо, мамочко, ти подивись на неї – хіба вона може бути винуватою? (Тихо до ІРІС.) Як ти думаєш – вона погодиться на прогулянку?
ІРІС (теж тихо). Припини! Що з тобою?
ОСКАР. Зі мною? Сам не знаю. Так думаєш, вона не захоче прогулятися зі мною? (Голосно.) Так ви згодні прийти до парку? Я пригощу вас
найсмачнішим морозивом у нашому королівстві.
УНА. А чому б і ні?! Прийду. Тільки…
ІРІС (вскакує на ноги). У зв’язку з поганим самопочуттям судді суд
оголошує перерву. Звинувачена залишається під вартою, а Оскар іде
за мамою.
ОСКАР. Для чого?
ІРІС. Нам є про що поговорити!
ЛЕОПОЛЬД. А кат?
ТЕОФІЛ. А я?
КОРНЕЛЬ. А рішення?
ІРІС. Всім залишатися на місцях! Оскаре, за мною!
ІРІС за руку витягає ОСКАРА в двері.
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КАРТИНА 6
Маленька кімната поруч із залою. ОСКАР і ІРІС.
ІРІС. Так! Випий води, прийди до тями і поясни, що це було!
ОСКАР. Не хочу я води! Я вина хочу! А було це миттєве кохання! О! Я
тільки зараз зрозумів! Ми ж можемо зіграти не одне, а два весілля! Разом!
ІРІС. Які ще два весілля?
ОСКАР. Ну твоє з Корнелем і моє з Уною!... Уна!... Чуєш, яке лагідне ім’я? А яка усмішка?
ІРІС. Усмішка? Буде тобі усмішка! Вся країна буде сміятися над тобою. Теж мені грізний державний діяч знайшовся. Розтанув від жіночого личка! А що Бернард скаже?..
ОСКАР. А байдуже, що він скаже! Головне, що скаже вона. Як ти
думаєш – що мені краще одягнути на побачення?
ІРІС. Так! Усе серйозніше, ніж я думала. Візьми себе в руки! Ти зараз
суддя, а не закоханий хлопчисько. І ти повинен винести вирок.
ОСКАР. Вирок? Мамо, а якщо їй не сподобається морозиво? Може,
краще повести її до парку атракціонів?
ІРІС. І це мій син? Ганчірка! Прийди до тями!
ОСКАР. А чого це ти кричиш? Ти ж сама повинна радіти.
ІРІС. Чому я повинна радіти?
ОСКАР. По перше, щастю свого сина, а по друге, своєму майбутньому весіллю. А для цього весілля якраз і потрібно виправдати Уну. Чи
ти думаєш, що Корнель погодиться на одруження, якщо ми стратимо
його сестру?
ІРІС. Ну… тут… у цьому ти, звичайно, правий. Але це не привід розпускатися. До того ж не все так просто.
ОСКАР. А що тут складного? Підпишемо вирок суду, звільнимо Уну
і будемо готуватися до весіль.
ІРІС. Все це добре. Але ти про одну річ забув.
ОСКАР. Про яку?
ІРІС. Про закон. А за законом випустити і виправдати Уну ми можемо тільки, якщо вона публічно покається та відречеться. І Корнель
зробить те ж саме. Інакше ніяк. Закон все ж таки.
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ОСКАР. Так ходімо швидше до зали! Теж мені проблему знайшла!
Швиденько покаються, а потім до морозива!... Чи може, краще до парку атракціонів…
ІРІС. Швидше, кажеш? Хотілося б вірити. Подивимось. Ну, ходімо.
Спробуємо…
КАРТИНА 7
Зала суду. Входять ОСКАР і ІРІС.
ІРІС. Суд подумав і прийняв рішення!
ЛЕОПОЛЬД. А?..
ІРІС. А хто має щось проти – матиме можливість відвідати робоче
місце нашого шановного ката в якості клієнта. Зрозуміло?
ЛЕОПОЛЬД. Звичайно! Я тільки хотів сказати… Хотів сказати, а
чому всі не аплодують успішному завершенню судової справи?
ІРІС. Давайте без офіційностей і пафосу. Отже, суд вирішив, що наш
суд настільки розумний і гуманний, що просто не може не дати можливість виправити помилку тим, хто її зробив (до Оскара). Правильно?
ОСКАР. Так! Звичайно…
ІРІС. Тому ми милуємо підсудну і не будемо висувати звинувачення
проти її брата. Але за умови, що ці двоє публічно покаються і публічно
відмовляться та ще й публічно засудять.
КОРНЕЛЬ. І що ж ми повинні засудити?
ІРІС. Як це що? Сливове варення, звичайно! А що ж іще? Підпишете документ, що ви просто не знали всіх наслідків споживання цього
жахливого продукту, що ми відкрили вам очі, і тепер ви присягаєтесь
ніколи більше навіть не торкатись цього гидотного варення. Ну там ще
будуть слова подяки нашому королю за те, що він у своїй мудрості відкрив вам очі. Давайте швиденько підписуйте і починайте дякувати мудрому суду!
КОРНЕЛЬ. Ви це серйозно?
ЛЕОПОЛЬД. Що за питання? Підписуйте та дякуйте!
УНА. А якщо не підпишемо?
ЛЕОПОЛЬД. А якщо не підпишете – цьому зрадіє наш кат. Бо інакше ви залишите його без гонорару, а у нього ж сім’я, коханки…
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КОРНЕЛЬ. Уна! А ти будеш це підписувати?
ОСКАР. Звичайно, буде! На нас уже чекає морозиво!
УНА. Я…я… не знаю… Дивно все це… Чому це ми повинні в чомусь
каятись?.. Хіба ми щось погане зробили?..
КОРНЕЛЬ. Ми? Погане? Ні, звичайно. Тільки ж вони так не вважають.
УНА. Ну і нехай собі! Хай живуть, як собі знають. Ну, не хочуть вони
нашого варення – що тут зробиш? Підемо собі геть.
ОСКАР. Як це підемо? А морозиво?
КОРНЕЛЬ. Можна було б звичайно і підписати… Тільки…
ЛЕОПОЛЬД. Що за неповага до суду?
КОРНЕЛЬ. А за що вас, власне, поважати? Ну, я ще можу зрозуміти
Бернарда. Ну не любив він сливове варення. Замучила його бабця за
стільки років, примушуючи варити це варення. Я навіть можу пробачити йому, що він втік сюди. Зрештою – це його справа. Особиста. Але
ви? Ви! Ви вірите в усі ці нісенітниці! Для чого? Бо вам потрібно бодай у
щось вірити? Так вірте в те, що варення зцілює від усіх хвороб. Це теж,
звичайно, неправда. Але за цю неправду нікого не поведуть до ката.
Ні! Ви вірите лише в те, що весь світ злий. Ви шукаєте зло всюди, де
тільки можна. Якби не випадок – Уна була б уже мертва. Заради чого?
Заради фантазій Бернарда? Ви ж усі прекрасно розумієте, що все це
брехня. Але приємна для вас. Безпечна. Бо завжди безпечно боятися
придуманої небезпеки. Ви хотіли, щоб я покаявся? Якщо я про щось і
жалію – так про те, що не можу вас змінити. Я всього-навсього простий
продавець варення. Я не герой. І життя моєї сестри дорожче за героїчні
вчинки. Ось за це мені соромно. Не перед вами – перед собою. Тому я
підпишу. І Уна підпише. І ми підемо звідси…
ОСКАР. Як це підете? А парк? А морозиво?
УНА. Вибачте мені. Ви мені сподобались. І я б радо погуляла з вами.
І морозиво я люблю… Але Корнель правий… Люди, що вірять у страхи, які самі їх і вигадують, ніколи не зможуть отримати задоволення від
простої прогулянки парком. А якщо без задоволення – тоді для чого?
ОСКАР. Як це для чого?
УНА. І ти мені пробач, Корнелю. Не підпишу я цей папірець.
КОРНЕЛЬ. Дурненька! Невже ти не розумієш? Це ж не гра. Тут по
справжньому вбивають. Гріхи несправжні, а смерть - справжнісінька!
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УНА. Все одно не підпишу!
КОРНЕЛЬ. Підпишеш.
УНА. Не підпишу!
КОРНЕЛЬ. Це ж чому?
УНА. Бо неправильно це.
КОРНЕЛЬ. Та що з того – правильно чи неправильно?! Що і кому ти
довести хочеш? Ти думаєш, вони самі не знають, що все це неправильно? Краще за нас знають. Думаєш, я злякався? Злякався, звичайно. За
тебе злякався. Ми от підпишемо і підемо собі. А через тиждень ти їх
всіх уже забудеш.
ОСКАР. Як це забуде?
КОРНЕЛЬ. А отак! Як дурний сон. А хіба заради дурних снів варто
помирати? Треба жити, щоб швидше забути цей дурний сон. А сон,
зрештою, знищить сам себе. Колись. Але що нам до того? Нам потрібно жити! Жити! І якщо ціною життя є папірець – хіба це завелика ціна?
УНА. Все одно! Неправильно це! Я не буду підписувать!
Раптом знадвору чути який шум, гамір.
ІРІС. Що це?
ОСКАР. Може, Бернард повернувся?
ІРІС. Не схоже.
ЛЕОПОЛЬД. Зараз, зараз дізнаюсь. Я швиденько (Вибігає.)
ІРІС (до Корнеля). Так ви будете підписувати?
КОРНЕЛЬ. А ви сумнівались? Я ж сказав, що я не герой. І не готовий пожертвувати життям заради великої мети. Хоча й великою її не
назвеш. Дон Кіхот хоча б із вітряками боровся. А тут боротьба не з вітряками, а з вітром. Хіба його подолаєш? Давайте вже сюди свій папірець…
УНА. Але я…
ЛЕОПОЛЬД (вбігає). Стривайте! Не підписуйте нічого!
ІРІС. Що?
ОСКАР. Що таке?
ЛЕОПОЛЬД. Кажу – не підписуйте! Там… Там таке…
ОСКАР. Яке?
ЛЕОПОЛЬД. Там Бернард - усе!
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ІРІС. Себто Бернард повернувся з полювання?
ЛЕОПОЛЬД. В тому то і справа, що не повернувся. Він утік!
ІРІС. Величні королі не тікають.
ЛЕОПОЛЬД. А от він саме велично втік. А може і не велично –
але втік.
ІРІС. Як це?
ЛЕОПОЛЬД. А так! Там ціле повстання. Повстанці повстали і сунуть
сюди.
ОСКАР. Що за повстанці? У нас?
ЛЕОПОЛЬД. Саме у нас! Під дверима. Це ті повстанці, які за сливове
варення і проти Бернарда, який проти сливового варення.
ІРІС. І багато їх? І де охорона?
ЛЕОПОЛЬД. Багато. А охорона теж тепер полюбила сливове варення. Ось тому Бернард і втік.
ТЕОФІЛ. Нарешті! Дочекались! А я завжди любив сливове варення
і вважав його заборону злочином! Навіть книжку про варення, ризикуючи життям, переховував.
ЛЕОПОЛЬД. Ич як заспівав!
ТЕОФІЛ. А от зараз з’являться повстанці і подивимось, хто з нас двох
заспіває.
ЛЕОПОЛЬД. Ну не варто… не варто… я ж теж… самі розумієте –
доводилось прикидатись. Але я завжди. Всією душею. Лише на боці
варення. Це все Бернард! І королева! Це все вони!
КОРНЕЛЬ. Ех, швидко ж ви…
ЛЕОПОЛЬД. А що робити? Часи такі зараз швидкі.
КОРНЕЛЬ. Уно, і заради оцих ти хотіла померти? Уно, ходімо звідси. Нехай вони самі між собою розбираються.
ЛЕОПОЛЬД. Що? Як? Ви продавець найкращого сливового варення, яке я все життя в глибоких глибинах душі обожнював, не дочекаєтесь приходу славних борців за права варення?
УНА. Смішний ви. І всі ви смішні. Варення - воно для радості, а не
для заборон та повстань. Просто для радості. А ви вже давно розучились просто сміятись. Ти був правий, Корнель. Вони – це лише сон.
Страшний, нудний і незрозумілий. Ходімо, Корнелю!
ОСКАР. А морозиво?..
КОРНЕЛЬ. Ходімо!
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КАРТИНА 8
Кафе ТЕОФІЛА. За столом п’є чай КОРНЕЛЬ та УНА. Поруч із банкою
варення в руці та ложкою сидить ТЕОФІЛ та їсть варення.
ТЕОФІЛ. Яка ж смакота! Оце їм і їм, і наїстись не можу.
КОРНЕЛЬ. Їжте, їжте. У мене цього варення багато… Які там новини?
ТЕОФІЛ. Вам дійсно цікаво?
КОРНЕЛЬ. Ну, в усякому разі, цікавіше, ніж цей дощ за вікном. Через нього вже другий день сидимо тут і не можемо поїхати.
УНА. А я пропонувала їхати по дощу. Тільки от Корнель перелякався.
КОРНЕЛЬ. Звичайно, перелякався. Це ти тут така смілива. А повештаєшся з годинку по дощу і почнеш до сухого місця проситись. Ще й
захворіти можеш.
УНА. А от і не захворію!
КОРНЕЛЬ. Захворієш.
УНА. Не захворію!
КОРНЕЛЬ. Добре, добре. Не захворієш, але великих радощів від
дощу не матимеш. Навіть малих радощів не матимеш. Краще ми вже
тут негоду перечекаємо. (До ТЕОФІЛА.) Так які новини?
ТЕОФІЛ (облизуючи ложку). О! Новин багато! Тепер у нас править Базіліо.
УНА. А це хто?
ТЕОФІЛ. Якийсь дуже далекий королівський родич. І великий прихильник сливового варення. Тепер щоденне вживання сливового варення стало обов’язковим для кожного громадянина.
КОРНЕЛЬ. Ось цього я і боявся.
ТЕОФІЛ. Як?! Ви! Продавець сливового варення не радієте політиці
нового короля в галузі варення?! Нічого не розумію!
КОРНЕЛЬ. Хіба ж це важко зрозуміти? Не можна радість забороняти силою чи нав’язувати чиєюсь волею. Радість - вона наче веселка
– виникає коли собі хоче і зникає не попрощавшись. А ви з радості намагаєтесь закони зробити.
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УНА. Я ж і кажу, що вони кумедні.
КОРНЕЛЬ. Не кумедні – нещасні. Хоча – це їхня справа… Так які ще
новини?
ТЕОФІЛ. Бернард кудись втік. Ще й королеву з собою прихопив.
КОРНЕЛЬ. А Леопольд?
ТЕОФІЛ. Леопольд спогади пише. Про те, як він із системою боровся шляхом глибокого проникнення в систему.
КОРНЕЛЬ. Ну з цим все зрозуміло. А ви як?
ТЕОФІЛ. О! У мене все добре! Мені новий король навіть орден вручив. За героїчне зберігання книжок про варення в часи тотальних репресій. Так що я тепер герой. І не просто герой, а майже одружений
герой!
УНА. Ого! Вітаю! І хто ж ваша обраниця?
ТЕОФІЛ. Хочете знати, хто?
УНА. Дуже.
ТЕОФІЛ. Ніхто інша, як Іріс. Так що породичаюсь я з королями.
КОРНЕЛЬ. Іріс?
УНА. Як?
ТЕОФІЛ. А дуже просто! Це вона при Бернардові високо літала. А у
нового короля своїх дітей купа. До того ж вона для нового короля ідеологічний ворог. І що їй залишалось робити? Тікати за Бернардом? А
тут я. За свої особливі заслуги перед новою владою випросив нагороду.
Дозвіл одружитись на Іріс. Король посміявся, але подумав, що це буде
досить дотепно, якщо Іріс буде стояти за стійкою мого кафе. Обіцяв
навіть заїхати на чай із варенням. А за одним на Іріс у новій ролі помилуватись.
УНА. А Іріс як? Невже погодилась?
ТЕОФІЛ. А куди їй діватись? Все ж таки краще в теплому кафе хазяйнувати, ніж на чужині поневірятись.
КОРНЕЛЬ. А Оскар?
Раптом відкриваються двері і входить ОСКАР.
ОСКАР. А Оскар ось! Власною персоною!
ТЕОФІЛ. Оскар? А ти що тут робиш? Думаєш, теж при кафе прилаштуватись разом із мамою?
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ОСКАР. Ні. Не переживай, друже. Не по мені все це. Я от думав, що
все пропало.
ТЕОФІЛ. Це ти про королівство?
ОСКАР. Яке там королівство?! Я думав, що Корнель з Уною давно вже гайнули з міста. І лише потім здогадався, що вони навряд
чи по такому дощу поїдуть. А де ж їм бути тоді, як не тут? Ось я і
прибіг.
КОРНЕЛЬ. І для чого ти прибіг?
ОСКАР. Тут… тут така справа…
КОРНЕЛЬ. Кажи вже сміливіше, якщо прийшов.
ОСКАР. А можна мені з вами?
КОРНЕЛЬ. З нами?
ОСКАР. З тобою і… і з Уною… можна?…
КОРНЕЛЬ. Я думаю, я тебе менше цікавлю. Так?
ОСКАР. Ну…
КОРНЕЛЬ. Можеш не відповідати. Але хай Уна вирішує.
ОСКАР. Уна…
УНА. А що тут вирішувати? Хіба дороги не для всіх? Хай іде з нами.
ОСКАР. І ти не проти?
УНА. Я не проти просто йти з тобою. А от чи переплетуться наші
дороги – хтозна. В усякому разі, ти перший крок зробив…
КОРНЕЛЬ. А для чого тобі ця дорога?
ОСКАР. Сам не знаю. Себто знаю… Уна… і ти... і Уна… Але ж не
зможу я тут більше. Ні з старим королем, ні з новим. Нудні вони. І
морозиво дійсно стало якимось несмачним… Я пробував… Себто морозиво смачне – але якесь нерадісне. Як уві сні. І всі нерадісні. Хоч і
варення дозволили… А я не хочу більше спати…
УНА. І я кажу – нудні!… Я дивлюсь, уже й дощ скінчився. Може, нам
уже час у дорогу?
КОРНЕЛЬ. Мабуть, час! Прощавай, Теофіле. І не їж забагато варення. Надмірність – вона як і відсутність, шкідлива.
ТЕОФІЛ. Добре. І вам щастя в дорозі!
КОРНЕЛЬ. Забув запитати. А що з катом? Його куди поділи?
ТЕОФІЛ. Ката? А для чого його кудись дівати? В нього і зараз роботи
багатенько. Він свою справу чесно робить і в політику не лізе. Тому і
потрібен всякій владі.
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КОРНЕЛЬ. В цьому і вся ваша проблема. В катах, що не лізуть у
політику, а лише чесно служать всім, хто в короні! Але то вже не моя
справа. Залишайся щасливим, друже! А ми пішли собі далі..
ТЕОФІЛ. Міняти світ?
КОРНЕЛЬ. Хіба його зміниш? Хіба що трошки солодшим зробиш.
Але і це вже не так мало.
ТЕОФІЛ. Мабуть…Ох, пішов би я з вами…
КОРНЕЛЬ. Не варто. Ти тут на своєму місці. А там ти будеш чужим.
ТЕОФІЛ. Може, ти і правий. У кожного своє щастя…
КОРНЕЛЬ. Бувай, Теофіле!
ТЕОФІЛ. Бувайте!
КОРНЕЛЬ, УНА ТА ОСКАР ідуть. ТЕОФІЛ довго дивиться їм услід.
ЗАВІСА
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НЕ ТАКА ЯК ТРЕБА,
або ДОЩ В АКВАРІУМАХ
ПЛОЩ
Драма для підлітків і не тільки
на дві дії

ДІЙОВІ ОСОБИ:
РИТА, вона ж Марго, підліток близько 14-16 – дівчина-переселенка.
ОКСАНА, її мама, трохи за 30 – переселенка.
ВІКТОР, її тато, який знайшовся в місті, теж трохи за 30, але на 1-2
роки старше.
КАРІНА – його коханка, близько 20.
АНТУАН – однокласник Рити, красунчик.
БОРИС – його друг, теж однокласник, не красунчик.
АРТУР – диск-жокей, він же Вчитель – трохи за 30.
ЛЕСЯ – типу крута подруга – однокласниця Рити.
ЛЮСЯ – подруга типу подруги – теж однокласниця.
СЕВЕРИН – однокласник Рити, мовчун і каратист.
ПОСТАТЬ У КАПТУРІ – може грати будь-хто з акторів, вільний у
цей момент.
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Пролог
Подвір’я, або вулиця. На сцені кілька підлітків. З одного боку пара Леся і
Люся, про щось шепочуться, поглядаючи на хлопців, з іншого – Антуан і Борис, трохи на віддалі – Северин. На сцену виходить Рита – просто мішкувато вдягнена, непоказна, самозаглиблена. Всі починають стежити за нею, але
по-різному: подруги – з насмішкою, Северин затамував подих, але не показує
інтерес, а Антуан, схоже, має ідею. На авансцені Борис і Антуан.
БОРИС. Глянь, солодка парочка Люся-Леся вже тут.
АНТУАН. Та ну, дістали вже… хочеться свіжака… А ти цю прибацану біженку не пробував?
БОРИС. А що там пробувать? Вона якась контужена… Неформат.
АНТУАН. Не скажи, а може в тихому болоті… щось водиться? А ти
спробуй, чіпни… Хочу на реагаж її глянути… Не дрейф.
БОРИС. Ну, дивись… Але з тебе, якщо що….
АНТУАН. За мною не заржавіє…
Той чіпляє, але Рита реагує миттєво – відбившись наплічником – з нього
вилітають речі.
БОРИС. Ти що, контужена на всю голову? Жартів не шариш?
РИТА. Контужених жартів - ні…
АНТУАН (підходить, подає руку, інтимно). Мадам, поміч не треба?
РИТА. Обійдусь. І я не мадам.
АНТУАН. Та ну? Невже «мамзель»? Бути дівчинкою в наш час не
комільфо, ти знаєш?
РИТА. А мені по цимбалах, що кому комільфо.
АНТУАН. Значить, ти дівчинка?
РИТА. Значить, твої питання не в тему.
БОРИС. Та що тут питать, і так усе ясно… Простіше треба буть – і
люди потягнуться…
РИТА. Ще раз простягнеш руки – простягнеш ноги. Ясно?
Люся з Лесею підскакують до них, стріляють очима в Антуана.
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ЛЕСЯ. Борька, відчепись! Що ти дістаєш?…
ЛЮСЯ. Тобі помогти? Давай… Тепер усе брудне буде…
РИТА. Дякую, я сама…
Навколо скупчується народ, Северин теж підходить, мовчки допомагає. Серед речей Рити з’являється квітка, першою її помічає Леся, питає
у Рити.
ЛЕСЯ. О, а що це в тебе гарненьке? Уау, орхідея?
РИТА. Це не моє…
ЛЮСЯ. Твоє, поглянь, тут твоє ім’я…
РИТА. Не може бути… А ну дай… (Вихоплює коробку з квіткою.)
ЛЕСЯ. О, а від кого це?
ЛЮСЯ. Як романтично… А підпис є? Ну покажи…
Рита дивиться навколо, на Антуана, той всміхається і відвертається.
Борис чортихнувся.
РИТА. Дивно…
ЛЮСЯ. То що там написано, колись уже…
ЛЕСЯ. Ну, не хочеш, не кажи… І що тут такого? Квітка, як квітка…
РИТА. Це не просто квітка, це орхідея… А написано «Від доброго
пірата Бенні»… Хто це?
ЛЮСЯ. Я БНП.
РИТА. Не зрозуміла…
ЛЮСЯ. Без найменшого поняття.
ЛЕСЯ. І я не помітила, хто це був.
РИТА. Я теж… Може, він бачив? (Показує в сторону Северина.)
ЛЕСЯ. Северин? Та якщо він і бачив, то не скаже: він постійно мовчить.
РИТА. Чому?
ЛЮСЯ. Береже енергію, каратист, йому так сенсей сказав: мовчання
береже енергію… (перекривлює інтонацію, сміється, сміх перериває дзвоник). Ой, бігом… На дверях завуч.
Рита розглядає квітку, затискає в руках, кидає погляд в Антуана і ховає
в наплічник.
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ДІЯ ПЕРША
СЦЕНА 1
Звичайна квартира, майже безлика, як готельний номер - із тих, які наймають. Входить Оксана – вочевидь, дуже втомлена, кидає сумку і лягає
на диван. Раптово лунає різкий дзвінок телефону, так що вона підскакує,
шукає в сумці, дивиться, хто дзвонить - і телефон випадає з рук, продовжує
дзвонити. Жінка набирається духу і відповідає, натискає на гучномовець.
У час розмови може перевдягатися, розбирати сумку. Різкий жіночий голос.
ОКСАНА. Алло…
ГОЛОС. Привіт. Чого це ти так довго, Ксюха? Спиш чи що?
ОКСАНА. Ні, тут так рано не лягають… І не називай мене так, я
Оксана.
ГОЛОС. Ну-ну, тоді слухай, Оксанка, що скажу. Бери ноги в руки і
їдь сюди.
ОКСАНА. Я не поїду, ти що!
ГОЛОС. А що такого? Тут тепер спокійно, майже - ваші бомби сюди
не долітають…
ОКСАНА. Наші – тільки у відповідь на ваші. І навіщо мені їхати?
ГОЛОС. Тобі треба заплатити за квартиру плюс наросла пеня. Інакше ти її втратиш…
ОКСАНА Це моя приватна власність, спадок від мами…
ГОЛОС. От і цінуй. Все тече-міняється: вчора ваша, а завтра - наша.
Народна.
ОКСАНА. Яка ще народна! Це бандитизм!
ГОЛОС. Тихо-тихо, чого кричиш? Кричи – не кричи, нічого не зміниш. Я тобі по ділу. Хочеш – плати, не хочеш – «бай-бай» хата.
ОКСАНА. Я не зможу приїхати…
ГОЛОС. Ну тоді хоч бабло якось передай, я заплачу за тебе, але за
однієї умови…
ОКСАНА. Якої?
ГОЛОС. Син мій там поживе, постереже, бо невістку привів, а у нас
і так «рукавичка»…
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ОКСАНА. Ясно, то щоб я платила, а тобі квартира на халяву?
ГОЛОС. Вважай, що сторожа наймаєш, бодігарда…
ОКСАНА. Я все зрозуміла, він там і так живе, не платить, а тут можуть ту халяву забрати?…
ГОЛОС. А якщо й так? Тобі ж краще, щоб добро твоє не пропало…
ОКСАНА. ОК, хай живе, але платить за квартиру. Я не можу, у дочки скоро день народження, я рік відкладала…
ГОЛОС. Ти не зрозуміла? Ти маєш заплатить, щоб ми тобі квартиру
зберегли. Бо пропаде!
ОКСАНА. Я гроші поки не зможу дать… Розумієш, я так хотіла,
щоб у доні було свято!
ГОЛОС. Ну, це твої проблеми, як знаєш, я попередила. А за бабки –
то ми собі і кращу знайдемо, пустих зараз - повно… А як не заплатиш
– квартиру втратиш… Андестенд?
ОКСАНА. Це шантаж! Мародерство!
ГОЛОС. О! Хотіла зробити послугу – і така невдячність… Та може
мені дешевше комусь натякнуть із наших у вас? Щоб боржок забрали…
Скажу – і ноу проблемс… Подумай…
ОКСАНА. Ти що? Ти натякаєш…
ГОЛОС. Не натякаю, а прямим текстом кажу! Ясно? Все, збирай бабло. Аріведерчі, Ксюха…
ОКСАНА. Я не Ксюха!... (Відключилася.) Чорт!
Оксана дивиться на телефон, відкладає, схлипує від затамованих ридань,
потім схоплюється, шукає конверт із відкладеними коштами - «заначку»,
перераховує, знову плаче.
Чути звук ключа, що відмикає двері, вона швидко ховає гроші, витирає
сльози, чепуриться. Входить Рита з наплічником і навушниками, рухається в ритмі музики.
РИТА. О, ти вже вдома? А що так рано?
ОКСАНА. Відпустили раніше… А ти що, не рада, що я вдома, чи
що?
РИТА. Ти що, мам? Рада, звісно, може, ти ще приготувала щось
смачне?
ОКСАНА. Ні, я тільки недавно зайшла…
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РИТА (придивляється). Мам, щось сталося?
ОКСАНА. Та нічого особливого…
РИТА. Я ж бачу… Щось на роботі? Звільнили?
ОКСАНА. Якби ж то…
РИТА. А що, знову діставали?
ОКСАНА. Та все, як завжди… Ти краще розкажи, як у тебе в школі
справи?
РИТА. Та таке – все, як завжди… Нічого особливого…
ОКСАНА. А неособливого?... (Рита ховає очі. Мама розблоковує телефон.) Що, знову запис? Кажи вже, я ж усе одно дізнаюся…
РИТА. Ну, трошки… Але то нічого серйозного…
ОКСАНА. Покажи щоденник… (Береться за її сумку.) Невже викликають? Класна?
РИТА. Не тільки класна… (Намагається відволікти.) Тільки не сприймай це всерйоз…
ОКСАНА. Господи, не лякай мене… (Забирає рішуче сумку.) Що ти
вже наробила?
Вона відкриває щоденник і дивиться на червоний запис.
ОКСАНА. О ні! Знову до директора?! Рито, ти знаєш, чого мені коштувало влаштувати тебе в цю школу?! І знову! А я тобі сюрприз приготувала! А ти мені – цю свиню підсовуєш!
РИТА. Мам, зачекай! Це був просто жарт! Вони просто не мають
почуття гумору…
ОКСАНА. Так, по порядку! Що ти натворила?
РИТА. Я розбирала одну програмуліну і… ну, зламала трішки код
у шкільному сайті.
ОКСАНА. О, Господи! І написала якусь байду, так?
РИТА. Ні, просто оголосила вихідний день. Траурний. По загиблих
на війні.
ОКСАНА. Так вони кожен день гинуть! Ну… майже кожен.
РИТА. То можна хоч один день про це згадати і пом’янути?! А не
вдавати, що цього нема!
ОКСАНА. Можна. Так, і вони через це мене викликають? Добре, я
поговорю…
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РИТА. Ну, не через сам напис, а через зламаний код. Що я типу
хакер.
ОКСАНА. Ну, ти в мене звісно розумна дівчинка, але ж хакер – то
вже кримінал…
РИТА. Та який хакер? Код був елементарний, мам! Це дуже слабкий
захист, позавчорашній день! Я це показала… Я можу зробити кращий
захист. Захист – це важливо зараз.
ОКСАНА. Так, захист – це важливо… Скажи, а навіщо тобі це треба
– оте все з кодами?
РИТА. Хочу ввійти в глобальну систему сусідньої держави і перепрограмувати. На мир.
ОКСАНА. Ого! Та ну. А не по приколу? Чесно.
РИТА. Чесно. Зараз усе робиться там, у програмах. Така війна, у
компах. І я хочу це вміти.
ОКСАНА. Глобально… І що, до директора точно треба йти?
РИТА. Та забий, мам. Напишеш записку, що підтримуєш ідею траурного дня. Підтримуєш?
ОКСАНА. Звісно. Ти ж знаєш, я завжди тебе підтримаю. Але більше так не роби. Їм тільки дай привід тебе витурить, розумієш? А в яку
доведеться тоді йти – хтозна…
РИТА. Добре, не буду… А що ти казала про сюрприз?
ОКСАНА. О, так… Пам’ятаєш, ти казала, що хотіла б на день народження вечірку у якомусь вечірньому клубі з танцями? Є варіанти
- тільки треба вибрати. Як тобі ідея?
РИТА. Чудова… Дякую, мам, але… Це було тоді, в тому житті…
коли у мене були друзі. А тепер… мені нікого запрошувати…
ОКСАНА. Як це… нікого? А в школі? А на тренуванні?
РИТА. Всі мої друзі лишилися там, де нас немає і вже не буде…
а тут… я для них… «контужена біженка»… Знайомі то є, а друзів –
нуль…
ОКСАНА. Тільки не кажи мені, що ти хочеш туди, назад…
РИТА. Ні-ні, мам, ти що? Не хочу, та це й неможливо… Те, що було,
вже немає і не буде…
ОКСАНА. Скільки тобі років, сонце? Все життя попереду! Невже
тобі ніхто не подобається?
РИТА. Взагалі-то подобається… один… Але я не певна, що це він…
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ОКСАНА. Нічого не зрозуміла… Так подобається чи ні? І хто «він»?
РИТА. Я ще не зовсім знаю… Ось, дивися (дістає орхідею, показує напис).
ОКСАНА. А хто такий Бенні?
РИТА. Ото ж бо й воно, що не знаю. Може, це той, хто мені подобається - він там був. А може ні. А раптом той, хто зовсім ні? От і як це
взнати?
ОКСАНА. Може, просто почекати?
РИТА. А як і далі буде шифруватися?
ОКСАНА. Подумай, хто міг підкинути і спровокуй, спитай.
РИТА. Коли, на перерві, коли купа народу?
ОКСАНА. Ну, а у вас бувають якісь дискотеки, вечірки? Може, якось
у танці…
РИТА. Чула, що така буде, але мене туди ніхто не запрошував…
ОКСАНА. Подумай, як зробити, щоб запросили. Подружись із дівчатами, може, через них…
РИТА. Мам, та майже всі дівчата в класі в нього закохані…
ОКСАНА. І ти туди ж. Рано тобі закохуватись… Он я вляпалась у
твого таточка, і все…
РИТА. Ти знову починаєш? То краще, щоб мене не було, я в курсі…
ОКСАНА. Рито, перестань!
РИТА. О, у мене ідея – а може, запросимо на день народження…
тата… То раніше ми жили в різних містах, а тепер же в одному, так? Я
б хотіла з ним познайомитись…
ОКСАНА. Чого це ти раптом згадала?... Рито, ти найкраще, що в
мене є, а він – найгірше…
РИТА. Я не раптом, я все життя хотіла його побачити… Познайом
нас нарешті.
ОКСАНА. Ти що думаєш, як він усе життя не хотів тебе знати, а тут
раптом прозріє?
РИТА. А раптом так? А ні, так хоч подивлюсь на нього…
ОКСАНА. Йому на тебе начхати…
РИТА. Чому, мам? Що я такого зробила?
ОКСАНА. Нічого… Ти – нічого не зробила.
РИТА. А ти? Чому ви посварилися? Ти ж нічого не розказуєш. Нічого!
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ОКСАНА. Хочеш знати? Ми посварились через тебе. Просто він хотів тебе вбити, а я - ні.
РИТА. Отак просто… Ясно. А він колись мене бачив?
ОКСАНА. Ні… І не хотів. Думаєш, якби побачив, то щось би змінилось?
РИТА. Не знаю… Я все одно хочу його побачити, взнати хоча б…
який він?
ОКСАНА. У тебе гордість взагалі є? Обходились без нього скільки років…
РИТА. Є. Але мене це мучить… Може, я побачу і заспокоюсь? Ти
боїшся його бачить?
ОКСАНА. Та ні. Не боюсь. Мені це просто… неприємно.
РИТА. Запроси його, мам, будь ласка, для мене. Мах на мах. Я наберусь сміливості і запрошу того хлопця, а ти – його. Ти ж, мабуть, маєш
його контакти. ОК?
ОКСАНА. Маю… Домовилися – я дам його телефон. Але дзвонити
не буду. Хочеш – сама…
РИТА. Я дуже люблю тебе, ти найкрутіша мама.
ОКСАНА. І я тебе. Але потім не кажи, що я не попереджала…
Затемнення.
СЦЕНА 2
Подвір’я перед школою. Двоє дівчат Леся і Люся.
ЛЕСЯ. І як тобі ця картина маслом?
ЛЮСЯ. Ти про що?
ЛЕСЯ. Те, що влаштував Антуан із Бориком. І що це значить? Прикол чи ні?
ЛЮСЯ. От не знаю: 50 на 50.
ЛЕСЯ. А якщо так? Уявляєш? Після всього, що між нами, клеїти цю
чумошну втікачку?
ЛЮСЯ. Та, може, ти дарма кипешуєш?
ЛЕСЯ. А якщо не дарма? Треба щось вигадати.
ЛЮСЯ. Я знаю, що треба – приколотися, щоб із неї ржали. Навіть
якщо там щось є, він не ризикне, щоб і самому не втрапить у халепу.
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ЛЕСЯ. Січеш. Як на мене, так вона наче з привітом, і шмотки у неї відстій…
ЛЮСЯ. Треба якась ситуація, де ти на коні, а вона незграба… О!
Знаю! Дискар! Якось я бачила, як вона рухається під музику – як бегемот на пенсії, а ти ж круто танцюєш.
ЛЕСЯ. Ну, 5 років класики і 2 - «модерн денс» - це тобі не гопцадрица гоп ца-ца.
ЛЮСЯ. Скоро вечірка у клубі Аліса! Запросимо її, відірвемося по повній і прикольнемося. Антуан же там буде? От і побачить, «ху із ху»…
ЛЕСЯ. Так, ОК… А знаєш, що я ще згадала? Як вона реагує на звук
вибухів – вона ж контужена, ну і шугається, як малолітка.
ЛЮСЯ. Стрьомно це трохи. А в тебе є чим вибухати?
ЛЕСЯ. Чого стрьомно? По інструкції, все буде ОК. У мене з нового
року лишились петарди. Тільки треба так підгадати, щоб і ця краля
була, і Антуан це бачив. Поможеш?
ЛЮСЯ. Тільки не вибухати, я сама боюсь. А якщо там якісь сигнали
подать – то ОК.
ЛЕСЯ. О, ще одна! І чого всі такі лякливі? Так що, робимо план А?
ЛЮСЯ. А як не вийде, то план Б – танці-шманці.
ЛЕСЯ. ОК.
Затемнення.
СЦЕНА 3
Подвір’я/вулиця біля школи. Люся і Леся організовують вибух, Рита чує
і реагує відповідно – охоплює голову руками, присідає, кричить. Северин бачить ситуацію і Лесю, яка поспішає туди, підставляє ногу, вона перечіплюється і падає, одяг негарно задирається. Северин підскакує до Рити, щось
шепоче на вухо, допомагає підвестися і прийти до тями. Антуан дивиться
з іронією на Лесю, а Борис відкрито сміється. Северин підходить до Лесі,
нахиляється, аби допомогти піднятися, простягає руку і каже тихо, щоб
не почули інші.
СЕВЕРИН. Ще раз спробуєш так зробить із Ритою, довго не піднімешся...
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ЛЕСЯ (відсахнулася, забрала руку). Псих! Валяй своєю дорогою!
Підскакує Люся, допомагає Лесі, дає серветки, аби та витерлася.
ЛЕСЯ (на Северина). Це все він… Він якось догадався…
ЛЮСЯ (тихо, допомагаючи витертися). Тепер треба з цього вирулювати. План Б?
ЛЕСЯ. Так, тільки чи вона тепер піде з нами?
ЛЮСЯ. Піде. Вона ж не знає, що це ми… І як скажемо, що там буде
Антуан….
ЛЕСЯ. А він там буде?
ЛЮСЯ. Та куди він дінеться? Що б він і пропустив таку тусню?
Леся підводиться завдяки допомозі Люсі, шкутильгає під руку в напрямі
до Рити.
ЛЮСЯ. І що то за козли з петардами? Тебе он налякали, Лесю взагалі з ніг збили.
РИТА (бурмоче). Ви не знаєте, як це – справжні вибухи. Голова розуміє, а тіло - ні…
ЛЮСЯ. Але є хороша новина для підняття тонусу. Скоро тусня в
клубі Аліса. Тільки Вероніка захворіла і навряд чи буде. А там уже зарезервовано…
ЛЕСЯ. Запросимо Риту? (Голосно.) Рито, підеш із нами в суботу ввечері до клубу Аліса?
РИТА. А що там буде?
ЛЕСЯ. Коктейлі, дискотека, тусня. Кілька наших буде, он Атуан із
Бориком…
Северин, почувши, намагається очима показати, що не варто цього робити. Рита не реагує.
РИТА. А скільки коштує вхідний?
ЛЕСЯ (робить знак Люсі). Забий, це ж ми запрошуємо, тобі на шару…
РИТА. Тоді ОК, я піду, дякую.
Северин розвертається і йде, роздратований і сумний. Всі виходять у
тому ж напрямі.
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СЦЕНА 4
Кімната в квартирі Рити. Вона перебирає речі, входить мама.
ОКСАНА. Ти щось шукаєш?
РИТА. Та думаю, у що вдягнутися… Запросили на вечірку, до клубу
Аліса.
ОКСАНА. О-па… І що, той хлопець, про якого думала?
РИТА. Ні, чомусь дівчата. Але і він там буде. Начебто…
ОКСАНА. О, прекрасно! Тоді я знаю, що тобі надіти… Зачекай…
Дістає старомодну довгу вечірню сукню, кладе з «переможним» виглядом.
РИТА. Мамо, ну ти що! Це ж не бал-маскарад, а дискотека!
ОКСАНА. І що? Ти будеш відрізнятися…
РИТА. Ну це занадто…
ОКСАНА (дістає щось інше). А може, це, дивися, симпатично…
РИТА. Ні, мам, ну то зовсім не туди і не той во…
ОКСАНА. А що той во – оце от шмаття, джинси «форевер»? Ти краще думай про повільні танці, а не про гоп ца дри ца гоп ца ца, бо на
таких швидких не поговориш…
РИТА. Повільних мало… І що? Він може запросити не мене…
ОКСАНА. На те є білий танець… Не знаєш, що це? Коли запрошують дівчата. Це твій шанс.
РИТА. А якщо його не буде? Цього білого?
ОКСАНА. Має бути, зазвичай буває…
РИТА. Ну, може, то в твої часи…. А зараз я не знаю…
ОКСАНА. Які часи? Не сильно вже змінились. Ну то попросиш оголосить диск-жокея…
РИТА. Ну добре, спробую… Але оце во точно не вдягатиму, вже
краще щось попростіше…
ОКСАНА. Ну, як хочеш… Але по-моєму, дарма…
РИТА. А ти мені контакти батька обіцяла…
ОКСАНА. То так, «наводка» - фірма, де він працює…
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РИТА. Ну, бачиш, я намагаюся тепер дружити, як ти хотіла… Твоя
черга.
ОКСАНА. Я ж не собі хотіла, а тобі як краще. А чи ця зустріч тобі
на краще – не думаю.
РИТА. Все одно, давай «наводку»…
ОКСАНА. Та дам, раз обіцяла (іде за нею). Тільки дивися там із клубом – не пізніше 10-ї!
РИТА. Мам, це ж дитячий час…
ОКСАНА. Ти знаєш, скільки зараз підлітків пропадає? Ти хочеш,
щоб я знову хвилювалась?!
РИТА. Ну добре-добре, ОК…
Оксана викладає їй папірець із адресою і демонстративно виходить.
Рита стискає папірець.
СЦЕНА 5
Вулична кав’ярня. До столика підходить чоловік (Віктор) і жінка (Каріна), сідають.
ВІКТОР. Привіт, ну, викладай, що за пожежа?
КАРІНА. Пожежа?.. А що, просто так ти не радий мене бачити?
ВІКТОР. Радий… Але ввечері, а зараз ну така запара… Так що в
мене… хвилин 10.
КАРІНА. Ясно… Не хвилюйся, скоро я більше не буду займати твій
час…
ВІКТОР. Та вже займай, раз зустрілися… Каву будеш? Чи чай?
КАРІНА. Чи пиво…
ВІКТОР. Пиво… вдень? ОК, але – я пас, у мене зараз дуже важлива
ділова зустріч…
КАРІНА. Ну, тоді і я пас… Я просто хотіла сказати, що скоро їду…
в Берлін.
ВІКТОР. Берлін? А чого не Єгипет чи Туреччину?
КАРІНА. Це не відпочинок, мене запросили – я пройшла конкурс…
ВІКТОР. Угу, ясно, якщо це все, що ти хотіла сказати, то - чудово,
гарної подорожі…
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КАРІНА. Це… все, що ти хотів сказати?
ВІКТОР. А… Ти хочеш, щоб я тебе провів? Чи зустрів? Коли ти вертаєшся, до речі?
КАРІНА. Напевне… через рік.
ВІКТОР. Що?!.. Як це через рік?! Куди ти зібралась?
КАРІНА. До Берліну. Це стажування в одній крутій фірмі, я пройшла співбесіду…
ВІКТОР. Ти добре подумала?
КАРІНА. Так, це дуже вигідна пропозиція – і зарплата, і кар’єрний
ріст…
ВІКТОР. Зрозуміло… А як же ми?
КАРІНА. «Ми»? А ти певен, що є «ми»?
ВІКТОР. Тепер уже ні… Раніше я думав, що у нас – близькі стосунки…
КАРІНА. А ти так це називаєш – «близькі стосунки»… А я все думала, що ж це було?...
ВІКТОР. Я гадав, що це між нами… серйозно…
КАРІНА. А чому ж ти про це не казав?
ВІКТОР. Та це і коню було ясно…
КАРІНА. Коню – можливо, не знаю, а мені – ні, я не кінь…
ВІКТОР. Не чіпляйся до слів, у мене і так мало часу…
КАРІНА. Звичайно – у тебе вічно немає на мене часу!
ВІКТОР. Неправда… Я завжди його знаходив для тебе, навіть сьогодні, зараз…
КАРІНА. Дуже дякую… Більше не буду красти твій дорогоцінний
час… (Встає).
ВІКТОР. Стривай! То ти прийшла сказати, що їдеш і все закреслюєш між нами?
КАРІНА. Я цього не казала…
ВІКТОР. Але ти розумієш, що цей рік зруйнує наші… стосунки!
КАРІНА. А може, навпаки, перевірить? Кажуть, розлука для кохання – як вітер: слабке гасить, а сильне розпалює. То ж якщо між нами
справді все серйозно?
ВІКТОР. Серйозно? Ти - серйозно? Якщо ти легко відмовляєшся від
усього, що було…
КАРІНА. Якщо те, що між нами, - так важливо для тебе, то поїхали
зі мною…
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ВІКТОР. Куди, в Берлін? А що я там робитиму? Тут моя робота, у
мене все тут…
КАРІНА. Значить, ти не здатен жертвувати кар’єрою заради мене?
А я - так? Чому?
ВІКТОР. Бо ти жінка. Жінка слідує за чоловіком, а не навпаки…
КАРІНА. По-перше, слідувати куди? Ти мене нікуди не кликав. А подруге, чоловіки роблять подвиги заради любові до жінки, а не навпаки…
ВІКТОР. Ти що, хотіла, щоб я ставав на коліно, клявся у вічному коханні, робив дурниці, як герой мильних опер чи дешевих романів?
КАРІНА. Так, ти не герой роману, ти мене не любиш, ти не здатен
ні на які жертви, ОК, то чому я маю жертвувати заради тебе? Ще й
Берліном!
ВІКТОР. Чекай, я не казав, що не люблю…
КАРІНА. Але й не казав, що любиш…
ВІКТОР. Я думав, що це і коню ясно…
КАРІНА. Так, мені все ясно про коня… Були сумніви, а тепер уже
все ясно…
ВІКТОР. Стривай… Я… А якщо я попрошу тебе лишитися… Ти
мені потрібна, правда…
КАРІНА. Для чого потрібна?
ВІКТОР. Ну, для всього… для життя… Я не хочу тебе втрачати…
КАРІНА. І що далі?
ВІКТОР. А чого ти хочеш? Розпису в паспорті?
КАРІНА. Так я вже нічого не хочу… Просто піти…
Віктор тримає її за руку, Каріна вагається, йти чи ні. В цей час дзвінок
телефону Віктора, дивиться на дзвінок – невідомий, відповідає, роблячи знак
Каріні, щоб вона трохи почекала.
ВІКТОР. Я прошу, зачекай… Я відповім на дзвінок і скажу, що затримуюсь. Одну хвилину!
Каріна хитає головою на знак згоди, сідає. Віктор відпускає її руку і відповідає на дзвінок.
З іншого боку у колі світла, ніби в окремому просторі з’являється Рита,
несміливо завмирає.
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ВІКТОР. Ало…
РИТА. Ало… здрасьте… А ви… Віктор?
ВІКТОР. Так, Віктор… Я вас слухаю… (Пауза). Хто це говорить?
РИТА. Це Рита…
ВІКТОР. Яка ще Рита? Я не знаю ніякої Рити…
РИТА. Рита… Маргарита Вікторівна… Моя мама Оксана…
ВІКТОР (дратується ще більше). Чудово, я не знаю ніякої Оксани…
РИТА. Знаєте, ви точно знаєте мою маму Оксану…
ВІКТОР. Дівчинко, ти, мабуть, щось наплутала, помилилась номером…
РИТА. Ви закінчили перший курс, а вона була абітурієнткою… Політехнічний…
ВІКТОР. Та це коли було… Я маю пам’ятати всіх, із ким я вчився?…
РИТА. Вона не вступила і більше не повернулась – через вас…
ВІКТОР. Так, я не маю зараз часу! Я не знаю ні вашої мами, ні тата…
РИТА. Тата ви точно знаєте, тому що це… ви… Я ваша дочка.
ВІКТОР. Що?... А, це розіграш? Так?... А якщо серйозно? Чого треба?
РИТА. Ні, не розіграш… Ми можемо зустрітися?
ВІКТОР. Я зараз зайнятий…
РИТА. Не зараз, наприклад, завтра, коли буде час.
ВІКТОР. Чого ти від мене хочеш?
РИТА. Познайомитись… Завтра ввечері?
ВІКТОР. ОК… Ти мене заінтригувала… (Затуляє трубку рукою і питає у Каріни) Ти завтра о 7-й вечора можеш прийти? (Вона хитає так.)
О 7-й кафе Пілігрим?
РИТА. Добре, я прийду…
ВІКТОР. Ти знаєш, де це?
РИТА. Якщо він один, то знайду в неті…
ВІКТОР. Здається, один…
Віктор вимикає телефон і приголомшено дивиться на нього, не зважаючи
на Каріну.
КАРІНА. Що, переслідують шанувальниці?
ВІКТОР. Що?... Це не шанувальниця… Це… навіть не знаю, як це
пояснити…
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КАРІНА. Кохана, екс-кохана чи ти не пам’ятаєш?
ВІКТОР. Та ні! Я взагалі її не знаю! Навіть, як її звати – вперше чую!
КАРІНА. Оксана.
ВІКТОР. Оксана? Ти навіть запам’ятала її ім’я. Невже ревнуєш? Ти
ж зібралася в Берлін?
КАРІНА. Не ревную – все одно я зібралася в Берлін…
ВІКТОР. Ні, все не так, і вона не Оксана… Її звати якось інакше, але
я не запам’ятав…
КАРІНА. ОК, розбирайся зі своїми Оксанами, які не Оксани, все
ясно, довго сумувати за мною ти не будеш, так що бувай, ти ж там кудись спізнювався…
ВІКТОР. Чекай, я вже спізнився, не має значення. І ти все не так зрозуміла. Моя кохана – ти.
КАРІНА. Чудово… Жаль, що я тільки тепер про це дізналася… А
вона ж тоді хто?
ВІКТОР. Вона – шахрайка.
КАРІНА. І чому ти так вирішив?
ВІКТОР. Вона заявила, що нібито моя дочка, але цього не може бути! По
голосу – здорова дівуля, та звідки в мене може бути доросла дочка? Маячня…
КАРІНА. Не знаю, хто з вас шахрай, але я щось уже перестаю тобі
вірити…
ВІКТОР. Це правда, я ніколи не чув ні про яку дочку, я вперше її
чую. Прийди на цю зустріч.
КАРІНА. Я? Навіщо?
ВІКТОР. Щоб пересвідчитись, що я не брешу – що ніяка це не коханка, і взагалі, я ніколи її не бачив. А якщо це шахрайка, мені потрібен
свідок.
КАРІНА. І навіщо комусь удавати твою дочку?
ВІКТОР. Може, щоб витягти гроші, а для чого ще? Моя фірма йде
вгору останнім часом…
КАРІНА. Навіть не знаю, якось це все дивно…
ВІКТОР. От і я про це! Дивно. Як ти не прийдеш, не дізнаєшся правди… Каріно, нашу розмову перервали, але вона не закінчена. Для мене
все серйозно, і я не хочу тебе втрачати…
Віктор тримає за руку Каріну, вона вагається, він притягує її до себе.
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КАРІНА. Добре, я прийду завтра на зустріч. Але про Берлін я ще
нічого не вирішила…
Каріна зрештою вириває руку і йде. Віктор дивиться їй услід. Затемнення.

СЦЕНА 6
Вечірній клуб «АЛІСА». Однокласники Рити танцюють. Серед них Антуан, Борис, Люся і Леся. За входом у тіні спостерігає Северин. З’являється
Рита – вдягнена старомодно. Вона несміливо входить, не помітивши Северина, стає в стороні, спостерігає. Найкраще танцює Леся – фахово, граційно,
з викликом, вони виходять у центр із Антуаном, «відриваються по повній».
Рита нарешті зважується, виходить танцювати – але її рухи незграбні.
Леся помічає її і робить знак Люсі. Леся шепоче щось Борису, той прискає
від сміху, починає перекривляти ще незграбніше Риту. Довкола починають сміятися, хтось ще приєднується до перекривляння, Рита помічає
це і знічується, міняє стиль, теж незграбно, однокласники продовжують
кепкувати з неї. Зрештою вона припиняє танцювати, відступає до стінки.
Починається повільний танець. Антуан кидає погляд на Риту, але швидко
опускає очі і запрошує на танець Лесю, а Борис – Люсю. Рита стоїть самотня, спостерігаючи за ними. Після того, як знову почався швидкий танець,
вона підходить до диск-жокея.
РИТА. Можна вас про щось попросити?
АРТУР. Просити можна, а що я за це матиму?
РИТА. Ви завжди такий меркантильний?
АРТУР. Буваю іноді. Залежить від прохання.
РИТА. А ви можете оголосити білий танець?
АРТУР. Білий танець? Зараз так не роблять, мала…
РИТА. Ну будь ласка – один разочок.
АРТУР. Та ну, це якийсь анахронізм… І тобі це не поможе…
РИТА. Звідки ви знаєте? А може, поможе…
АРТУР. Я цього не зроблю. У цього клуба є своя репутація, це не
затрапезний танцмайданчик для тих, кому за тридцять… Все, іди і не
заважай працювати.
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Рита відходить, проходить повз техніку і щось там непомітно робить.
Музика стихає. Всі завмирають, чути обурені голоси: «Е, а де музон?» «Чого
раптом?» «Врубай звук!» Диск-жокей намагається розібратися, що сталося
і раптом натикається на погляд Рити.
АРТУР (Риті, тихо). Твоя робота?
РИТА (теж тихо). Що?
АРТУР. Ти щось зробила з апаратурою?
РИТА. Чого це ви так вирішили?
АРТУР. Так, не валяй дурня… Колися, що ти зробила?
РИТА. А що я за це матиму?
АРТУР. Що? Якщо не вернеш звук, я викличу поліцію…
РИТА. У вас є вибір: розбиратися з поліцією, довбатися з технікою
і втратити клієнтуру…
АРТУР. А другий варіант?
РИТА. Звук з’являється, і ви оголошуєте білий танець…
АРТУР. Настирна ти дівуля… Сама пожалієш…
РИТА. Не пожалію… Вмикати? Чи вам більше в кайф писати протоколи в поліції?
АРТУР. Вмикай…
РИТА. Спершу оголосіть… Скажіть, що це феміністичний прикол.
АРТУР (тихо). М-да, ти кого хочеш дістанеш. (Голосно.) Увага! Нова
феміністична фішка клубу – оголошується білий танець: дами запрошують кавалерів!
Чути різні вигуки – і невдоволені «та ну» і захоплені «уау». Рита вмикає
апаратуру. Звучить повільна музика, Рита наближається до Антуана, перехоплює його погляд, іде рішучіше.
РИТА (Антуану). Можна запросити тебе на танець…
Антуан усміхнувся їй і вже збирався простягнути руку на її талію. Але
в цей час Люся починає демонстративно сміятися, її сміх підхоплює Леся.
Антуан вагається.
АНТУАН. Сорі, я цей танець не танцюю…
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БОРИС. Він білих не любить, тільки чорні… тобто, афро-американські… (сміється).
РИТА (відступає). А… тоді… сорі…
Рита швидко розвертається, йде до виходу і вибігає. До Антуана йде
Люся, але він виходить із залу в іншу сторону, аби уникнути її запрошення.
Вона завмирає на ходу і розвертається, вдає, що йшла в інший бік. Дискжокей щось ставить, аби звучала музика, і йде на вихід.

СЦЕНА 7
На вулиці біля входу у клуб. Артур виходить, оглядається, помічає Северина.
АРТУР. Тут вибігла дівчина – не бачив, куди вона пішла?
СЕВЕРИН. А вам навіщо?
АРТУР. Хвилююся за неї, і це серйозно…
СЕВЕРИН. А що там сталось?
АРТУР. Ніколи пояснювати, головне, може щось статись! Де вона?
СЕВЕРИН. Сам не знаю, повернула, я за нею – а вона зникла… Думав, може, вернеться…
АРТУР. Не вернеться… Проґавив, значить, от, мля… Куди повернула?!
СЕВЕРИН (показує напрям). Туди…
Диск-жокей біжить у цьому напрямі. Северин іде в тому ж. Виходять
Леся і Люся.
ЛЕСЯ. Ну, бачиш, все спрацювало як по маслу…
ЛЮСЯ. Думаєш? Він ледь не погодився, він хотів піти танцювати!
ЛЕСЯ. І що? Хотів-перехотів. Він же її послав…
ЛЮСЯ. Не тільки її… Чого він пішов? Не розумію…
ЛЕСЯ. Та ну, може, приспічило кудись…
ЛЮСЯ. Все одно якось муторно від цього… Ми її не надто «мокнули»?
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ЛЕСЯ. І що? Заслужила. Чого заритися на чуже? Та що ти ото копаєшся? Все ОК.
ЛЮСЯ. Просто неприємно, що він такий… бабник.
ЛЕСЯ. Ну, така у них природа… Он дощ пішов, намокнемо… Заходь.
ЛЮСЯ. Та вже і настрою танцювати нема…
ЛЕСЯ. Ти чого? Ти круто почала, треба закріпити позиції.
ЛЮСЯ. Тобі справді сподобалось?
ЛЕСЯ. Ти – супер-зірка! Ходімо, а то тут повна мряка, б-р-р.
ЛЮСЯ. Добре, я вертаюсь. (Заходять.)

СЦЕНА 8
Двір за клубом. Артур розшукує Риту, зрештою знаходить: вона сидить
у кутку і плаче.
АРТУР. Ну, я ж казав, що не варто цього робить…
РИТА. Дайте мені спокій!
АРТУР. Та просто переживав, щоб ти бува на себе руки не наклала… Не будеш, ні?
РИТА. А вам що з того?
АРТУР. Та знову-таки – протоколи, поліція… Ти ж уже знаєш, що
мені це не в кайф…
РИТА. Не буду, не дочекаєтесь…
АРТУР. Та я не цього чекаю… Навпаки…
РИТА. А чого? Чого вам від мене треба?
АРТУР. Що б ти посміхнулась…
РИТА. А… З якого це доброго дива?
АРТУР. А чому ні? Ти юна, здорова, розумна…
РИТА. Ні фіга я не розумна, я остання дурепа!
АРТУР. Як же нерозумна, а хто мені техніку там відімкнув, що я не
міг знайти? Шариш же?
РИТА. У техніці шарю, а в людях – ні… А ви чого прийшли? Зловтішатися? «Я ж казав»…
АРТУР. Невже я виглядаю таким… козлом?
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РИТА. Та ніби ні… А тоді навіщо?
АРТУР. По-перше, я справді переживав… А по-друге, хотів знати,
що будеш робити далі?
РИТА. Далі? Не знаю… Просто у мене скоро день народження, хотіла когось запросити… А тепер вирішила – заб’ю на все. «Піду топитись
в дощ в акваріумах площ»… Он і дощ…
АРТУР. Забити на все – не вихід. Ти ж боєць, я це бачу, розумний
боєць. І так легко здатися?
РИТА. Ну боєць, ну в техніці шарюсь, а що я тут можу? Нічого…
АРТУР. Добитися, щоб він запросив тебе на танець. А тоді вже, як
захочеш – то заб’єш…
РИТА. Таким подобаються гарні гламурні дівчатка, а я...не така, не
в тренді.
АРТУР. Знаєш, я б такого послав подалі, але якщо ти хочеш поборотися за нього, я поможу.
РИТА. Як?
АРТУР. Це довга історія – тобі треба багато чому навчитися і поміняти – одяг, стиль, ходу… І ще треба навчитися танцювати – вірніше,
навчити тіло чути музику і відпускати себе…
РИТА. Не розумію, а вам це навіщо?
АРТУР. Хочу провести експеримент… І ще я дуже не люблю несправедливості… А те, що я побачив сьогодні, мені дуже не сподобалось, і я хочу це виправити…
РИТА. То ви такий шляхетний борець з несправедливістю?
АРТУР. Можна і так сказати.. А ще… Ти ж переселенка?
РИТА. А як ви здогадалися?
АРТУР. Вимова наша – відразу почув: землячка… Я теж з
тих країв. Свої мають допомагати своїм. Віриш? Ні? Тоді нема
на те ради – іди топися в дощ… А як повіриш – ось моя рука…
(Простягує руку, вона мовчить.) Помогти підвестися - не сиди на холодному, бо застудишся.
РИТА. Ви прямо, як моя мама…
АРТУР. Це вона порадила білий танець?
РИТА. А як ви здогадалися?
АРТУР. Та це було нескладно. А що каже тато?
РИТА. А тата у мене практично немає…
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АРТУР. Ясно, ну, давай руку, довго мені тримати?… (Вона подає йому
руку.) Ну що, згодна?
РИТА. На що?
АРТУР. Як на що? На зміни і на бій за перемогу?
РИТА. А що мені втрачати?
АРТУР. От і я про це. Тоді я тебе проведу і вернуся, а зустрічаємось… завтра, згода?
РИТА. Де і коли? І яка робоча форма?
АРТУР. Оце діловий підхід! Тут о восьмій. Форма поки довільна. До
речі, а як тебе звати?
РИТА. Мене – Рита.
АРТУР. О, це від Маргарити? Тоді тепер ти будеш Марго.
РИТА. Чому Марго?
АРТУР. Будемо ліпити інший варіант тебе, то хай буде інший варіант імені, королівський.
РИТА. ОК, а як вас звати?
АРТУР. О, я й забув, от йолоп, а мене звати Артур.
РИТА (сміється). Як короля?
АРТУР. О, ти вже всміхаєшся. Так, як короля. Подобається?
РИТА. Ні, тоді краще я називатиму вас Учитель.
АРТУР. Як у школі? Якось пафосно…
РИТА. Ні, як у бойових мистецтвах.
АРТУР. Ну тоді ОК. Ось ми й прийшли. До зустрічі, Марго.
РИТА. До зустрічі, Учитель.
Вони розходяться. Северин спостерігає зі своєї схованки.

СЦЕНА 9
Квартира Оксани і Рити. Оксана тривожиться. Вона набирає телефон
дочки – чуємо «абонент поза зоною досяжності», кидає його. Раптом телефон дзвонить, вона радісно кидається до нього і зупиняється, не сміючи
взяти, вагається, дзвінок припиняється, потім знову лунає, зрештою вона
відповідає – голосний режим.
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ГОЛОС. Алло, чого так довго не відповідаєш?
ОКСАНА. Та… у ванні була.
ГОЛОС. Ага… А я подумала, може, боїшся взяти чи вже гидуєш
знайомством…
ОКСАНА. Чом би я мала боятися?
ГОЛОС. Значиться, гидуєш…
ОКСАНА. Я цього не казала… Кажи, чого хотіла, бо нема в мене
часу на теревені…
ГОЛОС. Та питання те саме – про плату за квартирку. То як?
ОКСАНА. І відповідь та сама – зараз ніяк.
ГОЛОС. Угу… Ну, що я тобі скажу – я хотіла по-хорошому, посусідськи…
ОКСАНА. А-а… ти ще скажи «по-братськи»… Вже набраталися, досить із мене…
ГОЛОС. Угу… Ну той слухай сюди… Дочка твоя вдома?
ОКСАНА. А що?
ГОЛОС. Ясно, шляється десь… Ну гляди, я там поговорила з одним… із наших. І він узяв вас на контроль… Так що, як будеш викобенюватися…
ОКСАНА. Не смійте чіпати мою Риту!
ГОЛОС. А то що буде? Настучиш? А на кого? Наших там у вас вистачає. І як треба відкупиться – бабло є. Це ваших патріотиків саджають
надовго, а наших – під залог і адьйо.
ОКСАНА. Та це просто шантаж! І звідки у тебе тут свої люди? Це
понти!
ГОЛОС. Ну-ну… Побачимо, понти це чи ні, коли твоя доня - раз і
зникла.
ОКСАНА. Ти не посмієш – це страшний гріх!
ГОЛОС. Так не зовсім зникне – покористуються трохи - і вернуть.
ОКСАНА. Я тебе тоді власними руками…
ГОЛОС. Руки короткі, Ксюха. Думай, час пішов…
Голос відключився. Оксана тремтячими руками знову набирає номер дочки, знову «абонент недоступний». Вона нервово ходить по кімнаті, щось
бере, кидає, знову набирає – безуспішно. Нарешті чути, як відчиняються
двері, входить Рита.
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ОКСАНА. Боже, де ти була?! Чому не відповідаєш?
РИТА. Мам, ти чого? Зараз ще дитячий час, я ж навіть раніше прийшла…
ОКСАНА. Так… Але що з телефоном? Чому «абонент недоступний»?
РИТА. Ну, може, тому що в підвалі була…
ОКСАНА. Господи, який підвал?! Хто тебе туди затягнув? Що з тобою робили?
РИТА. Мам, ти чого? То просто клуб «Аліса» у підвалі. Там танці…
ОКСАНА. Як ти мене налякала! То так і кажи «клуб», а не підвал…
РИТА. Ти ж сама казала – чого я ні з ким не спілкуюсь? Заводь нових
друзів…
ОКСАНА. То було раніше…
РИТА. Мам, що сталося?
ОКСАНА. Нічого… поки нічого… Розкажи краще, як усе було і
чому так рано?
РИТА. То тобі пізно, то рано… Що з тобою відбувається?
ОКСАНА. Зі мною все добре. Я хвилююсь за тебе. Як усе пройшло?
РИТА. Хріново…
ОКСАНА. Рито! Що за вирази?! А білий танець?
РИТА. Хріново – це ще м’яко сказано. І порада твоя хрінова, вибач,
але кажу, як є...
ОКСАНА. Чого? Не було білого танцю?
РИТА. Був, я дістала Ді-джея, щоб він був, але нічого доброго з того
не вийшло, навпаки…
ОКСАНА. Чого? Ну, що сталося?
РИТА. Він відмовився… І я вийшла перед усіма повною ідіоткою…
Вони сміялись…
ОКСАНА. От падлюка… Сонечко моє, та ну його… (Обнімає її.) Він
не той, хто тобі треба…
РИТА (сльози). Це я не така, як треба… Ні танцювати не вмію, ні
говорити нормально…
ОКСАНА. Так, а ну припини самоїдством займатися! У всьому шукай позитив!
РИТА. Який же у всій цій хріні позитив?
ОКСАНА. Тепер ти знаєш, що це хтось інший подарував ту квітку…
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РИТА. Але хто?
ОКСАНА. Ось тобі й інтрига – думай! Стривай… А ти ні з ким дорослим не знайомилась?
РИТА. Ну… а що?
ОКСАНА. О Боже… Тільки не це…
РИТА. Мам, ти можеш пояснити, що сталося?
ОКСАНА. Поки нічого… Але ти остерігайся всіх незнайомих дорослих! Всіх!
РИТА. Чому? Що за параноя?
ОКСАНА. Мені погрожували… І я не знаю, це реально чи ні, і хто
це може бути…
РИТА. Ти можеш пояснити по-людськи – як він виглядає?
ОКСАНА. Та не знаю я, як виглядає! У тім то й біда!
РИТА. А хто погрожував?
ОКСАНА. Сусідка – обіцяла натравити на нас своїх дружків-сепарів…
РИТА. Мам, нікого сепарського я не бачила. І хіба такий подарує
орхідею?
ОКСАНА. Орхідею – ні, це точно не він. Але… Ти ні з ким дорослим
не знайомилась?
РИТА. Ну… тільки з Ді-джеєм у клубі… До речі, наш земляк…
ОКСАНА. О, Боже, тільки не це! А раптом його підіслали! Думаєш,
тут мало підвалів?
РИТА. Він не сепар, мам! Нормальний мужик, стопудово…
ОКСАНА. Він же може маскуватися! Обіцяй, що ти не будеш ні з
ким нікуди йти!
РИТА. Ну добре, мам…
ОКСАНА. І не ходи пізно! І заряджай цю кляту батарею на телефоні! Я боюсь…
РИТА. Добре, мам, я буду обережною…
ОКСАНА. І що будемо робити з днем народження? Запросиш тих
дівчат, які тебе запросили?
РИТА. Ні!... Вони теж сміялися, мам…
ОКСАНА. Ясно… Той хлопець відпадає…
РИТА. Може, і ні…
ОКСАНА. Не зрозуміла… Ти все одно хочеш… продовжити знайомство?
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РИТА. Так, я хочу спробувати…
ОКСАНА. Я рада, що в тебе прокинувся бойовий дух, але чи варто?… Я б тобі не радила…
РИТА. Знаєш, поки твої поради мені не допомогли… І тобі самій –
теж.
ОКСАНА. Ах, так?… Ти вважаєш себе такою розумною, а мене –
ідіоткою?
РИТА. Ні, мамо, я хочу вчитися на твоїх помилках…
ОКСАНА. І кого ж ти хочеш запросити ще?
РИТА. Я вже казала - батька. Я йому телефонувала. Ми домовилися
зустрітись…
ОКСАНА. Добре… Може, справді, він тебе захистить. А раптом?
Хоча я сумніваюсь… Тільки знай, якщо обпечешся – жаліти не буду.
Граблі тобі в руки!
РИТА. Добре, мамо, я теж тебе люблю…
Оксана виходить із кімнати. Рита дивиться на себе в дзеркало, зітхає.
Затемнення.

СЦЕНА 10
Те саме кафе Пілігрим. Віктор і Каріна проходять і сідають за столик.
ВІКТОР. Добре, що зараз мало людей. Сідай…
КАРІНА. Ти ніби когось боїшся?
ВІКТОР. Та ні… Просто не люблю скандалів… ще й на людях.
КАРІНА. Ти думаєш, вона влаштує скандал? Чому раптом?
ВІКТОР. Я взагалі не знаю, чого від неї чекати. По-моєму, це якесь
«розводилово»…
КАРІНА (підводиться). Тоді може, я все-таки піду? Може, краще тобі
поговорити тет-а-тет?
ВІКТОР. Ні, не йди. Я прошу. По-перше, я хочу, щоб ти сама побачила, що це якась стороння дівуля, і між нами нічого немає. А подруге, мені потрібен свідок.
КАРІНА. Добре. Але якщо буде скандал…
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ВІКТОР (помічає Риту). Тсс… Здається, це вона.
КАРІНА. (озирається). Так ти її все-таки знаєш?
ВІКТОР. Ні, слово честі, вперше бачу. За прикметами… Може й не
вона…
КАРІНА (оглядає її, тихо). А у мене відчуття, що я її бачу не вперше…
Віктор пильно дивиться на Риту, вона оглядається, потім несміливо
підходить.
РИТА. Вибачте, а ви… Віктор?
ВІКТОР. Так, це ти мені дзвонила?
РИТА. Я… Тільки я думала, ми зустрінемося… вдвох.
КАРІНА (поривається встати). Я можу вас залишити…
ВІКТОР (зупиняє Каріну). Ні. (Риті). Це Каріна, і у мене немає секретів від неї.
РИТА (пауза). А якщо у мене є секрети?
КАРІНА (знов поривається). Я все-таки краще піду прогуляюсь…
ВІКТОР (Каріні). Ми ж домовлялися… (Риті). То це твої проблеми,
вільному – воля.
РИТА (трохи вагається, потім сідає). ОК, Каріна, значить… А мене
звати Рита, і я дочка вашого… хто він вам, до речі, чоловік чи хто? У вас
є діти?
КАРІНА. Ні, але ми…
ВІКТОР. У нас стосунки… але це тебе не стосується…
РИТА. Значить, коханка… Ти не змінився, таточко, все «матросиш»…
ВІКТОР. Слухай, що ти собі дозволяєш?
РИТА. А що я такого сказала? Це неправда? Не коханка, ні? А що,
невже колежанка?
ВІКТОР. По-перше, чого на «ти»?
РИТА. Як чого? А хто ж це тата називає на ви?
ВІКТОР. Поки я не почув жодних доказів, що ти моя дочка. З чого
ти так вирішила?
РИТА. Це не я вирішила, мені сказала про це мама.
ВІКТОР. Мама… чудово. Саме зараз? А чому вона раніше про це не
казала?
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РИТА. Не хотіла травмувати.
ВІКТОР. Кого, мене?
РИТА. Мене, звісно. І ще ми жили в іншому місті…
ВІКТОР. І чого ж переїхали?
РИТА. Бо наше місто окуповане.
ВІКТОР. Ага, то ви ще й біженці?…
РИТА. Переселенці.
ВІКТОР. Ну, хай буде переселенці, тоді тим більше брехня - я не
бував у ваших краях…
РИТА. А це було не там, а тут. Мама приїздила вступати у виш… І
я не брешу!
ВІКТОР. Я ж не кажу, що ти брешеш, але твоя мама могла…
РИТА. І мама тим більше не бреше! Вона взагалі не хотіла, щоб ми
бачились!
ВІКТОР. А так це ти захотіла, сама?
РИТА. Так, я захотіла.
ВІКТОР. І для чого?
РИТА. Як це для чого? Познайомитися. Побачити, який ти є… Хіба
це не природно?
ВІКТОР. Ну, ОК, ти побачила, і що далі?
РИТА. Далі… Хотіла взнати цю історію з твого боку, я ж знаю тільки
мамину правду.
ВІКТОР. Яку історію?
РИТА. Ну, про ваш роман. Як ви зустрілися, чому ви розлучилися,
як ти жив після…
КАРІНА. Так, може, я все-таки піду…
ВІКТОР (Каріні). Ні… (Риті). Який роман? Із ким? Ти мені нікого не
нагадуєш…
РИТА. Оксана. Мою маму звати Оксана.
ВІКТОР. Мало з якими Оксанами я колись зустрічався - я нічого не
пам’ятаю…
РИТА. А-йо, скільки ж тобі років, що у тебе почався склероз? А виглядаєш не старим…
ВІКТОР. Я старий?! Слухай, ти зариваєшся, дівчинко…
РИТА (іронічно). Ну, не було в мене доброго таточка, який би навчив
мене гарних манер…
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ВІКТОР. Так, поки ти не доведеш, що я твій батько, не смій називати
мене таточком!
РИТА. ОК, таточко (дістає фото пари – її мама і він). Ось доказ, пізнаєш? Це ти, а це мама. Ти тоді закінчив перший курс, а вона була
абітурієнткою…
ВІКТОР (розглядає). Це нічого не доводить. І ти на неї не схожа. Мені
потрібні докази.
РИТА. А мені – ні. Мені досить слів моєї мами…
ВІКТОР. Мало з ким у неї могли бути… стосунки…
РИТА. Навіщо їй було б казати, що ти – батько, якщо це не ти?
ВІКТОР. Ну, вирішила збити грошей на аліменти…
РИТА. Та ну, стільки років цього не хотіла, а тут раптом? І що, ти
раптом став мільйонером?
ВІКТОР. Ні… Але я добре заробляю…
РИТА. І чим же ти займаєшся?
ВІКТОР. Невже не знаєш? Я програміст і маю свою фірму…
РИТА. О, а я теж захоплююсь програмуванням, недавно хакнула
шкільний сайт…
ВІКТОР. Чудово, ти ще й хакер! І чого ти чекаєш від мене, навчитися
хакерити?
РИТА. Я не знала, що ти програміст - просто хотіла познайомитись…
ВІКТОР. ОК, але я все-таки не розумію, чому твоя мама стільки років мовчала?
РИТА. Вона казала тобі, а ти її послав… Нагадати, куди? Чи ти вже
сам пригадав?
ВІКТОР. Пригадав… Але вона погодилась! І взяла гроші на цю…
операцію. Я їх тоді по всіх знайомих збирав і повертав півроку, я ж
студентом був, одна стипендія…
РИТА. Бідося… А тут така нескладуха – опаньки, а я вижила…
ВІКТОР. Вона обманула мене. Так що це не моя провина, а її, я не
знав, що ти є…
РИТА. Її провина? Що я жива? Ти себе чуєш взагалі? Ти мені розказуєш, що збирав гроші на кілера, щоб мене вбити! Ти звинувачуєш
маму, що я жива? Знаєш, хто ти після цього?...
ВІКТОР. Я ж пацаном був. 19 років. Ні роботи, ні дому. У неї теж. І
дитина? Це ж абсурд.
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РИТА. А мамі було 17. І ти зламав їй життя... Ти знаєш, що вона на
двох роботах працює? Що вона так і не вийшла заміж, бо вона нікому
не довіряє і боїться зради… І все через тебе!
ВІКТОР. Все. Доста! У тебе чудова героїчна мама. А я кілер і нікчема.
Тільки я нічого про це не знав. І не маю жодного доказу, що це правда!
Все. Тест ДНК – тоді продовжимо розмову!
РИТА. Як тобі треба, ти й роби… А я не збираюся нічого доводити…
ВІКТОР. Не хочеш тому, що не можеш? Бо твоє шахрайство не пройшло, так?
КАРІНА. Віть, перестань, ти не правий…
РИТА. Не суди всіх по собі, таточко. Мені вже пофіг, чи ти мені віриш, чи ні і який у тебе характер. Із мене досить – я не хочу тебе більше
знати і розумію, чому не хотіла мама…
КАРІНА. Чекай, Рито… Скажи, а для чого ти хотіла побачитися?
Лише знайомство?
РИТА. Хотіла запросити на день народження 17-го… у клуб Аліса.
Вже не хочу… Прощай…
ВІКТОР (зупиняє її за руку). Зачекай. Тепер я хочу з тобою поговорити…
РИТА. Зі мною? Навіщо? Я ж абсурд! (Хоче вирвати руку, він тримає). Пусти…
ВІКТОР (підводиться). Послухай, якщо ти доведеш, що дочка, я готовий платити…
РИТА. А крім як про бабки, тобі ні про що говорити? Яке ж ти убожество… Пусти…
ВІКТОР. Пущу, якщо вибачишся і залишиш свої координати…
РИТА. І не подумаю…
ВІКТОР. Інакше не пущу…
РИТА. Серйозно? (вириває руку, робить прийом, кладучи його на лопатки, відбігає, на виході). Клас! Прощавай, кілер недороблений…
Віктор підводиться, хоче рвонути за Ритою, але наштовхується на погляд Каріни.
КАРІНА. М-да… Яблучко від яблуньки… Ти ж начебто теж займався карате?
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ВІКТОР. Я не чекав… Тепер ти бачиш, що вона бандитка? Обман не
пройшов, і вона…
КАРІНА. Це ти зараз обманюєш себе. Вона просто розгнівана дівчинка і твоя дочка…
ВІКТОР. Дочка? Де докази? Підсунула фотку, і що? Та вона зовсім не
схожа на Оксану!
КАРІНА. Вона схожа на тебе, Віть. У вас схожі міміка, жести, це не
підробиш…
ВІКТОР. Правда?... Невже ти думаєш, що жінка може стільки років
мовчати про дитину?
КАРІНА. Може. Якщо має гордість. Образа плюс ненависть. Є маса
прикладів…
ВІКТОР. Головне, ти тепер точно знаєш, що я тебе не обманював…
Я її вперше бачив…
КАРІНА. І можливо, більше не побачиш – ти її втратив, свою дитину…
ВІКТОР. Будуть інші… Я нічого не знав про неї… Я думав, що зробили аборт…
КАРІНА. Не знав? Чи не хотів знати?
ВІКТОР. ОК, не знав і не хотів, а хто у 19 готовий до серйозних стосунків?
КАРІНА. Не знаю, я не готова. З тобою – так точно…
ВІКТОР. Ясно… То дарма я привів тебе на цю зустріч?
КАРІНА. Ні, навпаки, добре, що я побачила, що мене чекало, якби
завагітніла…
ВІКТОР. З тобою все інакше…
КАРІНА. Не вірю. Я бачила фото – ти виглядав там таким закоханим… Ти любив її?
ВІКТОР. Яке це зараз має значення? Це в минулому…
КАРІНА. Ні, це не минуле, це теперішнє і майбутнє цієї дівчини, і
ти цю історію не зміниш.
ВІКТОР. Можливо, але я можу змінити нашу. З тобою я хочу сім’ю,
дитину… Це серйозно…
КАРІНА. Серйозно? Жінка має бути певною у чоловікові, щоб захотіти від нього дитину. А в тобі я не певна. Раніше я мала сумніви – тепер
уже ні… Я вирішила їхати…
ВІКТОР. Каріно, вір мені, я люблю тебе... Ти хотіла цих слів, так?
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КАРІНА. Раніше – можливо. А тепер запізно... Знайди Риту - ти їй
потрібен. Доведи, що ти можеш бути батьком! Якщо ти зможеш її повернути, тоді, може, повернусь і я…
ВІКТОР. Я їй потрібен? Для хуку зліва? Супер! Я не груша для нових
прийомів!…
КАРІНА. Ну от, навчиш її новим прийомам…
ВІКТОР. Все одно, я без поняття, де її шукати…
КАРІНА. Ти неуважний. Вона ж назвала клуб Аліса. Її звати Рита.
Уже щось.
ВІКТОР. Так, може, ми пошукаємо її разом?
КАРІНА. Ні, Віктор, це твоя справа. Тільки твоя… Я буду там зайва.
А зараз прощавай…
ВІКТОР. Каріно, ні! Стривай! Вся ця історія - це ж абсурд!
КАРІНА. Так, у житті багато абсурдного… Се ля ві.
Каріна йде, Віктор лишається сидіти.

СЦЕНА 11
Клуб Аліса. Артур сам, складає апаратуру. Входить Рита.
РИТА. Привіт… Я, здається надто рано прийшла?
АРТУР. Ні, ти спізнилася на дві години.
РИТА. Не може бути! Невже я щось наплутала? Вибач…
АРТУР. І навіщо ти прийшла?
РИТА. Як навіщо? Вчитися. Ти ж казав, що навчиш…
АРТУР. Тоді ти б мала спершу навчитися брехати правдиво, бо ти
не вмієш.
РИТА. З чого ти взяв? Я не брешу…
АРТУР. Ти не збиралась приходити, а потім передумала і прийшла,
так?
РИТА. Ні… просто виникла інша зустріч… пробач… А як ти здогадався?
АРТУР. Якось здогадався… І що, причина - знову твій герой, і знову… мимо каси?
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РИТА. Ні…
АРТУР. А хто тоді такий важливий, що ти повелася, як остання свиня?… Ну добре, не свиня, а передостаннє поросятко…
РИТА. Це був батько… І ми бачилися вперше… і напевне, востаннє…
АРТУР. Ого. Це серйозно. І чого так?
РИТА. Чесно? Бо виявилось, що він… ні, не буду казати, а то ще відмовишся вчити…
АРТУР. Не… такий як треба? (Рита киває так). І в чому це виразилось?
РИТА. Ну… я просто хотіла познайомитись, запросити на день народження, а він почав про тест ДНК і аліменти… Нудний і зациклений
на бабках. Все, не хочу про нього…
АРТУР. А це знову неправда…
РИТА. Зараз я тебе не обманюю, правда.
АРТУР. Тоді ти обманюєш себе. Я думаю, що ти не збиралась до
мене, але після зустрічі з батьком тобі було… хріново і хотілося з кимось поділитися, а з мамою б не вийшло, так?
РИТА. Ну, мама б сказала: я ж попереджала! А ти мене не слухаєш!
Ну і далі по списку…
АРТУР. Ясно… Тобі дуже хотілося познайомитися, але ти… розчарована. Знаєш, що я тобі скажу? А ти не думала, що може, й краще, що
в тебе, можна сказати, немає батька?
РИТА. Краще?! Коли тебе немає кому захищати і ти, дівчинка, ідеш
вчитися битися? Коли мама береться за найдурнішу роботу, підробляє
прибиранням і вічно втомлена? Коли ніхто не навчить тебе плавати і
кататися на велосипеді, та й велосипед ніхто не подарує…
АРТУР. А ти любиш кататися на велосипеді?
РИТА. Ні… І велосипеда не маю…
АРТУР. Ясно, а ще ніхто не буде тебе лаяти, кричати, ставити в куток, не дозволяти тобі займатися тим, що ти любиш... А ще не буде
бити маму у тебе на очах…
РИТА. Ти… стривай… Твій… бив?
АРТУР. А-йо… Я нікому про це не казав, а тут ляпнув… незнайомій
дівчинці… Забудь…
РИТА. Я нікому не скажу, чесно-чесно… Я ж тобі сказала про батька
те, що нікому не казала, тепер – ти теж можеш, так по-чесному… А
скільки тобі було років… тоді?
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АРТУР. Чотири… Ще й привід був якийсь дурний – мама мене захищала, бо я не хотів одягати светр, куплений батьком, із горлом, бо він
«кусався»… Я тоді страшенно злякався… А потім думаю, як же мама?! І
кинувся на нього: припини, я тебе більше любити не буду…
РИТА. І що було далі?
АРТУР. Він не припинив… А я стримав слово… З того часу я його
не люблю… І потім моя головна мрія була, щоб ми (я так і казав «ми»)
розлучилися… Так що, люба Марго, може, тобі пощастило, що він не
жив із вами… Ти, до речі, знаєш, чому батьки не разом?
РИТА. Він хотів, щоб мама зробила аборт…
АРТУР. Ну от бачиш? На фіга тобі цей кілер недороблений? Жени
його в шию… Ти вже майже доросла. У тебе той вік, коли хочеться свободи, а батьки більше заважають…
РИТА. Ти думаєш, так краще? Не всі ж такі…
АРТУР. Звичайно, у мене, наприклад, був чудовий дід. Єдине, знаєш, що хріново? Батько дає певність у собі. Бо для нормального батька
ти була б його принцесою, золотою дівчинкою, його най-найкращою
в світі. А дівчинці дуже треба це відчуття. Тому ти така… невпевнена.
РИТА. І що з цим робити?
АРТУР. Аутотренінг! Я супер-гарна, розумна, смілива, талановита…
І далі по списку…
РИТА. Але це неправда…
АРТУР. Це правда… Якщо хочеш, я буду тобі це говорити… Повір, це
серйозно. Без цього вся наша навчальна програма – коту під хвіст. Певність!
Ти принцеса, ні, королева! Ти ж Марго, як королева. І ще важливе – коли
життя в тебе щось чи когось забирає, воно дає тобі в іншому, в інших. Це закон компенсації – світ не любить порожнин. Якщо одні двері зачиняються,
інші відчиняються. Не стукай у зачинене. Забий на нього, відпусти…
РИТА. Легко сказати – відпусти… А якщо мені боляче, якщо я
злюсь? Як не злитись?...
АРТУР. О, я маю ідею! Тримати злість у собі – недобре, а ти вилий
це… у прикол!
РИТА. Як це? Знаєш, мені зовсім не смішно…
АРТУР. Ти сприймаєш все дуже серйозно. А ти вигадай якийсь прикол – розіграй його! Він боїться? ОК, пограй з його страхами, побався
– і тобі стане легше, і йому буде урок…
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РИТА. Ой, у мене, здається, є ідея…
АРТУР. Розкажеш?
РИТА. Поки ні… Потім, коли обдумаю…
АРТУР. Не довіряєш?
РИТА. Ти будеш перший і, може, єдиний, кому розкажу…
АРТУР. ОК, тільки обіцяй, щоб без криміналу і якщо треба буде виручати, свиснеш мені…
РИТА. Добре… Все одно мені більше нікому свистіти… Я переселенка, всі друзі – там…
АРТУР. Буде й тут, якщо життя когось забирає, то даватиме на взамін… У мене так…
РИТА. Поки не дуже дає, а тільки забирає… Війна забрала у нас
усе – не просто дім. А ніби ціле життя: от уяви, усе, що складає твоє
життя – раптом зникає: вулиці, дерева, улюблені речі, кафе, кінотеатр,
майданчик із гойдалкою і стару альтанку, а головне – людей, друзів…
І тепер у мене тільки мама… І мені навіть нікого запросити на день народження…
АРТУР. По-перше, є зовсім нескромний я. Запросиш? По-друге, невже нікого ні зі школи?..
РИТА. Ні… Правда, є один… який подарував мені орхідею…
АРТУР. Ого, орхідея – це круто… І від кого?
РИТА. Я навіть не знаю, хто це… Там був підпис: від доброго пірата
Бенні…
АРТУР. Клас… Не знаю, хто це, але мені цей Бенні більше подобається, ніж містер «не хочу танцювати і тікаю на фіг».
РИТА. Думаєш, це не може бути він Бенні?...
АРТУР. Ти ж сама знаєш відповідь…
РИТА. Але… як мені дізнатися, хто це?
АРТУР. А ти просто відпусти ситуацію – він проявиться… Хоча,
може, я й знаю, хто це…
РИТА. Знаєш? Звідки? Скажи, хто!
АРТУР. Я поки не певен… І я навіть не знаю його імені… Я скажу,
коли перевірю…
РИТА. Але так мені навіть нікого запросити на день народження. А
мама запропонувала влаштувати вечірку в клубі… Вперше! Колись я
так мріяла про таке свято…
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АРТУР. Стривай, так у цьому вся сіль? У вечірці? Тому і батько, і цей
хлопець?...
РИТА. Не тільки, але в цьому теж…
АРТУР. О, а тепер у мене є ідея…
РИТА. Не розкажеш?
АРТУР. Розкажу… Ми влаштуємо вечірку в нашому клубі і запросимо туди всіх, кого ти захочеш – але від імені… таємничої королеви
Марго… Ну, як тобі ідея?
РИТА. Крута ідея, але… яка з мене королева Марго?
АРТУР. Поки ніяка… Але стривай… скільки у нас до дня народження?
РИТА. Три тижні.
АРТУР. Чудово… Я спробую створити за три тижні королеву Марго… Я певен – тебе не пізнають! Це буде інша ти, ти розіграєш їх, примусиш бігати за тобою і так переможеш!
РИТА. Кого переможу?
АРТУР. Свою непевність, свої комплекси, свою самотність…
РИТА. А якщо це не вдасться?...
АРТУР. Сподіваюся, вдасться, але за однієї умови – ти будеш робити
все, що я скажу… Пропоную парі – якщо тебе не пізнають – ти мені
винна… переустановку вінди і всіх програм, які я скажу! Це ти можеш?
РИТА. ОК, це я можу. А якщо пізнають і нічого не вдасться?
АРТУР. Ні – то ні. Але я в тебе вірю…
РИТА. Ну, ідея симпатична… добре, я спробую, але що треба робити?
АРТУР. По-перше, ми будемо міняти тобі імідж: зачіску, макіяж,
одяг, взуття…
РИТА. За чий рахунок?
АРТУР. Не думай про це… Хай це буде від «доброго пірата Бенні»…
РИТА. Ти хочеш сказати, що це ти?...
АРТУР. Про орхідею – ні, я просто плагіатор, поцупив на деякий
час гарну ідею… Але тільки зовнішній ряд. Важливо змінити не тільки
одяг, макіяж, а все: поставу, ходу, погляд… Я покажу тобі відео тих, у
кого ти можеш цьому повчитися – і ти будеш тренуватися, ОК?
РИТА. ОК, я спробую, але…
АРТУР. І жодних але – забудь про них. Ти можеш. Впевненість у собі
– це найважливіше. Ти принцеса, яка скоро стане королевою! І ще по122
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трібна розкутість – тобі треба навчитися танцювати… Думаю, рухи ти
опануєш без проблем – ти ж вивчаєш като у карате… Але це все дурня,
якщо ти не відчуваєш музику, якщо не йдеш за нею…
РИТА. І як це відчути?
АРТУР. Як?… Я зараз поставлю одну мелодію, а ти заплющ очі і
спробуй відпустити себе… (Вмикає, вона починає рухатися під музику,
але їй це не дуже вдається). Не думай про рухи… Просто – куди поведе…
Відчуй, як твоє тіло хоче співати під цю мелодію… Ноги відчувають
ритм, тепер корпус, тепер плечі, руки… (Вона пробує, виходить трохи
краще). Про що ця музика? Що ти уявляєш? Де ти? В лісі? У горах? В
озері? У небі?
РИТА. У морі…
АРТУР. О, і хто ти там, медуза? Чи очманілий восьминіг?
РИТА (сміється). Ні, я русалка! Тільки ноги у мене сплутуються у
хвіст… Я на гойдалці…
АРТУР. І як же ти гойдаєшся, якщо ноги зрослися?
РИТА. А мене рибки гойдають, і ще я хвостом допомагаю трошки…
АРТУР. А ну стоп. (Вимикає музику, вона розплющує очі). У воді, ти
кажеш? А пішли на вулицю – там якраз дощ – станцюєш мені музику
дощу…
РИТА. Як це?
АРТУР. А я не знаю, як… Це ти у нас водна істота – ти й мені покажеш…
РИТА. Я ж намокну…
АРТУР. Нічого, не розтанеш, ти ж морська принцеса…
РИТА. Королева… ні, поки королівна…
АРТУР. Ну ходімо, дощова русалко… Я не жартую…
Вони виходять на вулицю, чути шум дощу. Рита несміливо виходить
танцювати.
РИТА. Так? А музика?
АРТУР. Ти маєш станцювати дощ.
РИТА. Дощ?!... ОК, я спробую…
Рита танцює, наспівуючи собі попередню мелодію.
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АРТУР. Забудь про ту музику. Танцюй те, що відчуваєш тут і зараз.
Я поки не чую музики дощу, спробуй розповісти її тілом, а ще про
море і рибок, гойдалку і підводний сад…
Рита перестає наспівувати, завмирає, потім починає танцювати інакше, дедалі цікавіше. Артур спостерігає за нею здивовано і зачаровано. Згодом
він приєднується до неї, теж танцює з нею, але не торкаючись її, на відстані. Вона відчуває його присутність і розплющує очі, потім починає танцювати нібито разом із ним, але теж на відстані.
РИТА. Як ти теж чуєш музику дощу?
АРТУР. Я почув її від тебе… І мені теж захотілося танцювати…
РИТА. Ми чуємо ту саму?
АРТУР. Не знаю… Запам’ятай це відчуття – слухай музику не вухами, а всім тілом…
РИТА. Мені подобається музика дощу…
АРТУР. Я ж казав, що вона гарна… (Наспівує).
Піду топитись в дощ
в акваріумах площ,
Хай змиє всі надії
Закон уже не діє,
Збереження закон
І зливи заборон…
Артур зупиняється, Рита теж, наближаються одне до одного, раптом
вона здригається.
РИТА. Вже пізно, мені час іти…
АРТУР. ОК, я проведу… То як завтра прийдеш, завтра на тому ж
місці у той же час?
РИТА. Я прийду…
АРТУР. Так, як сьогодні? На дві години пізніше?
РИТА. Ні, постараюся вчасно… Бувай…
Рита розвертається і йде. Артур дивиться їй навздогін.
АРТУР. Марго!
РИТА (озирається). Що?
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АРТУР. Не забувай музику дощу. Це твоя мелодія – морської королівни.
РИТА (всміхається). Не забуду. Бувай, диригент дощу!
АРТУР. До зустрічі, дощова русалка!
Рита маше на прощання рукою і біжить, підстрибуючи по калюжах,
ніби хоче злетіти.

СЦЕНА 12
Рита заходить додому, оглядається чи немає вдома мами. Знімає верхній одяг, бере телефон, роздумує чи подзвонити. Зважується, набирає номер.
Голос Віктора.
ВІКТОР. Алло…
РИТА. Привіт… Пізнаєш?
ВІКТОР. Рита, це ти?
РИТА. Я…
ВІКТОР. Як добре, що ти подзвонила… Я хотів тебе розшукувати…
РИТА. А, удар у відповідь?
ВІКТОР. Ні, не тому… Я з дівчатами не воюю… До речі, що це було?
РИТА. Прийом? Торнадо… А що, голова не болить?
ВІКТОР. Уже ні.
РИТА. І руки-ноги цілі?
ВІКТОР. Невже тебе цікавить моя цілість?
РИТА. Якщо чесно, то ні… Я не шкодую і не вибачаюсь…
ВІКТОР. Ясно… Я теж не шкодую… Але вибачаюсь…
РИТА. За що? За ДНК?
ВІКТОР. Ні… За це теж, але не це головне… За… те, що я запропонував твоїй мамі…
РИТА. За це вибачайся у моєї мами…
ВІКТОР. ОК… А у тебе?
РИТА. За що, за ціле життя, в якому тебе не було?…
ВІКТОР. Про яке я не знав… Але попереду життя, в якому я можу
бути. Ти даси мені шанс?
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РИТА. Не знаю, хіба що в іншому житті…
ВІКТОР. А може це й буде якесь інше життя…
РИТА. Можливо, але не це життя…
ВІКТОР. Стривай… Не зрозумів, ти про що?
РИТА. Про те, що напевне, твоє бажання здійсниться…
ВІКТОР. Яке бажання?
РИТА. Щоб мене не було…
ВІКТОР. Е-е… Не жартуй так!
РИТА. Ти гадаєш, я жартую?
ВІКТОР. А чого раптом? У тебе все життя попереду! Прекрасне
життя…
РИТА. А що ти знаєш про моє життя? Може, воно жахливе?…
ВІКТОР. Все одно, не варто… Ти ж не хочеш піти з нього…
РИТА. А якщо хочу? Тобі що з того? Тобі ж краще, мінус аліменти
і тест ДНК.
ВІКТОР. Слухай, забудь про цей дурнуватий тест ДНК… Забудь… Я
сказав дурницю…
РИТА. Та ні… Тест ДНК – це маленька надія для мене…
ВІКТОР. Надія на що?
РИТА. Що ти не мій батько…
ВІКТОР. А, то ти все-таки не певна?
РИТА. Один шанс зі ста, чи навіть тисячі…
ВІКТОР. Ти вже не хочеш, щоб я був твоїм батьком?
РИТА. Звичайно, не хочу. А я маю хоч одну причину хотіти?
ВІКТОР. Ну… поки ні. Але поки… Тоді чому ти подзвонила?
РИТА. Хотіла попросити тебе про одну річ, зробиш?
ВІКТОР. Ну… скажи спершу, що саме…
РИТА. Ні, спершу пообіцяй.
ВІКТОР (пауза). Добре, обіцяю.
РИТА. Коли мене не стане, я хочу, щоб ти сказав про це моїй мамі
і підтримав її…
ВІКТОР. Ні, ні, ні! Не роби цього! Давай зустрінемось! Це не по телефону!
РИТА. Якщо я зможу, то прийду до тебе привидом… Ти не боїшся
привидів?
ВІКТОР. Я боюся привидів! Я хочу бачитися з тобою живою!
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РИТА. Не бійся, привиди не вбивають, убивають живі. Он ти ж кілер, а я не боюсь…
ВІКТОР. Я не вбивав тебе – ти жива!
РИТА. Поки що, але після зустрічі з тобою – я більше не хочу жити…
ВІКТОР. Дай мені шанс зустрітися!
РИТА. Добре, я дам шанс… Наостанок. Тільки ти приходь без Каріни.
ВІКТОР. Добре… Коли ми зустрінемось?
РИТА. Я скажу потім… Поки не шукай мене… І не телефонуй – цей
номер не відповість.
ВІКТОР. Обіцяй, що нічого не зробиш собі до зустрічі…
РИТА. Обіцяю… Але і ти не забувай про обіцянку… До зустрічі…
Рита обриває розмову, помічає, що за нею спостерігає мама, яка недавно
прийшла.
РИТА. Привіт, не помітила, як ти прийшла…
ОКСАНА. Та бачу, ти так захоплена розмовою… Із ким ти говорила? Піратом Бенні?
РИТА. Ні… Я так і не взнала, хто це…
ОКСАНА. А з ким у тебе зустріч? Із однокласником?
РИТА. Ні…
ОКСАНА. Із кимось дорослим?
РИТА. Мамо, що за допит?
ОКСАНА. Я ж казала – остерігайся дорослих, це небезпечно, а ти
говориш про зустріч…
РИТА. Мамо, чому ти не кажеш, що сталося? Звідки небезпека, хто це?
ОКСАНА. Звідти, з нашого міста, а хто – не знаю…
РИТА. З нашого міста я точно ні з ким не знайомилась…
ОКСАНА. Ти можеш не знати… Він може не казати… когось найняти… Був хтось новий?
РИТА. Все-все, заспокойся… зараз я говорила з батьком…
ОКСАНА. А, значить бачилась… І що?
РИТА. Ну що, він заявився із якоюсь дівицею.
ОКСАНА. Ясно… Хто б сумнівався… І як він сприйняв новину?
РИТА. Він спитав тест ДНК…
ОКСАНА. Ясно. Вітя у своєму репертуарі… А ти що?
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РИТА. А я показала йому прийом карате…
ОКСАНА. О, ти теж у своєму репертуарі! А він що?
РИТА. Нокаут. Поки він вставав, я зробила йому бай-бай…
ОКСАНА. Що? Ти йому… вмазала? О Боже! Хоч не покалічила?...
РИТА. Та ні, не бійся. Це і за мене і, головне, за тебе, мам… Він того
вартий.
ОКСАНА. Господи, а раптом він заявить на тебе в поліцію!…
РИТА. Та ні, мам, він оцінив мій прийом торнадо - хоче зустрітися…
ОКСАНА. Ой, не ходи! А раптом це підстава – щоб тебе арештувати?…
РИТА. Ні, мам, не хвилюйся про це – точно ні… І пробач мене…
ОКСАНА. За що?
РИТА. Що я тобі не вірила – про батька…
ОКСАНА. А мені трохи жаль…
РИТА. Та ні, добре, що ми жили без нього…
ОКСАНА. Жаль, що я не бачила цієї сцени з торнадо!…
РИТА. Так, жаль, це було круто! Ти супер-пупер мама!
ОКСАНА. А ти супер-пупер доця!
Вони починають сміятися.
ОКСАНА. Слухай, так ти щось вирішила з днем народження?
РИТА. Так, свято в клубі «АЛІСА».
ОКСАНА. Тому самому? (Рита киває). А кого запросиш?
РИТА. Однокласників… Тільки… можна я спочатку буду сама?…
ОКСАНА. Я думала підстрахувати… І я буду хвилюватися.
РИТА. Ді-джей клуба обіцяв допомогти… а ти підійдеш пізніше…
ОКСАНА. Ну, добре… Це твій день… Як хочеш… Маму можна взагалі не запрошувати…
РИТА. Тільки не ображайся, ти потім зрозумієш чому. Це сюрприз…
ОКСАНА. Ти у мене суцільний сюрприз… Добре, головне, щоб у
тебе було свято… А все інше ми якось переживемо…
РИТА. А ти зараз про що? Про цього небезпечного незнайомого?
Чого вони хочуть, мам?
ОКСАНА. Не переймайся, Ритулько, прорвемося, все буде добре…
Я тебе дуже люблю…
РИТА. Мам, і я тебе дуже-дуже! (Обнімає маму.)
Затемнення.
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ДРУГА ДІЯ
СЦЕНА 13
У темряві лунає пронизливий звук телефону, хтось чортихається, стукається.
Нарешті світло вмикається. Оксана сама в тій же кімнаті, дивиться
на екран, вимикає дзвінок. За мить дзвінок знову вмикається, пауза, знов
вимикає, на третій – відповідає.
ОКСАНА. Алло…
ГОЛОС. Що, шухеришся, Ксюха?
ОКСАНА. Та ні, зайнята була… Кажи, чого тобі знову треба?
ГОЛОС. Та ти ж знаєш, чого.
ОКСАНА. Невже з днем народженням донечки привітати?
ГОЛОС. А, ну вітаю, щастя-здоров’я бажаю… Але я по ділу…
ОКСАНА. Ключі від квартири, де гроші лежать?
ГОЛОС. Ключі є, за тобою - гроші.
ОКСАНА. Ні стида, ні совісті…
ГОЛОС. Так, Ксюха, давай без оцих своїх мансів… Я серйозно.
ОКСАНА. І я серйозно. У моєї доні день народження! Я по копійці
збирала! От із якого переляку я маю замість подарунку дитині сусідам
дарувать, га? І за що?
ГОЛОС. Саме з переляку, Ксюхо, того самого… Я по-хорошому хотіла, але раз ти так…
ОКСАНА. По-хорошому? У матері-одиначки останню сорочку забрати?…
ГОЛОС. Нафіг мені твоя сорочка? Останній раз питаю – будуть
гроші?
ОКСАНА. Ні! Я ж тобі все пояснила!
ГОЛОС. Я ще команди фас не давала, але доведеться…
ОКСАНА. Раз ти з бандитами водишся, то хто ти після цього?! Сусідка чи бандитка?
ГОЛОС. Ах так, ще обзиваєшся?! Дивися, аби свято в поминки не
перейшло…
ОКСАНА. Ти не посмієш… Я записую розмову – і твої погрози теж!
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ГОЛОС. І що? Ваші закони нам не указ, і якщо схоплять – умовно дадуть чи обміняють… Ти хату цю ти все одно втратиш, тобі тут не жити,
а так могла б хоч дитину зберегти… Думаєш, не знаю, де її шукати?
Клуб Аліса…
ОКСАНА. Звідки ти знаєш?
ГОЛОС. Я ж тебе попереджала… Аріведерчі, Ксюха…
ОКСАНА. Стій! Ні… Зачекай…
Гудки… Оксана дивиться на телефон, набирає – той поза зоною… Знов
набирає, затуляє обличчя руками, завмирає. Потім бере себе в руки, хутко
вдягається, йде. Затемнення.
СЦЕНА 14
Біля клубу. З різних сторін входять Леся і Люся, зупиняються на авансцені.
ЛЕСЯ. Привіт, о, ти вже тут!
ЛЮСЯ. І ти теж? А ти що хотіла сама прийти і мені не сказати?
ЛЕСЯ. Ну, ти теж промовчала… А тебе запросила Марго?
ЛЮСЯ. І тебе теж? Ти знаєш, хто це така?
ЛЕСЯ. БНП… Дивна історія…
ЛЮСЯ. Обіцяли якийсь сюрприз… Може, подарунок від клуба для
кращих танцівниць?
ЛЕСЯ. Ну, мені то зрозуміло. А ти тут до чого?
ЛЮСЯ. Ти думаєш, що краща? Крім практики треба ще й талант!
ЛЕСЯ. Ти хочеш сказати, що маєш талант у танцях? Ну-ну…
ЛЮСЯ. Якщо б ти помічала щось і когось, крім своєї персони, то
змогла б оцінити…
ЛЕСЯ. Та ладно тобі, не дуйся… Ти ж знаєш, що ти моя краща подруга!…
ЛЮСЯ. Так усе-таки я, а не Марго?
ЛЕСЯ. Ти що! Я взагалі не знаю, хто це така!
ЛЮСЯ. А чому ж ти прийшла?
ЛЕСЯ. Тому що й ти – цікаво! Інтрига!
ЛЮСЯ. І на шару…
ЛЕСЯ. Ну, ти знаєш, для мене це не головне… А от сюрпризи і
драйв!
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ЛЮСЯ. Значить, буде Антуан?
ЛЕСЯ. Куди ж без нього?
ЛЮСЯ. Ну так, він інтриги не пропустить… Опа… Про вовка промовка… Почекаєм? (Люся хапає за руку Лесю, показую вбік у ту сторону,
звідки з’являються Борис і Антуан).
ЛЕСЯ. Ні… Ниряємо у клуб – я не хочу, щоб він думав, що ми їх чекали…
ЛЮСЯ. Ну, як хочеш…
Люся і Леся швидко заходять у клуб.
На авансцену підходять Антуан і Борис.
АНТУАН. Ну що, заходимо?
БОРИС. Чекай… Ти правда не знаєш, що це буде?
АНТУАН. БНП.
БОРИС. Ну а що це за Марго? Невже не знаєш?
АНТУАН. Вперше чую…
БОРИС. Що б ти і не знав? Може, призабув?
АНТУАН. Я тобі що, склеротик? Та в натурі не знаю!
БОРИС. Щоб це не була якась підстава…
АНТУАН. Та розслабся ти… Ну якась рекламна тусня з сюрпризом…
БОРИС. За красиві очі?
АНТУАН. А чом би й ні?
БОРИС. Ну тобі може й так, а я яким боком?
АНТУАН. А ти за компанію – всі ж знають, що ти мій друг…
БОРИС. Думаєш? Щось мені це якось підозріло…
АНТУАН. Ну не йди… Що ти ниєш та ниєш…
БОРИС. А ти підеш, а я ні? Фіга… Ладно, вмовив…
Антуан і Борис заходять до клубу.

СЦЕНА 15
Щойно вони зайшли, на авансцену входить дівчина. Це Рита в новому
образі Марго – модний одяг, який підкреслює те, що треба підкреслити
і ховає те, що краще ховати, радикально інша зачіска і макіяж, підбори,
темні окуляри.
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Вона підходить до чогось, де видно її відображення – дзеркальна вітрина, щось таке.
З іншого боку з’являється якась чоловіча постать у капюшоні, високо
піднятому шарфі і темних окулярах так, що обличчя не видно, спостерігає за нею непомічений.
РИТА. Ну, привіт, Марго. Це я чи не я? Здається, не схожа… Все
інакше – вдягатися не так, дивитися не так, ходити не так… Артур
недаремне стільки бився зі мною... Фотки і відео моделей, бутіки, салони краси… Боже, як я ненавиджу ці підбори – ноги ніби в голках,
як у русалки… А ще треба щось таке зобразити в очах – загадковопривабливе… Ні, краще вдягну окуляри… Чому я така народилася
– не така як треба?... Чи воно того варте? А може, ну їх усіх? Як їм
треба ця розмальована фіфа, а не я… Так, доста себе жаліти… Хотіла
бути супер? Краса вимагає жертв. І який козел це вигадав? Вертати
пізно. Ноги в руки - і вперед!
Рита рішуче відвертається і йде в напрямі до входу в клуб. Звідти виходить Артур.
Постать, яка почала слідувати за Ритою, помітивши Артура, відступає в тінь.
АРТУР. О, нарешті!
РИТА. Я що, спізнилась?
АРТУР. Трохи, я вже хвилювався, де ти поділася?
РИТА. Просто поки дошкандибала на цих шпильках…
АРТУР. А як ти хотіла? Звикай! А ну – осанка, плечі, живіт втягнула!
Рух від стегна…
РИТА (підтягується, йде ходою моделі). Так? Як я виглядаю?
АРТУР. Чудово. Але не виходь з образу – це головне. Ти - королева Марго.
РИТА. Думаєш, не пізнають?
АРТУР. Я сам тебе ледве пізнав… Ти здібна учениця… Все пам’ятаєш?
РИТА. Так… Заходимо разом?
АРТУР. Ні в якому разі… Я маякну… Звісно, краще, якби ти зайшла
не сама, а з чоловіком і бажано старшим… Але зі мною – не можна, я
не рахуюсь – бо ді-джей. Я йду перший, ти поки постій тут, подумки
прокрути сценарій, зберися… Сьогодні день твого тріумфу!
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РИТА. Я вже боюсь…
АРТУР. Ти?! Сміливішої дівчини я ще не бачив…
РИТА. Гониш?
АРТУР. Щиро кажу!... Все… Я пішов. Наберу номер – не відповідай,
просто заходь.
РИТА. Добре…
АРТУР. Я в тебе вірю…
РИТА. Дякую…
Артур заходить. Рита оглядається, потім занурюється в думки, постать виходить із тіні, починає наближатися, але в цей час з іншого боку
на сцену входить Віктор, іде до Рити, яка не помічає його, поки він не підходить упритул, тоді здригається від несподіванки.
ВІКТОР. Вибачте, я вас налякав?...
РИТА. Ні… (розуміє, що він її не пізнав і всміхається). Просто ви непомітно підійшли…
ВІКТОР. Вибачте… Не підкажете – де клуб «АЛІСА»?..
РИТА. Ось перед вами…
ВІКТОР. Дякую… А що, хороший клуб?
РИТА. Мені подобається… А що?
ВІКТОР. Ну, якщо вам подобається, варто спробувати…
РИТА. Звідки така довіра? Ви ж мене… вперше бачите…
ВІКТОР. Ну, просто відразу видно, що у вас гарний смак…
РИТА. Це типу комплімент?
ВІКТОР. Констатація факту… А ви чому не заходите, на когось чекаєте?
РИТА. Чогось…
ВІКТОР. Ясно… То поки чекаєте… Не підкажете, не заходила сюди
дівчина років 15-и – така (показує зріст), можливо, з хвостиком – я про
зачіску…
РИТА. Можливо, а як її звати?
ВІКТОР. Рита…
РИТА. Поки ні, але вона збиралася… з’явитися пізніше…
ВІКТОР. О, а ви її знаєте?
РИТА (всміхається). Можна і так сказати…
ВІКТОР. О, чудово, ви поможете з нею зустрітися? Це важливо…
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РИТА. Важливо? Щось сталося?
ВІКТОР. Ні… Сподіваюся, що ні, але може статися… непоправне,
тому я хвилююся…
РИТА. Навіть так… А ви їй хто?
ВІКТОР. Я… можна сказати, що… батько… Але це не точно…
РИТА. Як це? Так батько чи ні?
ВІКТОР. Розумію, це дивно звучить. Просто, я сам недавно дізнався… Іноді так буває…
РИТА. Приховують, коли не хочуть негативу від батька?
ВІКТОР. Негативу? Чому ви відразу вирішили, що я якийсь монстр?
Просто я був… юним…
РИТА. Ясно… А вона була… старою, чи що, я про маму дитини?
ВІКТОР. Звичайно, ні! Вона була… ще юнішою… Ну і приховала…
РИТА. Ясно… А чого вам тепер треба від Рити?
ВІКТОР. Мені? Нічого… Просто я повівся… не так, як треба…
РИТА. Довели до самогубства?
ВІКТОР. Та ні! Сподіваюсь, ні… Просто боюся, що вона… в депресії…
РИТА. І що ви їй такого сказали?
ВІКТОР. Ну просто… спитав про тест ДНК… А що? Маю право…
Ви ж мене розумієте?
РИТА. Звісно, кожен має право мати право… І це все?
ВІКТОР. Ну… ще я був не сам… І їй це не сподобалось… Але ж це
не привід…
РИТА. А чом би й ні?…
ВІКТОР. Ну, тут я не думаю…
РИТА. Так, воно і видно, що ви не думаєте і не думали, коли потягнули цю… як її звали?…
ВІКТОР. Каріну? Та я вже сам пожалів, що взяв її на цю зустріч…
РИТА. Жалієте, що посварилися з дочкою?
ВІКТОР. Ні, з Каріною… З обома! Каріна вирішила, що я поганий
батько, і пішла від мене…
РИТА. Навіть так? А ви що, хороший батько?
ВІКТОР. Якщо чесно, я сам не знаю, який, але вона могла дати мені
шанс!
РИТА. Хто? Каріна чи Рита?
ВІКТОР. Та і та, і та!
134

Неда НЕЖДАНА. НЕ ТАКА ЯК ТРЕБА, або ДОЩ В АКВАРІУМАХ ПЛОЩ

РИТА. Так кого ви хочете повернути, Каріну чи Риту?
ВІКТОР. Спершу Риту… Потім Каріну: якщо вона побачить, що я
можу бути батьком…
РИТА. Значить, все-таки Каріна важливіша?
ВІКТОР. А якщо й так? Я знаю її давно, а дочку – півгодини… А чому
всі ці питання?
РИТА. Я? Та ви самі почали розказувати…
ВІКТОР. Так, незнайомій людині… це справді дивно… Але ваш інтерес щирий… Чому?
РИТА. Ну, я трохи знаю Риту, і мені треба знати, чи можна вас до
неї пускати…
ВІКТОР. Як це не пускати? Я ж батько! А ви їй хто?
РИТА. Я? Близька людина… А раптом ви доведете її до самогубства!
ВІКТОР. Клянуся, що не зроблю нічого поганого! Навпаки, у мене є
подарунок…
РИТА. О, це цікаво… і який? Безпечний?
ВІКТОР. Звісно. Ноутбук, це ж круто?
РИТА. Залежить, який ноутбук… Покажете?
ВІКТОР. Ні, він не зі мною…
РИТА. Дивно…
ВІКТОР. Що, дивно для дівчинки? Але не для моєї дочки… Вона хакер, уся в мене!
У цей момент телефонує телефон, вона бачить, що це Артур, не відповідає, скидає дзвінок.
РИТА. ОК, я організую зустріч, але за однієї умови. Добре?
ВІКТОР. Якої? Залежить від умови.
РИТА. Нічого особливого – ми зайдемо разом так, ніби добре знайомі.
ВІКТОР. Для чого це вам? Чи… для кого?
РИТА. Я вам потім поясню… чи ви самі зрозумієте… ОК?
ВІКТОР. ОК, то як вас звати, добре знайома?
РИТА. Марго - на честь королеви, а… вас?
ВІКТОР. Мене Віктор - на честь перемоги… Ось моя рука…
Рита бере під руку батька і входить із ним до клубу.
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СЦЕНА 16
Клуб у півтемряві. Артур за пультом. Молодь танцює. Люся – нейтрально, Борис – із приколами. Леся рухається з викликом, хоче привернути увагу Антуана, але він не реагує.
До клубу входять Рита-Марго під руку з Віктором. Артур зупиняє музику і робить ритмічний акцент. Всі починають озиратися, розступаються перед Марго і Віктором. Помітно, що Рита в образі Марго справила враження. Артур виходить із мікрофоном.
АРТУР. Пани і пацани, панянки і пацанки! Увага! Представляю вам
королеву нашого вечора – незрівнянну… Марго! Привітайте господиню нашого супер-паті! (Всі аплодують).
РИТА (бере в руки мікрофон і робить жест рукою – аплодисменти стихають, вона говорить трохи зміненим голосом, із протяжними інтонаціями). О, дякую всім, хто прийняв моє запрошення і прийшов привітати!
Сподіваюсь, вам сподобається!
АРТУР. О, так! Подякуємо Марго за запрошення ! (Дає знак, щоб
аплодували).
РИТА (знов робить знак, щоб аплодисменти стихли). Я знаю, що запрошення стало для вас сюрпризом. Але на цьому сюрпризи не закінчуються! Сюрпризи – це наш драйв! Артур…
АРТУР. Нас чекає… сюрпризна танцювальна безпрограшна лотерея!
І маскарад! Хто хоче взяти участь у лотереї? (Крики «вау», «я»). Прошу!
(Дістає лотерейний барабан із квитками). Тільки не штовхатися! Ставайте
в чергу… Увага! Правила диско-лотереї! Дістаєте квиток – оголошуєте
номер – потім я ставлю вашу музику, танцюєте і отримуєте супер-маску.
А всі інші виражаються після: можна кричати «браво», а можна – «геть».
Далі йде ритуал – першими підходять Люся і Леся, отримують номери,
оголошують.
Антуан і Борис спершу стають у стороні, говорять тихо на авансцені.
БОРИС. Ну і як вона тобі? Свіжачок?
АНТУАН. Зе бест! Мрія…
БОРИС. Що, вже запав?
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АНТУАН. Застовпив. Ясно?
БОРИС. Та я й не претендую… Тільки ж вона не сама – з нею конкретний чувак…
АРТУР. Це засада… Може, спробуєш його відволікти?
БОРИС. Це то можна, а далі що?
АРТУР. Ну, запрошу її на танець…
БОРИС. Малувато… Треба щось крутіше… Королева Марго…
АРТУР. О, може, розіграти класику? На неї нападають, а тут я – лицар на коні – бандит у нокауті, а принцеса – в ауті…
БОРИС. Крутяк. Тільки де ти бандита візьмеш?
АРТУР. Ти й нападеш. Типу. Он у мене і шапочка є… Відволічеш і в
кущі. Тобі не вперше…
БОРИС. Що б ти мене в нокаут? Ні, сьогодні мені в падло…
АРТУР. Та ти типу нападеш, а я типу в нокаут. Ловкенько.
БОРИС. Ну, і що я з цього всього матиму?
АРТУР. Який ти меркантильний… Ну, ОК, сотню…
БОРИС. Дві.
АРТУР. Ну, ти загнув…
БОРИС. Бляха-муха, який ти меркантильний, сам казав «мрія», королева...
АРТУР. 150.
БОРИС. По руках. Даси знак. І шапочку…
АРТУР. Ходімо грати в лотерею…
БОРИС. А це не лохотрон?
АРТУР. Як? Це ж на шару… Не дрейф…
Артур і Борис ідуть витягувати лотерейні квитки, теж називають
номери.
В цей час на авансцену виходять Леся і Люся.
ЛЕСЯ. Ти бачила, як Антуан зиркав на цю Маргулю?
ЛЮСЯ. Ну, бачила. І що?
ЛЕСЯ. А на мене нуль на масу, ніби я якась прозора!
ЛЮСЯ. І що з того? Ця Марго не одна, з нею такий імпозантний
чувак…
ЛЕСЯ. Ти не знаєш Антуана? Коли його це зупиняло? І що він у ній
знайшов?...
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ЛЮСЯ. Не скажи, вона ефектна… Виглядає на всі 100.
ЛЕСЯ. Не подобається мені це все. Звідки вона взялася? Чого запросила?
ЛЮСЯ. Слухай, хочеш пораду – розслабся і отримуй задоволення…
ЛЕСЯ. А я не можу… Безкоштовний сир у мишоловці…
ЛЮСЯ. Ти перебільшуєш. Зараз почнуться танці – за тобою явно
буде гран-прі…
ЛЕСЯ. ОК, ти маєш рацію: танець – моя стихія.
Далі імпровізаційно. Антуан викликає на танці по черзі. Вони підібрані провокативно. Люся має танцювати важкий рок – їй це як корові сідло, виходить смішно. Народ сміється. Борис – щось типу балету
маленьких лебедів – що теж кумедно у його виконанні. Лесі дістається
щось на кшталт «каченят» – два притопи – три прихлопи, виглядає це
примітивно. З них усіх сміються, освистують, Ді-джей дає їм кумедні
сатиричні маски – свині, бегемота, щось таке. Артур робить музичну
паузу, щоб танцювали всі – і виходить на вулицю.

СЦЕНА 17
Біля входу тиняється сумний Северин. З краю сцени знову виникає
чоловік-тінь із каптуром. Северин у якусь мить помічає його, зупиняється, вдивляється, робить рух у його бік – тоді постать зникає за кулісами. Виходить Артур, бачить Северина, полегшено зітхає.
АРТУР. О, а ти чого не заходиш? Загубив запрошення?
СЕВЕРИН. Та ні… Я маю…
АРТУР. Ну так заходь пошвидше, бо все найцікавіше пропустиш.
СЕВЕРИН. Мені там нічого цікавого немає…
АРТУР. Звідки ти знаєш?
СЕВЕРИН. Та бачив.
АРТУР. Значить, недобачив. Ти бачив господиню вечора?
СЕВЕРИН. Ну бачив, і що? Вона мене не цікавить…
АРТУР. Серйозно? А на кого ж ти чекаєш?
СЕВЕРИН. А ваше яке діло?
АРТУР. А може, хотів допомогти… Ти ж на Риту чекаєш?
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СЕВЕРИН. Ну… І що?
АРТУР. І дарма…
СЕВЕРИН. Що, її не буде? Щось сталося?
АРТУР. А чого ти вирішив, що щось сталося?
СЕВЕРИН. Та тут якийсь підозрілий тип ходив, от я і подумав…
АРТУР. Де?
СЕВЕРИН. Отам був, ніби стежив за кимось… Уже немає…
АРТУР. Раз немає – то мабуть, пішов по своїх справах… А дарма
чекаєш, бо вона вже тут…
СЕВЕРИН. Де? Я заходив і її не бачив…
АРТУР. Це не значить, що її немає…
СЕВЕРИН. Це значить, що вона ховається?
АРТУР. Ні, це значить, що ти погано дивився…
СЕВЕРИН. Не розумію…
АРТУР. Зрозумієш, коли вернешся в клуб. І скажи, який танець ти
любиш і вмієш?
СЕВЕРИН. Ну… Брейк…
АРТУР. Добре, буде тобі брейк. Тільки покажи клас. Але спершу
зіграй у лотерею…
СЕВЕРИН. Я не граю в лотерею…
АРТУР. Доведеться грати. Тут такі правила гри… Їх встановлюю я.
І це я запросив тебе…
СЕВЕРИН. Ви? Чому?
АРТУР. Правильніше спитати – для чого? Але це ти маєш зрозуміти сам…
СЕВЕРИН. Але я поки нічого не розумію…
АРТУР. Ти ж розумний хлопець і уважний… Принаймні, я на це
сподіваюсь… Ідеш?
СЕВЕРИН. Так…

СЦЕНА 18
Клуб. Вони заходять і йдуть до лотерейного барабану. Северин витягує
білет, називає номер. Нарешті черга Марго – їй дістається композиція Дощ –
музика зі звуками дощу. Вона танцює красиво, креативно, віддаючись танцю,
який перетворюється ніби в особливий ритуал. Всі аплодують. Северин уваж139
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но спостерігає, починає розуміти, хто це. Настає черга Северина – він танцює
круто, енергійно – йому теж аплодують. Тепер черга Антуана – він рішуче
йде до Марго і запрошує її на танець – вона йде за ним, вони танцюють удвох.
Антуан робить знак Борису, той щось шепоче Віктору – вони відходять
углиб клуба.
Лунає мелодія дзвінка, якась романтична, Рита помічає, що Віктор лишив телефон, дивиться, що це Каріна, бере телефон, виходить із ним на
вулицю, відповідає.
РИТА. Алло…
КАРІНА. Ой, я мабуть, не туди втрапила…
РИТА. Каріна?
КАРІНА. Так… а з ким я говорю? Мені потрібен Віктор…
РИТА. Це Рита… Не кидай трубку…
КАРІНА. О, то він тебе знайшов… З Віктором щось сталося?
РИТА. Ні-ні… все ОК, просто відійшов і забув телефон, а я… хотіла
поговорити з тобою…
КАРІНА. Зі мною?... Мені здавалося, ти була дуже не рада мене бачити…
РИТА. Тоді так. Але я на рік старша… Скажи, це правда, що ти пішла від нього через мене?
КАРІНА. Так… Мене вразила ця історія і як він повівся з тобою і
твоєю мамою…
РИТА. А чому тоді ти дзвониш?
КАРІНА. Хотіла сказати про твій день народження, щоб він привітав… До речі, вітаю…
РИТА. Дякую, несподівано приємно… Скажи, а ти його ще любиш?
КАРІНА (пауза). Може, й люблю… Але це вже не має значення.
РИТА. Ні, це має значення… Він тебе теж любить…
КАРІНА. Це він сам тобі сказав?
РИТА. Сказав, але… не мені. Тобто мені… але він думав, що не мені.
Це складно пояснити – це треба бачити… Одне слово – якщо ти ще любиш – приїжджай – у мене тут вечірка в клубі Аліса, танці, сюрпризи,
весело, правда… Ну і забирай його…
КАРІНА. Куди забирати?
РИТА. Куди хочеш… Просто я зрозуміла… Він і мене шукав – через
тебе, щоб повернути тебе. Я вже не зможу його любити. А мама – та
взагалі його ненавидить. Він нам не треба…
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КАРІНА. А, то ти – на тобі, Боже, що нам не гоже?… Знаєш, я йому
більше не довіряю…
РИТА. А може, у вас усе вийде не так, спробуй…
КАРІНА. Ти думаєш, варто дати другий шанс?
РИТА. Так… Коли я говорила з ним просто так, ніби з чужим… Нічого так, може бути…
КАРІНА. А чому ти це робиш для мене?…
РИТА. Ну… Ти хотіла зробити щось для мене. А я теж не хочу тобі
нічого ламати. Нащо? Він мені чужий і вже ніколи не стане рідним…
Так що, приїдеш?
КАРІНА. Приїду… Але ніколи не кажи ніколи… Рит, а може ми
якось просто зустрінемось?
РИТА. Ми вдвох?
КАРІНА. Так… Може, це дурня, але мені чомусь здається, що ми
можемо… подружитися…
РИТА. Ну… якщо чесно, з подружками у мене зараз повний
швах…
КАРІНА. Тоді я зараз приїду… І ще я тебе запрошую на каву на наступному тижні…
РИТА. Ну, каву я не п’ю… Але на сік можна чи коктейль… молочний…
КАРІНА. Ой, точно, ти ж іще маленька… Добре – і на тістечка… Ти
любиш солодке?
РИТА. Солодке – так… Домовились…
Рита не помічає, як за її спиною опиняється Антуан, який чує останні
фрази.
РИТА (повертається і налітає на Антуана, здригається). А-а…
АНТУАН. Чого ти?
РИТА (відступає). Ти так тихо підійшов – я тебе не помітила…
АРТУР. Просто ти була захоплена розмовою… Побачення?
РИТА. А якщо так, то що?
АРТУР. Цікаво… Приходиш з одним – побачення з іншим… Ти з
ним дружиш, чи то як?
РИТА. Чи то як… А тобі яке до того діло?
АРТУР. А якщо є, тоді як?
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РИТА. Якщо є що?
АРТУР. Якщо є сюрприз… Ти ж, здається, любиш сюрпризи?
РИТА. Ну… якщо вони приємні…
АРТУР. Я певен, що цей буде приємним…
РИТА. Ти завжди такий самовпевнений?
АРТУР. Завжди… А що, тобі це хіба не подобається?
РИТА. Не завжди… І де твій сюрприз?
АРТУР. Не тут… Ходімо зі мною – тут я не хотів би цього показувати…
РИТА. Чому?
АРТУР. Цей сюрприз тільки для тебе… Ідеш?
РИТА. Ну, добре… Але якщо недовго… Веди..
Антуан із Ритою йдуть в умовному напрямі до парку. За ними вискакує Борис, озирається, натягує шапку на обличчя, одягає широкий плащ чи
щось інше, теж іде швидким кроком.
Виходять Артур і Северин, озираються.
АРТУР. Ну що, проґавив, хлопче? Вони пішли…
СЕВЕРИН. Хто з ким?
АРТУР. Думаю, що Антуан і… Ти вже зрозумів, хто?
СЕВЕРИН. Зрозумів… І навіщо їй це було потрібно? Цей маскарад?
АРТУР. А навіщо тобі пірат Бенні?...
СЕВЕРИН. Звідки ви дізналися? Я про це нікому…
АРТУР. Здогадався…
СЕВЕРИН. А вона?
АРТУР. Не знаю… А що ти зробив, щоб вона здогадалася? Нічого?
Відпустив з Антуаном? Ну мовчи далі, бережи енергію – буде в тебе до
фіга. І що робитимеш далі, герой?
СЕВЕРИН. Ще не знаю… Якщо їй подобається Антуан, я не хочу
бути третім зайвим…
АРТУР. Ти ж борець – і здаєшся, як слабак, без бою?
СЕВЕРИН. Це не бій…
АРТУР. Бій. І ти його ще не програв…
Затемнення.
142

Неда НЕЖДАНА. НЕ ТАКА ЯК ТРЕБА, або ДОЩ В АКВАРІУМАХ ПЛОЩ

СЦЕНА 19
Висвітлюється в глибині сцена в парку – Борис нападає на Риту-Марго,
яка йшла з Антуаном, але вона реагує швидше свого супутника, відбивається, зриває шапку – це Борис.
РИТА. О-па, Борька!
БОРИС. З дубу рухнула? Ти чого б’єшся?
РИТА. Я? А ти чого нападаєш? То ти справжній бандит чи фальшивий?
БОРИС. А ти фальшива Марго? Я пізнав її – це ж Ритка-каратистка…
АНТУАН. Уау, то ти нас розвела, як лохів…
РИТА. Ви самі себе розвели. Марго – це теж моє ім’я, я - Маргарита.
Можна Рита, а можна Марго. А ви що думали, я багата і хотіли пограбувати?
БОРИС. Та ти що, він просто хотів показати, який типу крутий
мачо…
РИТА. Це і був сюрприз?
АНТУАН. Я просто хотів романтики: порятунок – поцілунок… а ти
сама все зіпсувала…
РИТА. Ясно… Ну, сорі, мені фальшивий лицар не треба… Бачила
я такі сюрпризи – в труні в білих капцях… Ідіть ви, хлопці, з такою
романтикою… в ліс.
АНТУАН. Теж мені королева Марго знайшлася… Ритка-маргаритка… Хочеш вити на місяць – прошу, а ми вертаємося в клуб… Пішли,
Борь, нас тут не люблять…
РИТА. І не надійся…
Вона йде сама вглиб парку. Антуан і Борис виходять, назустріч їм постать в каптурі.

СЦЕНА 20
На сцені з’являється Оксана, майже біжить до клубу, назустріч Артур
і Северин.
143

Неда НЕЖДАНА. НЕ ТАКА ЯК ТРЕБА, або ДОЩ В АКВАРІУМАХ ПЛОЩ

АРТУР. О-па, схоже, у цієї жінки щось сталося…
СЕВЕРИН. Здається, це мама Рити…
АРТУР. Така молода? Та вона сама, як дівчинка…
ОКСАНА (підходить до входу). Не підкажете, клуб Аліса – тут вхід?
АРТУР. Тут, а ви когось шукаєте?
ОКСАНА. Дочку свою Риту… Не могли б ви її покликати?
СЕВЕРИН. Її там немає…
ОКСАНА. А де вона?
АРТУР. Здається, пішла у сквер…
ОКСАНА. О Боже, я ж її просила… тільки не це…
З’являється Віктор, слухає їх деякий час непоміченим.
АРТУР. Та не хвилюйтесь, вона не сама, напевне, з однокласником…
ОКСАНА. З Антуаном?
АРТУР. Схоже на те…
ОКСАНА. О ні, з цього франта мало толку… Боюся, щоб не сталася
біда…
СЕВЕРИН. Біда? (Артуру). А ви бачили, як вона пішла з Антуаном?
АРТУР. Ні, здогадався… А з ким іще?
СЕВЕРИН. Просто я бачив одного… чувака… дорослого… який стежив за нею.
АРТУР. Стежив? Ти певен?
СЕВЕРИН. Не певен… Але мені здалося це підозрілим – бо він ховав
обличчя.
АРТУР. Оце мені зовсім не подобається…
ОКСАНА. Якщо так, це жахливо! Я піду її шукати…
АРТУР. Стривайте. Так що могло статися? Кого ви боїтесь? Як він
виглядає?
ОКСАНА. Я не знаю, як… Ми переселенці, там лишилася квартира,
її зайняла сусідка і вимагала, щоб я віддала гроші і переписала квартиру на неї… А я… Мені так хотілося, щоб у Рити був день народження,
це все, що у мене було… Я не думала, що ці погрози всерйоз… І сьогодні сказала твердо ні. Я дурепа? Треба було віддати ці довбані гроші?...
ВІКТОР. Чому ти мені не сказала? Я маю кошти, я б міг заплатити…
ОКСАНА. З’явився? Ну-ну… Чому не сказала, що її хочуть убити?
Бо ти теж хотів її убити...
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ВІКТОР. Ну це ж зовсім інше!
ОКСАНА. Інше? А для мене немає різниці…
АРТУР. Так, зараз немає часу на мемуари і розбори польотів…
ВІКТОР. Так, може, запропонувати їм гроші зараз?
ОКСАНА. Там телефон не відповідає, я не знаю, як зв’язатися…
АРТУР. Все одно шантажистам не можна платити – бо це буде нескінченно…
ОКСАНА. Але що тепер робити? Раптом її вже схопили і повели в
підвал… Я піду в сквер…
ВІКТОР. Чекай, я піду з тобою її шукати…
СЕВЕРИН. Я теж піду її шукати…
АРТУР. Ні, чекайте, треба покликати всіх і розподілити по парах,
хто де шукає…
ВІКТОР. А куди поділась Марго? Бо в мене зник телефон…
АРТУР. А, ти ж нічого не зрозумів… Марго, це і є Рита.
ВІКТОР. Не може бути, а я їй такого наплів… А я боявся, щоб вона
собі щось не зробила…
АРТУР. Тільки не Рита! Напевне, це був розіграш, перевірка на
вшивість…
ОКСАНА. Її звати Маргарита – можна Рита, можна Марго…
Підходять Леся і Люся, чують останні фрази.
ЛЮСЯ. Вау, нічого собі, ну круто!
ЛЕСЯ. А я відчувала, що щось тут фальшиво…
ЛЮСЯ. А до речі, чому їй не можна передзвонити?
ОКСАНА. Я пробувала… було поза зоною…
АРТУР. То може в підвалі, а зараз?…
ОКСАНА (дзвонить). Знов поза зоною…
АРТУР. Віктор, а твій телефон?
ВІКТОР. Я не пам’ятаю його – недавно новий номер…
АРТУР. А хто його може знати?
КАРІНА (підходить). Я знаю…
ВІКТОР. Каріна? Як ти тут опинилась?
КАРІНА. Мене запросила Рита… А що тут сталося?
АРТУР. Рита пропала, і є підозра, що сталася біда…
ОКСАНА. Її могли взяти в полон…
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ВІКТОР. В полон беруть на війні, а це просто бандити…
ОКСАНА. А у нас війна, може, ви не помітили, але це так…
АРТУР. Так, зараз треба негайно прочесати сквер, але не йти по одному - у нападника може бути зброя, тому нам треба бути дуже обережними …
ВІКТОР. Так може тоді поліцію?
ОКСАНА. Поліцію? Поки вони приїдуть… якщо приїдуть… Та й
хто зараз арештовує тих терористів? Вони ж відкупаються на раз…
АРТУР. Так, тоді Каріна – телефонуй…
КАРІНА (телефонує). Не беруть…
Виходять Антуан і Борис.
АРТУР. О-па! Антуан, а Рита не з вами була? Чи то Марго?
АНТУАН. Ну, спершу була… Замаскувалася… Ми розійшлися…
ВІКТОР. Ви що, залишили її саму? Дівчину одну в темному парку?
БОРИС. Ага, з такою самому йти небезпечно…
АРТУР. А, це свіжий синець - від неї?
БОРИС. Ну… хто ж знав? Я ж «понарошку» хотів напасти, а вона
того - каратистка…
АНТУАН. Вона сказала, що хоче гуляти сама, і захисники їй не треба…
ЛЕСЯ. А, все ясно, Антуан хотів розіграти лицаря… Старий прийом?
ЛЮСЯ. О, і я цю фішку вже знаю. Борику, так це ти був тоді в парку?
БОРИС. Ну, я, так і що? Прикольно і романтично…
ЛЕСЯ. Синець у тебе дуже романтичний…
БОРИС. А вона жартів не розуміє… І чого мене? Це Антуан затіяв…
АРТУР. Так, нам зараз зовсім не до жартів…
СЕВЕРИН (Антуану). Так значить, ти героя з себе розігруєш? А сам
лишаєш дівчат із правдивими бандитами? Ну тримай, герой… (Дає
хук, Антуан відлітає, їх рознімають).
АНТУАН. Ти чого, з дубу рухнув?
АРТУР. Так, брейк, хлопці. Антуан і Боря не в курсі. Зараз є реальна
небезпека для Рити, а можливо, і для всіх нас. Хто готовий іти на поміч? Треба розбитися на пари…
СЕВЕРИН. Я сам піду… Мені поміч не треба…
АРТУР. А ти знаєш, де шукати?
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СЕВЕРИН. У мене інтуїція… (Іде, Артур проводжає поглядом, але не
зупиняє).
ВІКТОР. Я готовий іти…
КАРІНА. І я… Я піду з тобою…
АРТУР. Антуан, Борис, підете?
БОРИС. Та можна, а що? Мені до пари ще одного синця не вистачає…
АНТУАН. Я піду…
ЛЮСЯ. І я – Риту треба виручати.
ЛЕСЯ. Я сама не залишуся, я - з вами.
АРТУР. ОК, я йду з Оксаною, Віктор із Каріною, а ви йдіть учотирьох… У три напрями. Запалюйте ліхтарики на телефонах. Якщо щось
побачите, подавайте сигнали.
ОКСАНА. Ходімо вже! Скільки часу згаяли!
Всі розходяться парами з ліхтариками шукати Риту.

СЦЕНА 21
Парк. Півтемрява. Рита йде і плаче. За нею на віддалі нечутно йде постать у каптурі. Северин помічає обох, зупиняється, потім намагається
обігнати з іншого боку, наздоганяє Риту саме в той момент, коли на неї
нападає постать у каптурі. Рита оговтується і теж починає захищатися,
валять його вдвох. Той вивертається, підводиться і тікає.
РИТА. Ну, привіт… (Вглядається в обличчя, він підсвічує ліхтарем). Северин?
СЕВЕРИН. Так, це я…
РИТА. Дякую… Ти ж той… врятував мене…
СЕВЕРИН. Ти знаєш, хто це був?
РИТА. Ні… Але здогадуюсь… А як ти тут опинився?
СЕВЕРИН. Я тебе шукав.
РИТА. Ти мене? Чому?
СЕВЕРИН. Антон із Борисом вернулись. Він не Антуан, а Антон. Це
він так рисується…
РИТА. Ясно… та ну їх… А цього, який напав, ти розгледів?
СЕВЕРИН. Не дуже… Я бачив його раніше біля клубу і відчув - щось не те.
147

Неда НЕЖДАНА. НЕ ТАКА ЯК ТРЕБА, або ДОЩ В АКВАРІУМАХ ПЛОЩ

РИТА. Ти так відчуваєш? Звідки? Ти ж мене вперше бачиш…
СЕВЕРИН. Ні, не вперше, я тебе пізнав, Рита.
РИТА. Ясно… Зараз чи раніше?
СЕВЕРИН. Раніше… Не зразу. Коли ти танцювала… А навіщо ти це
зробила?
РИТА. Я ж була «не в тренді»… не така, як треба… .
СЕВЕРИН. Якщо чесно, мені більше подобається Рита, ніж Марго.
РИТА. Правда? Мені теж… (Знімає перуку і туфлі.) Тоді зніму ці дурні шпильки…
СЕВЕРИН. А-йо - ти поколеш ноги!
РИТА. Я їх більше поколола у цих туфлях… Люблю босою ходити
по траві…
СЕВЕРИН. Тоді і я зніму, за компанію. (Знімає). А ти йшла до річки?
РИТА. Звідки ти знаєш?
СЕВЕРИН. Коли у мене хріновий настрій – теж іду на берег.
РИТА. О, і я! Я дуже люблю воду! Річку, дощ... Скажи, а чому ти весь
час мовчиш?
СЕВЕРИН. Не весь. Просто мовчання зберігає енергію. Сенсей казав.
РИТА. Ти займаєшся карате?
СЕВЕРИН. Ну так, ти ж бачила. Той во - синій пояс.
РИТА. А у мене - жовтий... Скажи, а чому ж ти тоді зараз не зберігаєш енергію?
СЕВЕРИН. А мені на тебе не жаль витрачати. Я б тобі всю енергію
віддав, якщо що…
РИТА. Ого, серйозно?… Не варто. (Лукаво). А хто мене тоді захищати буде?
СЕВЕРИН. Ти ж умієш захищатися. Жовтий пояс.
РИТА. Не завжди. А якщо нападають і вдаряють у спину?
СЕВЕРИН. Я тебе не залишу, тобі ж потрібен тіло-охоронець?
РИТА. Спино-охоронець (Сміються.) Якщо серйозно, може, у мене
другий день народження.
СЕВЕРИН. А я знаю. У мене для тебе подарунок є… (Дістає пакунок,
але флакон парфумів у нім розбився). Був… Вони розбилися… Через цього… козла… Це були парфуми…
РИТА. Та я вже здогадалася, ти пахнеш… на півкілометра. Мені ще
це ніхто не дарував …
СЕВЕРИН. А-йо… мені так жаль… я ще куплю, правда…
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РИТА. Нічого, зате мені сподобалась твоя орхідея… Бенні.
СЕВЕРИН. Ти здогадалась… а зараз чи раніше?
РИТА. Трохи раніше. Коли ти танцював… Ти прикольно танцюєш…
СЕВЕРИН. І ти теж… І ще я давно хотів тобі сказати про день пам’яті
– це круто. Респект.
РИТА. У тебе там хтось є?
СЕВЕРИН. Брат… був…
РИТА. Тримайся…
СЕВЕРИН. І ти теж… той… будь обережною – бо цей… може вернутись.
РИТА. Може… Ну нічого… Дивись, ти - пірат Бенні і каратист, я королева Марго і хакерша – прикольна парочка… майже спецагенти…
(Починає сміятися).
СЕВЕРИН. Тільки нас може видати запах французьких парфумів у
радіусі півкілометра… (Вони сміються вдвох, дедалі сильніше.) Знаєш, а
ти той… така як треба…
В цей час на галявину підтягуються всі інші – Артур, Оксана, Віктор із
Каріною, Леся з Антуаном, Борис із Лесею, заворожено дивляться, як Рита і
Северин сміються.
ЗАВІСА.
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НЕТУДИДИТИНА
або ЦЕ СТАЄТЬСЯ РАПТОВО
Драма на одну дію

ДІЙОВІ ОСОБИ:
ШТЕФАН Вольфрат – представник видавничої фірми із Австрії, віком 40 – 45 років
НАДІЯ Харченко (Нетудидитина) – дівчина-інвалід на візочку, 19
років
МАРИНА – подруга Надії, 19 років
МАКСИМ – друг Надії, 22 роки
АРСЕН – друг Марини, 21 рік
Два темних силуети:
ЧОРНИЙ – Він
СІРИЙ – Вона
Два бізнесмени в літаку:
Донецький братєла – із Сицилії
Донецький братєла – із Баден-Бадена
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ГОЛОС: «Ця історія сталася напередодні. Тоді, вважалося, на Донбасі панували мир та спокій, а літаки з усього світу
безбоязно перелітали східний регіон України. Здавалося, так
буде завжди. Тільки поодинокі голоси лунали про гуманітарну катастрофу на Сході України. І зовсім ніхто не хотів чути
про можливий крах всього і всіх. Тоді Донбас видавався запорукою стабільності та контролю. Тож цю історію ще можна
було б назвати – Напередодні. Але задля справедливості, ім’я
її – Нетудидитина».
АЕРОПОРТ У КИЄВІ. На авансцену виходить Штефан Вольфрат.
На ньому костюм без краватки. Через одну руку перекинутий плащ,
в іншій тримає пухкий портфель. Розгублено оглядається, ніби щось
шукаючи. Чути притаманний для аеропорту шум. Жіночий голос
оголошує розклад прильотів та вильотів: «Прибуття рейсу 7004 Амстердам-Київ затримується на дві години», «Прибув літак рейсом 1125
Осло-Київ», «Починається реєстрація на літак Київ-Донецьк». Після
останнього повідомлення чоловік полегшено розводить руками та
швидко йде за сцену.
У ЛІТАКУ. Штефан виходить зі стільцем. Сідає спиною до залу,
розгортаючи газету. Зі стільцями виходять ще двоє пасажирів, сідаючи перед чоловіком. Зручно вмощуються. Голос стюардеси: «Пані та
панове, ми відправляємося в рейс Київ – Донецьк. Час польоту 1 година 40 хвилин. Просимо усіх застібнутися пасками безпеки.» Чути шум
двигунів. Останні двоє починають між собою розмову:
ПЕРШИЙ. Братєла, ти із Донєцка?
ДРУГИЙ. Мля, а шо – нє відно!!!
ПЕРШИЙ. Радную душу сразу відно. А тот, што за намі сразу відно – нє із Донєцка.
ДРУГИЙ. Та он вообщє нє наш. Мля, австріяка. Я с ним із Вєни до
Кієва лєтєл.
ПЕРШИЙ. Значіт – нємчура!
ДРУГИЙ. Нє-є, я говорю тєбє – австріяка. Он со мной однім рейсом
із Вєни до Кієва лєтєл.
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ПЕРШИЙ. Что нємчура, что австріяка – всє оні фашисти. Я свою
жєну с дєтьонишамі в Баден-Баден на курорт отвозіл. Так строго насторого прєдупрєділ, чтоби всєгда помніла, что находіться в тилу врага.
ДРУГИЙ. Мля, а я свою бабу с дєтьмі на Сіцілію на курорт запьор.
Так сказать подальшє, чтоби самому от ніх отдохнуть.
ПЕРШИЙ. Ну і как там Сіцілійская мафія?
ДРУГИЙ. Мля, да развє ето мафія. Вот у нас в Донєцкє – ето да. А у
ніх – ето дєтскій лєпєт.
ПЕРШИЙ. В Донєцкє мафія тоже пєрєвєлась. Нє то што раньшє.
Всє пєреодєлісь в костюми от Вєрсачє і сдєлалісь акадємікамі. Нє с кєм
поговоріть і водку по чєловєчєскі випіть.
ДРУГИЙ. Мля, братєла, у мєня с собой єсть разбавлєний спірт – 70
градусов. За знакомство!
ПЕРШИЙ. За знакомство – с удовольствієм. А заєдать чєм будєм?
ДРУГИЙ. Мля, кока-кола только єсть.
ПЕРШИЙ. Кока-кола?! Нє-є, тогда я пас – у мєня пєчьонка больная.
ДРУГИЙ. А ми у стюардеси водічкі попросім. Слушай, братєла, а
можєт і австріяку сто грам нальом? Всьо же я с нім із самой Вєни лєтєл.
(Озираються на австрійця, який продовжує незворушно читати газету).
ПЕРШИЙ. Нєззя! 70 градусную он нє видєржіт. Ето ужє дажє нє
водка — ето почті спірт. Сам понімаєш, что нашому чєловєку во благо
– то немчурє смерть. Дєржі стаканчик.
ДРУГИЙ. Мля, та австріяка он, а нє нємєц.
ПЕРШИЙ. Одін хрєн, налівай. Всє оні арійци хрєнови. За знакомство! (Випивають).
ДРУГИЙ. Зьома, прєдставляєш, мнє одін іностранєц с гордостью
показал футболку, гдє напісано:
Now Ifearnothing, I’vebeentoDonetsk(«Тепер мені нічого не страшно,
я був у Донецьку»).
ПЕРШИЙ. Знаю. Во врємя чємпіоната Європи по футболу ето била
самая популярная футболка срєді іностраних болєльщіков.
ДРУГИЙ. Зьома, ні хрєна оні нє понімают: бить в Донєцкє і жіть в
Донєцкє — ето двє большіє разніци.
ПЕРШИЙ. А жіть в Донєцкє і єщьо свою бабу на Сіцілю отвєзті —
ето ужє нє каждому дано. (Випивають).
ДРУГИЙ. Ілі в Бадєн-Бадєн...
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ПЕРШИЙ. Ілі на курорт в Бадєн-Бадєн. А вообщє так пріятно встрєтіть в самольотє родних тєбє людєй.
ДРУГИЙ. Тост! За хорошіх людєй із Донєцка!
ПЕРШИЙ. Мля, налівай, братєла!
ДОНЕЦЬК. Велика кімната міської квартири. На інвалідному
візочку виїжджає миловидна дівчина. Вона чимось зажурена та
знервована. Швидко переїжджає з одного кутка кімнати в інший,
ніби щось шукаючи.
НАДІЙКА. Так сталося! Що поробиш? Так сталося! Не ти перша,
і не ти остання. А може і остання... Але не ти перша... Боже мій, куди
мені тепер їхати? Тепер тільки їхати. Їхати, і вже ніколи не ходити.
Боже, що ж мені тепер робити? Надіє, Надю, Надійко?!. Куди, навіщо,
за що...
Чіпляє на журнальному столику вазу, яка падає на підлогу і розбивається. Завмирає на місці біля черепків.
НАДІЙКА. Розбилася. Я – розбилася. Тепер треба спробувати підняти те, що від мене залишилось.
Намагається підняти з підлоги черепки. Хоча на візочку це їй погано вдається. Піднімає високо над головою один із черепків.
НАДІЙКА. Зірочка. Ні — це не зірочка. (Прикладає до серця) Це моя дитинка. Моя майбутня донечка. Якщо у мене колись народиться
дитинка, то це обов’язково буде донечка. Донечка! Вона буде любити
квіти. Рожеві квіти. Буде бігати по галявині і кликати мене: «Мама,
біжи до мене, дивись яку квіточку знайшла». А я буду плакати. Плакати від радості і від суму. Від радості, що це моя донечка, і від суму, що
не можу бігати разом з нею.(Певний час плаче). Боже, як я хочу донечку,
як би хто знав, як я мрію про це!
Проте, годі! (Намагається взяти себе в руки). Надійко, адже ти знаєш, якщо весь час рюмсати, то незабаром від твоїх слізок може статися всесвітній потоп, у якому потоне і водоспад Ніагара. (Пробує кеп153
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кувати). А ти ж хочеш колись побувати на водоспаді Ніагара? Звісно
хочеш. А поплакати трішечки завжди можна. Слізки плям не залишають. Тому крім тебе про них більше ніхто і не знатиме. Все добре,
Надійко, все гаразд!
З одного кутка кімнати роздається дзвінок у двері, а з іншого — телефонний дзвінок. Не знаючи куди їхати, дівчина зупиняє візочок посеред
кімнати.
НАДІЙКА. Сподіваюсь, мої слізки вже висохли. І як добре, коли
тобі хтось дзвонить. І як погано, коли це всі роблять одночасно.
Після невеликих роздумів їде до телефону, але на іншому боці вже
поклали трубку, – чути короткі гудки. Тоді швидко переїжджає до
вхідних дверей. Відчиняє. До кімнати швидко заходить чимось перелякана Марина, щільно причиняючи за собою двері та тривожно озираючись.
МАРИНКА. Надійко, ти сама? (Починає обходити кутки кімнати,
ніби когось шукаючи).
НАДІЙКА. Сама. Привіт, Маринко. Ти така стривожена?
МАРИНКА. Це ти думаєш, що ти сама. А може ти і не сама?
НАДІЙКА (ображено). Ну пошукай, може когось і знайдеш?
МАРИНКА (обнімає подругу). Надійко, вибач мене дурепу? Мені
здається, що скоро від усього цього здурію!
НАДІЙКА. Від чого, Маринко, що сталося?
МАРИНКА (обхопила голову руками). Надійко, краще ні про що не
питай. Інакше ти скажеш, що я збожеволіла.
НАДІЙКА (пригортає її до себе). Подруго, що-що, а такого я ніколи
тобі не скажу. Але все ж, чому такі слізки?
МАРИНКА. Надійко, я прийшла попрощатися.
НАДІЙКА. Попрощатися?!
МАРИНКА. Ми з Арсеном вирішили виїхати із Донецька.
НАДІЙКА. Чому? Коли? Навіщо?
МАРИНКА. Якомога швидше і якомога непомітніше. Може завтра,
а може післязавтра.
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НАДІЙКА. Але чому такий поспіх? Адже тоді щось сталося? І куди
ви збираєтеся їхати?
МАРИНКА. За 80 кілометрів від Донецька є екологічне селище, де
люди проживають у наближених до первісної природи умовах – без
світла, без газу, без будь яких ознак цивілізації. Ми з Арсеном теж вирішили повернутися до природи.
НАДІЙКА. Маринко, але ж це – втеча?
МАРИНКА (пауза). Вважай, що так.
НАДІЙКА. Але від кого?
МАРИНКА. Не питай.
НАДІЙКА. Але якщо вас шукають, то і там вас зможуть легко знайти.
МАРИНКА. Ми це знаємо. Проте сподіваємось, що саме там вони
нас залишать у спокої.
НАДІЙКА. Маринко, хто вони?
МАРИНКА. Не питай краще, бо я зараз знову розплачуся.
НАДІЙКА. Тоді давай поплачемо разом.
МАРИНКА (вражено відступає). А ти хіба теж плачеш?!.
НАДІЙКА. А ти думала, що я така ж залізна, як і мій візочок. Так,
Маринко, я теж іноді плачу. Щоправда, зазвичай тоді, коли ніхто не
бачить. Якраз перед тобою тільки й встигла витерти слізки.
МАРИНКА (розгублено). А...а... ти чому...?
НАДІЙКА. Така я вже, напевно, дурепа. Щойно уявляла себе мамою, у якої буде маленька донечка. Але сльози плям не залишають.
Поплакала, і забулось.
МАРИНКА. А татом донечки ти уявляла Максима?..
НАДІЙКА. Ні.
МАРИНКА. Хіба він тобі не подобається?
НАДІЙКА. Подобається. Але я не хочу псувати йому життя.
МАРИНКА. Але ж він тебе так любить.
НАДІЙКА. Я знаю. Саме тому хочу, аби він був щасливим.
МАРИНКА. А ти?
НАДІЙКА. На мені життя не закінчується. Бачиш, і ви з Арсеном
перебираєтесь в якесь еко селище. Без жодного зв’язку з цивілізацією.
Але годі! Раз ми вже з тобою, подруго, разом не розплакалися, то розповідай, що там сталося.
155

Олег МИКОЛАЙЧУК-НИЗОВЕЦЬ. НЕТУДИДИТИНА

МАРИНКА. Надійко, за мною полюють.
НАДІЙКА. За усіма нами слідкують. І дуже пильно. І ми це всі знаємо.
МАРИНКА. Ні – тепер вже не слідкують, тепер вони – полюють.
НАДІЙКА. Поясни.
МАРИНКА. Це неможливо пояснити. Це – треба відчути.
НАДІЙКА. До речі, а де Максим та Арсен?
МАРИНКА. Їх викликали на сесію облради. Депутати хочуть знати, що це така в Донецьку за молодіжна організація, яка має ще й таку
дивну назву – «Молода Україна».
ПОТОЙБІЧЧЯ. Напівтемрява у фіолетових тонах. Обабіч сцени з’являються два силуети у довгих плащах із капшуками на голові: один – Сірий, другий – Чорний.
СІРИЙ. Двоє вже зламалися. Утікають жити в екологічне селище.
ЧОРНИЙ. Як на довго?
СІРИЙ. Кажуть, що назавжди.
ЧОРНИЙ. Не вірю. Просто хочуть взяти паузу. А потім знову вести
свою підривну діяльність. У тому селищі, де вони житимуть — є наші
люди?
СІРИЙ. Наші люди скрізь є. Проте там дуже складно стежити, немає ніяких благ цивілізації.
ЧОРНИЙ. Я хочу про них і там все знати.
СІРИЙ. Ми подбаємо про це.
ЧОРНИЙ. Що ще?
СІРИЙ. Нам вдалося роздобути документ, у якому ці неформали
розробили програму державної боротьби з дитячим алкоголізмом в
Україні.
ЧОРНИЙ. Щось на кшталт Сухого закону?
СІРИЙ. Патронне, значно гірше. Вони пропонують винести всі алкогольні магазини за місто, і продавати алкоголь з 12 дня до 8 вечора.
ЧОРНИЙ. Це щось на зразок системи у Швеції.
СІРИЙ. Вони забули, що вони живуть не в Швеції, і навіть не в Україні. Вони живуть – на Донбасі.
ЧОРНИЙ. Ми їм швидко про це нагадаємо. Далі.
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СІРИЙ. Патронне, наша найбільша проблема такою так і залишається. Я маю на увазі ту калічку на візочку, яка й організувала всю цю
організацію.
ЧОРНИЙ. Ви її не змогли ізолювати?
СІРИЙ. Виникла невелика проблема. До неї приїжджає гість із Австрії.
ЧОРНИЙ. Навіщо?
СІРИЙ. Наша калічка виявилась ще й талантом у літературі. Вона
написала роман, який отримав першу премію на літературному конкурсі в Австрії . Зараз цей австріяка привіз їй цю нагороду. Самі розумієте, на даному етапі ми не можемо її чіпати. Може виникнути міжнародний скандал.
ЧОРНИЙ. Міжнародних скандалів нам не треба. Про що роман?
СІРИЙ. Поки що ми не знаємо.
ЧОРНИЙ. Як він хоча б називається?
СІРИЙ. Найближчим часом дізнаємось.
ЧОРНИЙ. Дізнатися. І негайно.
СІРИЙ. Патронне, все буде зроблено.
Затемнення.
КВАРТИРА НАДІЙКИ. Хтось дзвонить у двері.
НАДІЙКА. Маринко, відчиняй хутчіше. Це наші хлопці повернулися.
МАРИНКА (біжить відчиняти). Чує моє серце, зараз вони нам таке
розкажуть...
Відчиняє двері і з подивом відступає. До кімнати заходить Штефан
Вольфрат.
ШТЕФАН. Доброго дня!
МАРИНКА (трохи перелякано). Доброго, а хто ви такий і кого вам
треба?
ШТЕФАН (привітно). Чи можу я побачити Надю Харченко. Я приїхав до неї із Австрії.
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МАРИНКА. (затуляє собою вхід до кімнати). Із якої такої Австрії?
Ану покажіть документи?!
ШТЕФАН. А хіба ви – Надія Харченко?
МАРИНКА (войовничо). Ну, скажімо я. Покажіть документи?
ШТЕФАН (подає паспорт). А я вас уявляв трішки інакшою. (Звучить
голос Надійки).
НАДІЙКА. Маринко, хто там?
ШТЕФАН (радісно) Так ви не Надійка?
Виїжджає на візочку Надія.
МАРИНКА. Та ось, Надійко, якийсь дивний чоловік. Каже, що із
Австрії. (Повертає паспорт).
НАДІЙКА. А ви часом не Штефан Вольфрат?
ШТЕФАН. А ви Надія Харченко?
НАДІЙКА. Боже, Маринко, до нас гість із самого Відня. Заходьте до
вітальні, не стійте на порозі. Маринко, постав будь ласка чайний сервіз.
Усі прямують до вітальні. Дещо розгублена Марина починає готувати чай.
ШТЕФАН. Ну ось, Надійко, я і приїхав, аби передати вам вашу нагороду.
НАДІЙКА. Я знала, що ви повинні приїхати. Але не знала, коли
саме? Чому ж ви мене не повідомили. Відверто кажучи, я приголомшена. Але ще більше щаслива!
ШТЕФАН. Перепрошую. Хотів зробити маленький сюрприз. (Винувато оглядається на Маринку). Але здається, мені це не зовсім вдалося.
МАРИНКА (подає чайний сервіз. Звертається до Штефана). Вибачте,
будь ласка, що я вас так негостинно зустріла.
НАДІЙКА. Знайомтеся, Штефан Вольфрат, видавець із Відня. Маринка, моя найкраща подруга. Маринко, я тобі зараз все поясню.
ШТЕФАН. Може давайте я це спробую зробити. Розумієте Маринко, у нашому видавництві проходить щорічний конкурс на кращий літературний твір зі Східної Європи німецькою мовою.
МАРИНКА. Зачекайте-зачекайте, так ти ще й пишеш романи, і я,
найкраща твоя подруга, про це нічого не знала?
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НАДІЙКА. Вибач, Маринко, що тримала це у таємниці, але я навіть не уявляла, що у мене щось вийде.
МАРИНКА (ображено). Ну мені то могла хоча б щось розповісти.
ШТЕФАН. Маринко, у вашої подруги ще й як все вийшло. Журі
одноголосно визнало її твір найкращим.
МАРИНКА (у серцях). Коротше, Надійко, ти справжня Нетудидитина.
ШТЕФАН. Перепрошую, тепер я щось не так зрозумів?
НАДІЙКА. Штефане, ви так чудового володієте українською.
ШТЕФАН. Так само, Надійко, як і ви німецькою. Проте на відмінну
від вас я удвічі старший, тому за перевагою років знаю ще польську,
словацьку та чеську мови. Розкрию ще один секрет. Крім видавничої діяльності я займаюсь ще й викладанням, бо є професором слов’янської
філології.
МАРИНКА. Як чудово! Штефане, а ви, напевно, не зрозуміли слово
Нетудидитина?
ШТЕФАН. Саме так.
НАДІЙКА. Нетудидитина – це моє псевдо. Так прозвали мене друзі.
МАРИНКА. Прозвали так, бо мали на це певні підстави.
НАДІЙКА. Так. Нетудидитина – це дівоче прізвище моєї мами, яке
тепер вже стало моїм псевдо.
МАРИНКА. Хоча наша Надійка і за характером справжня Нетудидитина.
ШТЕФАН. Так-так. Я знаю, українські прізвища бувають дуже цікавими та дотепними.
Дзвінок у двері.
НАДІЙКА. А це вже наші хлопці. Вони просто неймовірні. Зараз
самі побачите. Маринко, відчиниш?
МАРИНКА. Так-так, вже біжу.
Відчиняє двері і до квартири вриваються збуджені Максим та Арсен.
МАКСИМ. Ну як з такими людьми взагалі про щось можна розмовляти? Це ж люди, ніби з іншої планети.
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АРСЕН. По-перше, це не люди, а депутати.
МАКСИМ. А депутати, хіба це не люди?
АРСЕН. Ні, люди – це люди, а депутати – це депутати.
НАДІЙКА. Хлопці, у нас гість із Австрії.
Тільки зараз збентежені юнаки помічають у кутку Штефана.
ШТЕФАН. Доброго дня! Мене звати Штефан Вольфрат.
МАРИНКА. Ну чого ви ніби води одразу до рота набрали. (Представляє). Це – Максим. А це – Арсен. Штефан приїхав до Донецька із
Відня, аби вручити нашій Надійці літературну премію.
МАКСИМ. Яку премію?
МАРИНКА (сміється). Літературну премію.
АРСЕН. За що?
МАРИНКА. За роман, який називається... А як він, до речі, називається?
ШТЕФАН. Він називається «Брати Габсбурги. 1939 рік». Надійко, зараз я не видав вашої таємниці?
НАДІЙКА (сміється). Трохи видали, пане Штефане. Але якщо ви
вже тут, то це вже і не таємниця.
МАКСИМ (без настрою). Он воно як. Так у тебе від нас теж вже є
таємниці.
МАРИНКА. Максиме, ну чого ти одразу набундючився. Надійка
сама не вірила у свій літературний талант, тому нам нічого і не говорила. Правда, Надійко?
НАДІЙКА. Так, хлопці. Це була, як люблять говорити письменники, перша проба пера.
ШТЕФАН (захоплено). Дивовижно. Читаючи цей роман ніколи б не
подумав, що це перший ваш твір.
НАДІЙКА. Таки перший.
МАРИНКА. Хлопці, а ви не стовбичте посеред хати, ніби засватані.
Краще сідайте пити разом з нашим гостем чай.
МАКСИМ. А може ми краще пізніше зайдемо.
НАДІЙКА. І пізніше теж зайдете. А зараз усі до столу.
Усі сідають пити чай, який розливає Маринка.
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ШТЕФАН. Я ще раз перепрошую. Бо здається, це я якось недоречно
увірвався до вас. Як у вас кажуть – як улітку сніг на голову.
МАРИНКА. Так у нас справді кажуть. Проте ви для нас – радісний
гість.
АРСЕН. М-д-а-а, не кожен день до нас з Австрії приїжджають.
НАДІЙКА (замріяно). Як улітку сніг на голову... Як би ви знали, як
я люблю білий пухнастий сніг. І навіть не тому, що взимку можу спостерігати за ним тільки з вікна. Просто ще добре пам’ятаю себе маленьким дівчам, яке радісно з’їжджало з гірки на санчатах...
МАКСИМ (без настрою, піднімається). Ну то я вже напевно піду.
Свій чай я вже випив.
МАРИНКА. Так він же гарячий?
МАКСИМ. Він був гарячим. Був, бо я його вже випив. Арсене, ти
йдеш?
ШТЕФАН. (піднімається.) Вибачайте, це я вже піду. У вас зараз свої
справи. А я зайду іншим разом.
МАРИНКА. Штефане, а ви вже десь зупинились?
ШТЕФАН. Так, у Донецьку дуже гарні готелі. Напевно, це спадок
після Європейського чемпіонату з футболу?
АРСЕН. Не без того. Футбол не тільки улюблена гра мільйонів, але
й мільйонерів. Чи б пак – мільярдерів. Як наслідок – гарні готелі. Ідемо
Максиме.
ШТЕФАН. Ні-ні, шановні, це я зараз піду. Як у вас кажуть, треба
перепочити з дороги.
АРСЕН. Штефане, ми тут мешкаємо на сусідніх вулицях, а ви – у
Відні. Відчуваєте різницю. Тому ми з Максимом прийдемо наступного
разу. Усім чао! (Йдуть до дверей).
МАРИНКА. Чао-какао! Надійко, то і я теж з хлопцями піду.
НАДІЙКА (обхопила голову руками, ніби тамуючи біль. Але швидко бере себе в руки). Стійте! Я прошу всіх залишитися. І вас Штефане
теж. Мені так хочеться, аби мою радість розділили зараз мої друзі.
Найближчі мені люди. Аби Штефан побачив, які ви у мене класні. Не
комплексуйте, будь ласка. Адже так рідко буває, коли люди збираються у такому чудовому колі.
МАРИНКА. Максиме, ти який пив чай? Гарячий?
МАКСИМ. Гарячий.
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МАРИНКА (сміється). А тепер ще й вип’єш холодний. Ану хутко
усі до столу.
НАДІЙКА. Штефане, побудьте ще трішечки з нами. Будь ласка!
ШТЕФАН (дещо вагається). Гаразд! Але я так зрозумів, що ви хотіли
обговорити справи вашої організації...
НАДІЙКА. Саме так. І сьогодні у нас справді якийсь знаменний
день. Нашою діяльністю нарешті зацікавилась влада. І найактивніших
її членів – наших хлопців Максима та Арсена – викликали на сесію
обласної ради.
МАРИНКА. Нумо, хлопці, розповідайте. До чого ви там договорилися.
МАКСИМ (знічено). Та ні до чого ми не договорилися.
АРСЕН. В основному депутати говорили про те, що не розуміють,
для чого потрібна наша організація «Молода Україна». А одна стара
комуністка взагалі сказала: «Уявляєте, всі ці молоді люди не тільки не
п’ють і не курять, але і розмовляють винятково українською мовою. Ну
просто фашисти якісь, а не люди»
МАКСИМ. Тоді я знову підійшов до мікрофону і дослівно нагадав
директиву Гітлера за 1942 рік, яка звучала так: «Необхідно звести слов’ян
до мови жестів. Ніякої гігієни. Тільки алкоголь та тютюн, алкоголь та тютюн».
МАРИНКА. А вони що на це відповіли?
АРСЕН. Тоді та ж сама депутатка знову загорлопанила: «Бачите, я
ж казала, що вони фашисти. Чуєте, вже і Гітлера цитують».
МАКСИМ. На що я цій дамі нагадав слова Вінстона Черчилля про те,
що у майбутньому новітні фашисти називатимуть себе антифашистами.
НАДІЙКА. Все зрозуміло. Діалогу не вийшло. Штефане, ви щось з
усього цього розумієте?
ШТЕФАН. Хіба що здогадуюсь. Вибачте, якщо ви мене вже залишили, то скажіть, що це за організація?
НАДІЙКА. Якось я звернулась до одного з керівників нашого регіону з таким запитом: Україна одна з найкризовіших у соціальному плані країн Європи. Ми займаємо перші місця по СНІДу, туберкульозу,
раку, абортам, дитячому алкоголізму та всякої іншої біди. Ну і сказала,
що потрібно більше інформувати людей, як застерігатися від усіх цих
небезпек. На це мені той діяч знаєте що відповів?
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ШТЕФАН. Що?
НАДІЙКА (зосереджується). Зачекайте, спробую це передати дослівно.
Від’їжджає в інший куток сцени, де вже за столом на неї чекає чиновник.
КАБІНЕТ ЧИНОВНИКА. Братєла із Баден-Бадена дивиться сумними очима на Надійку.
БРАТЄЛА. Дєвочка, у мєня ужє врємя прійома кончілось.
НАДІЙКА. Але ж ми так ні до чого і не домовилися.
БРАТЄЛА. Я понімаю, что ти інвалід, но мнє вєдь платят только за
казьонноє врємя.
НАДІЙКА. До речі, на Заході інвалідів ніколи не називають інвалідами.
БРАТЄЛА. Да?.. А как жє іх там називают?
НАДІЙКА. Люди з обмеженими можливостями.
БРАТЄЛА. Ето у ніх на Западє, а ето у нас на Донбасє. У нас люді
простиє.
НАДІЙКА. І все ж таки, ми хотіли б за допомогою влади боротися
з усією тією бідою, яка нині є на Донбасі. Адже це – гуманітарна катастрофа!
БРАТЄЛА. Ну я єйо в лоб, а она мєня по лбу. Катастрофа, ти говоріш катастрофа?!. А почєму у нас так много СНІДа, тубєркульоза, рака
і всякой другой дряні? А потому что оні на шіркє сідят, колятся і курят
всякую гадость. Я ж іх нє заставляю ето дєлать? Нє заставляю. І нікто нє
заставляєт. Так какіє к власті прітєнзії?!
НАДІЙКА. Але ж потрібно інформувати людей про ризики усієї цієї біди. Особливо молодь. Наркоман, який почав колотися, потім
живе в середньому не більше 8 років. А скільки в нас вже дитячих алкоголіків? Якщо так і далі піде, то Донбас незабаром перетвориться на
пустку.
БРАТЄЛА. У нас дємократічєскоє государство. Кто что хочєт, тот то
і дєлаєт. К власті прітєнзій нєту. А єслі хочєтє інформіровать о ракє?
Інформіруйтє. А сєйчас давайте заканчівать. Повторяю, мнє платят
только за казьонноє врємя.
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НАДІЙКА. Дякую за умовну підтримку. Я обов’язково зберу навколо себе однодумців, які будуть інформувати молодь про всі можливі
ризики у нашому регіоні.
Братєла. Как говоріться, Бог в помощь!
НАДІЙКА. До побачення.
Братєла. Жєлаю здравствовать. (Надійка їде на візочку до виходу, проте
чиновник її зупиняє). Баришня, а можна вас только на одну міну точку?
НАДІЙКА (знову розвертається). Звісно, можна.
Братєла. Так сказать, лічноє. Скажитє пожалуйста, а почєму ето ви
одна розгаваріваєтє на мовє, тогда как всє вокруг говорять на нормальном общєпонятном язикє. Ви что, особєнная какая то?
НАДІЙКА. Питання на питання. А ви член вашої головної партії?
Братєла. В Донєцкє всє уважаємиє люді єйо актівниє члєни.
НАДІЙКА. Так ось, нещодавно ваша партія провела цікаве дослідження по всій Україні. З’ясувалося, що чим менше в якомусь регіоні
говорять мовою титульної нації, тим більше в ньому поширено різної
біди та всякої зарази.
Братєла. Нє понял?! Так что, україноязичниє нє хватают СПІДа?
НАДІЙКА. І україномовні потрапляють в тенета цієї чуми. Як і всі
люди. Але у відсотковому співвідношенні значно менше, ніж ті, хто забув чи відцурався рідної мови. Це – статистика.
Братєла. Брєд какой то. І кто ету всю муть прідумал?
НАДІЙКА. Дослідження вашої рідної Партії. Щоправда, вони його
сильно не афішували, бо думаю, і самі не збагнули, чому так виходить.
Братєла. Молоткі! А ти то поняла – почєму?
НАДІЙКА. Все дуже просто. Рідна мова титульної нації неминуче пов’язана з віковими традиціями. А тяглість традицій – це опанування культури. Культурній людині набагато легше захистити себе
від проявів новітньої чуми, аніж манкруту з його деморалізованою
психікою.
Братєла. Мля, я так сразу і подумал, что ти - націоналістка.
НАДІЙКА. Овва, так сильно схожа?!
Братєла. Всє націоналісти ілі інваліди, ілі какіє то нєнормальниє.
Ну получаєш ти пособіє по інвалідності, ну і получай сєбє на здоров’я.
Чего ти проблеми на свою голову іщеш. Донбас – ето інтернаціонал. І
націоналістам тут нє мєсто.
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НАДІЙКА. Тоді процитую: «Без національного - немає інтернаціонального». Тобто той, хто не любить своє, не зможе по справжньому
полюбити і чуже. Це, до речі, вислів дуже шанованого на Донбасі Карла Маркса
Братєла. Ти мнє глаза Марксом нє замилювай. Донбас – ето Донбас.
НАДІЙКА. Донбас – це Україна! Тут народилися Володимир Сосюра, Іван Дзюба, Іван Світличний, Василій Стус та багато інших великих достойників.
Братєла. Дєвочка, смотрі чтоби у тєбя пособіє по інвалідності нє
отобралі. Уморіла ти мєня в концє трудового дня. Давай, навєрноє,
ужє прощаться.
НАДІЙКА. Напрочуд вчасна пропозиція. (Повертається до виходу).
Братєла (навздогін). І смотрі, что би бєз чудачєств. Донбас порожняк
нє гоніт!
НАДІЙКА. Ну це я вже не раз чула. До побачення.
Надійка під’їжджає до друзів у протилежному кутку сцени, які уважно
спостерігали за цією розмовою.
НАДІЙКА. Ось так все це і сталося. І саме після тієї розмови разом
із друзями ми вирішили заснувати організацію, яка б інформувала молодь про усі ці ризики. Тобто, щось робити.
МАРИНКА. І вирішили, що самі для прикладу відмовимося від
вживання будь якого алкоголю та тютюну.
ШТЕФАН. Фантастично. І що ж ви тоді робите?
НАДІЙКА. Повідомляємо про ризики у соціальних мережах, пишемо статті для усіх можливих видань, навіть розклеюємо листівки.
АРСЕН. Саме після появи листівок нами зацікавились відповідні
органи. Але, як бачите, діалогу не вийшло.
ШТЕФАН. Не розумію. Але ж ви робите хорошу справу!?
НАДІЙКА. Штефане, повірте, ми самі в цій ситуації багато чого не
розуміємо. Проте вирішили не сходити зі свого шляху. За будь яких
обставин.
АРСЕН. І навіть за будь-якої погоди. (Усі сміються).
МАРИНКА. Друзі, а давайте заспіваємо для Штефана нашу улюблену пісню.
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НАДІЙКА. Маринка, подай гітару.
Співають пісню «Каблучки». Сцену поступово огортає темрява.
Каблучки вистукують
По бруку
Каблучки ідуть
З дощем під руку.
Враз вони частіше
Стукать стали:
Може, дощ настирливий
Відстане?..
Тільки дощ
У бігові швидкому
Каблучки проводив
Аж додому.
ВУЛИЦЯ. Напівтемрява. З двох боків сцени з’являються Сірий
та Чорний силуети. Завмирають. Вибігає розхристана Маринка,
яка метушливо бігає по колу, ніби когось шукаючи.
МАРИНА. Що сталося? Щось сталося! Арсену, Арсенчику, де ти?
Що з тобою!? Я тебе ніде не можу знайти. (Зупиняється, ніби помічаючи
силуети). Страх. Навколо якийсь Сірий та Чорний страх. Боже мій, як
моторошно від усього цього! Арсену, Арсенчику, де ти? (Вибігає).
Сірий та Чорний силуети сходяться посеред сцени.
ЧОРНИЙ. Щось сталося?
СІРИЙ. Нічого не сталося. Так, невеликий інцидент чи навіть дрібничка з її хлопцем.
ЧОРНИЙ. Але вона так гарно сказала про страх.
СІРИЙ. Так, патронне, адже ви завжди казали, що добре буде тоді,
коли над людьми пануватиме страх.
ЧОРНИЙ. Добре ніколи не буде. А буде тільки так, як повинно
бути. Проте ми відволіклися. Мене цікавить книга, яку видаватимуть
в Австрії.
166

Олег МИКОЛАЙЧУК-НИЗОВЕЦЬ. НЕТУДИДИТИНА

СІРИЙ. Нічого особливого. Невеличкий і по дамському сентиментальний екскурс в історію.
ЧОРНИЙ. Детальніше.
СІРИЙ. Дозвольте дуже коротко.
ЧОРНИЙ. Так, тільки по суті.
СІРИЙ (дістає аркуш, читає). «Початок ХХ століття. Австро-Угорська імперія. Два брати монаршої родини Габсбургів ідуть воювати
на поля Першої світової війни. Один потрапляє служити офіцером
до польського легіону, інший — до українського. Після війни АвстроУгорська імперія розпадається. Один брат пов’язує своє життя з Польщею, інший - з Україною. На початку Другої світової війни до ерцгерцога Габсбурга у Польщі прийшло гестапо і запитало, хто він: поляк чи
німець? - той відповів: я – поляк. І його відправили до концтабору. А
другий брат, потрапивши у таку саму ситуацію тільки вже з чекістами,
сказав, що він – українець. І був замордований у катівнях НКВС». Це,
патронне, якщо дуже стисло.
ЧОРНИЙ. Поганий роман, навіть дуже поганий. Виходить, ця калічка поставила на одних щаблях Сталіна та Гітлера. А у нас зараз Сталіну пам’ятники ставлять.
СІРИЙ. А тих, хто проти цього протестує - кидають у в’язниці.
ЧОРНИЙ. М-д-а-а... (Пауза).
СІРИЙ. Патронне, так що нам зараз робити?
ЧОРНИЙ. Дасте мені той роман. Я його сам перечитаю. А потім
приймемо рішення.

КВАРТИРА НАДІЇ. Штефан сидить за столом, Надійка дивиться у вікно.
ШТЕФАН. Надійко, як це сталося?
НАДІЙКА. Штефане, це стається раптово... Спершу здивування, а
потім біль. Або навпаки.
ШТЕФАН. А потім?
НАДІЙКА. А потім починається інше життя... До нього довго не
хочеш звикати, але з часом все одно входиш у нову колію.
ШТЕФАН. Ти писала, що впала з коня і пошкодила хребет.
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НАДІЙКА. Так, тоді мені було дванадцять років.
ШТЕФАН. Ти любила коней?
НАДІЙКА. Я любила вітер, коли спускаєшся з гори на санчатах,
коли летиш на коні, коли піднімаєшся на високу гору.
ШТЕФАН. А тепер?
НАДІЙКА. А тепер я люблю дощ. І обожнюю своїх друзів. Знаєш
чому?
ШТЕФАН. Чому?
НАДІЙКА. Тому що вони теж до нестями усі люблять дощ. (Сміється). Тому у всіх них дуже чисті душі. Дощ завжди змиває усе погане.
ШТЕФАН. А чому ти у своїй творчості звернулась до теми Габсбургів.
НАДІЙКА. Штефане, зауваж, не до всіх. А тільки до двох братів.
ШТЕФАН. Так, один з них присвятив своє служінні народу Польщі, інший — народу України. Справді цікава історія. До того ж обидва
вони австрійці, до того ж х монаршої родини. Але чому ти розповіла
тільки про один день їхнього життя?
НАДІЙКА. 23 вересня...
ШТЕФАН. Так, 23 вересня 1939 року.
НАДІЙКА. Саме цього дня в окупованому Бресті проводили спільний парад війська Гітлера та Сталіна. Стало остаточно зрозуміло, що
українці та поляки стають гнобленими народами. Габсбурги зустрічаються останній раз в житті. Вони розмірковують над долею України
та Польщі, та вирішують за будь яких обставин не зрадити своїм ідеалам. І вони таки дотримали свого слова. У окупованій Польщі гестапівці
запитали у одного з братів, хто він: поляк чи німець? - той відповів: я
— поляк. За що його й кинули до концтабору. А другий брат, коли його захопили чекісти, сміливо заявив, що він — українець. І був замордований
у катівнях НКВС.
ШТЕФАН. І що тебе найбільше вразило?
НАДІЙКА. Найбільше?!. Якими ж духовними цінностями належить володіти, аби віддати життя за свободу іншого народу. Австрія
повинна пишатися, що виховала таких синів.
ШТЕФАН. На жаль, багато хто в Австрії навіть не знає про це.
НАДІЙКА. На жаль, в Україні фактично ніхто не знає про це.
ШТЕФАН. Надіє, рада нашого видавництва прийняла рішення допомогти вам поїхати до Відня на лікування.
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НАДІЙКА. У мене на це немає коштів. Та й шансів не так вже й
багато.
ШТЕФАН. З огляду на вашу хворобу – шансів справді небагато. Але
вони є. А всі витрати на лікування ми беремо на себе.
НАДІЙКА. Саме тому ви приїхали особисто.
ШТЕФАН. Саме тому.
НАДІЙКА. Зворушливо. Навіть в голові запаморочилося. Шанси є!
Дуже дякую вам, дорогий Штефане, проте… мушу відмовити. Як писав Макс Фрей, усі завжди їдуть назавжди. Ми не повертаємось, замість
нас повертається хтось інший. Якщо я поїду до Австрії, то у будь якому
разі повернусь на Донбас вже іншою людиною. Чи сприймуть мене
такою мої друзі, моє місто?
ШТЕФАН. Вони будуть тільки раді за вас.
НАДІЙКА. А наша спільна справа… Завдяки їй ми полюбили один
одного. Знаєте, адже люди дуже часто люблять один одного саме тоді,
коли все погано.
ШТЕФАН. Значить - не все так погано, якщо люди люблять один одного саме тоді, коли все погано.
НАДІЙКА. І саме про це мій улюблений фільм Віма Вендерса
«Небо над Берліном». Пам’ятаєте, як ангели доповідали один одному
про подібні моменти: «Старий читав дитині «Одіссею». Маленький
слухач перестав кліпати… Або, дівчина посеред вулиці прочитала смс,
засміялась, притисла телефон до серця…»
ШТЕФАН. Або, жінка закрила парасольку під час дощу, щоб промокнути… Мені, Надійко, теж сподобався той епізод у фільмі про ангелів.
Протяжний дзвінок, а потім грюкіт у двері.
НАДІЙКА (стривожено). Я зараз відчиню.
ШТЕФАН. Ні, зачекайте. Давайте це зроблю я. (Швидко йде до виходу).
Відчиняє двері і до квартири Максим майже заносить напівпритомного
Арсена, якого підхоплює Штефан.
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НАДІЙКА. Що сталося?!
МАКСИМ (вкладаючи Арсена на лежак). Ми розклеювали листівки
про захист української мови. Раптом на нас напали якісь чоловіки, і
стали нещадно бити: «Це вам за вашу мову». Вони були озброєні палицями та ланцюгами. Ми тільки чудом втекли. Але, Арсенові, здається,
дісталося найбільше.
ШТЕФАН (мацаючи живіт Арсена). Здається у нього пошкоджена
нирка. Треба негайно викликати швидку допомогу.
НАДІЙКА. Я вже дзвоню. (Хапає телефон).
ШТЕФАН. Нічого не розумію. Адже українська є державною мовою в країні?
МАКСИМ. Так, але в Донецьку і в багатьох інших регіонах ви не зможете купити жодної україномовної газети, не побачити українською
жодної телепередачі і не почуєте жодного рідного слова по радіо.
ШТЕФАН. Але ж тоді це мовний етноцид!
НАДІЙКА (кладе слухавку). Швидка зараз приїде. Так, Штефане, у
жодній країні світу до своєї рідної мови не ставляться так, як до української в Україні.
ШТЕФАН. А що ж ви тоді писали в тих листівках?
МАКСИМ. Ми писали, що за останні 400 років українську мову на її
історичній батьківщині намагались знищити більше 45 разів, але мова
вижила і залишається рідною для більшості українців.
ШТЕФАН. І це все?!
НАДІЙКА. І що за рішенням ЮНЕСКО українська визнана другою
наймелодичнішою мовою у світі. Після італійської.
ШТЕФАН. І за це ваших хлопців б’ють ланцюгами та палицями?
Божевілля якесь!
Вбігає розхристана Марина, одразу кидаючись до Арсена.
МАРИНА. Арсене, Арсенчику, що вони з тобою зробили. Ти цілий,
у тебе нічого не болить.
НАДІЙКА. Маринко, ми вже викликали лікарів. Здається, у Арсена
пошкоджена нирка.
МАРИНА. Тобі дуже боляче, любий? Потерпи, коханий, зараз приїдуть лікарі.
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МАКСИМ (виглядає у вікно). До під’їзду під’їхали швидка та міліція.
НАДІЙКА. Міліція? Але ми міліцію не викликали. (Усі здивовано
переглядаються).
ПОТОЙБІЧЧЯ. На авансцені Сірий та Чорний.
СІРИЙ. Патронне, вони незабаром будуть тут.
ЧОРНИЙ. Настав час діяти.
СІРИЙ. Тоді вам доведеться звикнути до того, що у вас не буде однієї нирки.
ЧОРНИЙ. Це ти вже наперед збиткуєш наді мною?
СІРИЙ. Що ви – що ви, просто готуюся стати набагато ближчим до вас.
ЧОРНИЙ. Дивися, не обпали крильця. Сірість завжди добре горить.
СІРИЙ. Саме тому, патронне, ми всі прагнемо до всього чорного.
(Прислуховується). Вони йдуть.
ЧОРНИЙ. Будьмо напоготові.
Відходять у глиб сцену.
ВУЛИЦЯ. На авансцену виходять Арсен та Марина.
МАРИНА. Коханий, як ти почуваєшся себе зараз?
АРСЕН (намагається її обійняти). Приблизно так, як людина, у якої
після операції залишилася одна нирка.
МАРИНА. Твій жартівливий настрій, наразі, не дуже доречний.
АРСЕН. Людина і з однією ниркою здатна на створення дитини.
МАРИНА. Додаю, не однієї дитини, а багатьох дітей.
АРСЕН (пригортає її до себе). О, а мені твій настрій навіть дуже подобається. Слухай, яке то щастя, що ми незабаром візьмемо і майнемо
звідси світ за очі. Поїдемо, і будемо жити в якомусь там задрипаному
екологічному селищі. І ніякої тобі цивілізації: тільки ми, первісна земля та зоряний Чумацький шлях над нами..
МАРИНА (виривається з обіймів). Слухай, а ти зможеш там у мене
прийняти пологи?
АРСЕН. А ти думаєш, що я не здатен це зробити з однією ниркою?
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МАРИНА. Ну, все ж таки, там ніяких благ цивілізації. Навіть електрики немає.
АРСЕН. (дещо ображено). Маринко, якщо ми залишимося в місті, то
мені ці виродки відіб’ють і другу нирку. Тоді у нас точно дітей не буде.
Ну і пологів, зрозуміло, теж.
МАРИНА. А як же Максим і Надія, вони ж пропадуть без нас?
АРСЕН. Не пропадуть.
МАРИНА. Чому?
АРСЕН. Тому що вони фанатично віддані своїй ідеї. Особливо Нетудидитина. У неї така ж залізна воля, як і її залізний візочок.
МАРИНА. А ми? Ми з тобою?
АРСЕН. А ми з тобою тільки намагаємося бути такими сильними.
Така собі слаба копія оригіналу.
МАРИНА. Але ж це ти придумав назву нашої організації «Молода
Україна»…
АРСЕН. Ну то й що – «Молода Україна», чи «Молода гвардія» - усі
завершили і завершать однаково. Мені вже одну нирку відбили. І якщо
не вгамуюсь, то й все інше пообіцяли відбити.
МАРИНА. (обнімає Арсена). Вибач, коханий. Давай швидше поїдемо із цього Донецька, із цього чужого для нас міста.
АРСЕН. Чужого?.. Але ж ми тут виросли.
МАРИНА. Ми тут чужі. І мені знову страшно!
Ззаду до них підкрадаються Чорний та Сірий силуети.
АРСЕН (міцніше пригортає Марину). Мені теж чомусь нині не по
собі. Навіть мурашки по шкірі побігли.
МАРИНА. У душу закрадається якийсь сірий страх…
АРСЕН. І здається, що щось чорне зараз накриє…
Чорний накриває ззаду темним плащем Арсена, а Сірий – сірим плащем Марину, мовчки уводячи їх за лаштунки.
КВАРТИРА НАДІЙКИ. У вітальні Максим та Надійка. Хлопець
відчуває себе розв’язаним та роздратованим, дівчина вивчає якісь
папери.
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НАДІЙКА. (переглядаючи папери). Максиме, думаю, нам потрібно
ще раз переробити статут організації.
МАКСИМ. Не факт!
НАДІЙКА. Тобто?! Не зрозуміла?!
МАКСИМ. Вірніше, я хотів сказати, що не тобі, а мені потрібно
буде попрацювати над цим ідіотським статутом.
НАДІЙКА (відкладає папери). Ідіотським?!. Цікаво – цікаво, як ти
раптом заспівав?..
МАКСИМ. А ти думала, що у мене вже й голосу немає…
НАДІЙКА. Ні. Я просто не підозрювала, що він може бути настільки…
МАКСИМ. Неприємним.
НАДІЙКА. Вважай, що так.
МАКСИМ (співає). «Їхав, їхав козак містом, під копитом камінь тріснув…» А мені мій голос подобається. Такий собі приємний низький
баритон.
НАДІЙКА. Максиме, що з тобою сьогодні?
МАКСИМ. Зі мною?! Нічого особливого. Просто ти повинна їхати
до Відня. На лікування.
НАДІЙКА. (жорстко). Моє рішення ти знаєш. Я нікуди не поїду.
МАКСИМ. Поїдеш.
НАДІЙКА. Без шансів на виздоровлення. Навіщо?!
МАКСИМ. Один шанс із ста все ж таки є.
НАДІЙКА. Один шанс із тисячі.
МАКСИМ (нахиляється до Надійки). І цим шансом треба скористатися. І не ліпи, будь ласка, із себе Жанну д’Арк. В інвалідному візочку
тобі це не дуже пасує. До того ж ніколи не забувай, що ми живемо не у
Франції, і навіть не в Україні, а на Донбасі.
НАДІЙКА. Донбас – це і є Україна!
МАКСИМ. Не факт.
НАДІЙКА. Зачекай, зачекай, від тебе тхне спиртним. Ти п’яний?
МАКСИМ. Надю, не п’яний, а випивший. А це дві дуже великі різниці.
НАДІЙКА. За статутом нашої організації ми не маємо права вживати алкоголь.
МАКСИМ. Ось тому то я і перепишу статут «Молодої України».
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НАДІЙКА. «Молода Україна» більше не потребує твоїх послуг. Тепер ти зможеш не тільки напитися, але й при потребі досхочу похмелитися.
МАКСИМ. Звісно, зможу. Але це буде потім. А поки я тебе хотів
запитати, чи не хотіла б ти зі мною переспати?
НАДІЙКА. Вимітайся геть!
МАКСИМ. Значить, хотіла б.
НАДІЙКА. Ти наймерзенніша істота, яку я коли не будь зустрічала!
МАКСИМ. А це, я так розумію, вже майже пряме запрошення до
сексу.
НАДІЙКА. Слухай, а може ти збожеволів? Випив горілки, і здурів.
І тепер від своєї дурки не знаєш, що й робити.
МАКСИМ. Ні, дорогенька, я знаю, що робити. І я хочу робити те,
що й ти хочеш. А ти завжди хотіла мене, і зараз хочеш.
НАДІЙКА. Ти таки напевно здурів!
МАКСИМ. І не тільки я, але й ти зараз здурієш. Але від насолоди.
Як це було в старовини романах: він хапає її на руки, несе в спальню і
кидає на ліжко.
Брутально хапає Надію на руки, яка несамовито пручається та кричить, і зникає з нею у спальні.
ВУЛИЦЯ. У чорному та сірому плащах з відкинутими капшуками на авансцену виходять Арсен та Марина. Саме у цих плащах
перед цим були Сірий та Чорний силуети.
МАРИНА. Якби ми з тобою поїхали в еко-селище, то у нас було
б так, як буває у старовинних романах. Він хапає її на руки, виносить у сад, і кидає на копицю з сіном. (Сміється). Це я так – пофантазувала.
АРСЕН. Тобі весело?
МАРИНА. Так, бо рада, що ми вже не їдемо в ніяке еко-селище.
АРСЕН. Так, все змінилося. Ми більше нікуди не їдемо. Ми залишаємося в Донецьку.
МАРИНА. Головне, що ми стали іншими. Нормальними. До речі,
як тобі мій новий плащ?
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АРСЕН. Майже такий фасон, як і у мого чорного плаща.
МАРИНА. Сірий та чорний – вони пасують один одному.
АРСЕН. Безперечно. Зачекай, про новації у моді потім поговоримо.
До нас йде Максим.
МАРИНА. Нарешті. Дивися, та він ледь на ногах тримається.
АРСЕН. Вже, скотина, нализався.
З напівпорожньою пляшкою, ледь похитуючись, підходить Максим.
МАКСИМ (до Арсена). Привіт, друзяко! Пиво будеш?
АРСЕН. Гріх було б з корєшом не випити. (Обнімає дівчину).
Та маємо з Мариною справи. Тому ще хильнемо, але наступного
разу.
МАКСИМ. Ну-ну, наступного може і не бути. Але як знаєш! (До
Маринки). Мала, а може ти хочеш?
МАРИНКА. Вибач, красунчику, але ще маємо справи.
МАКСИМ. Ну-ну…
МАРИНКА. Максиме, ти поговорив із Надією?
МАКСИМ. У-г-у… Нетудидитиною…
АРСЕН. І тобі вдалося її вмовити поїхати на лікування до Відня?
МАКСИМ. Ніби так.
МАРИНА. Як? Адже вона нікого й слухати не хотіла про це?!
МАКСИМ. Ха-ха-ха, тепер вона не те що слухати, але й бачити нікого не захоче. Ні вас, ні мене, нікого… Навіть бачити.
МАРИНА. Що ж ти таке зробив?
МАКСИМ. Щось дуже мерзенне. (Хапається за голову). І чому так
болить голова? П’ю, п’ю, а вона все болить та болить.(Випиває).
АРСЕН. Напевно, тобі треба проспатися? Тоді все буде в ажурі
МАКСИМ. Нічого вже не буде. Ні-чо-го… (Жбурляє кудись пляшку,
чути дзвін битого скла). Розбилася, вона розбилася. Напевно, треба піти
зібрати.
АРСЕН. Треба піти проспатися. Тож краще йди додому.
МАКСИМ (ніби з подивом). Хіба?! Гаразд. Тоді я пішов.
АРСЕН. Ну то йди.
МАКСИМ. Адью!
МАРИНА. Чао какао.
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Максим, похитуючись, йде геть. Арсен та Марина уважно проводжають його поглядом.
МАРИНА. Здається, він аж занадто швидко став спиватися.
АРСЕН. Нехай спивається, це вже не наш, а його клопіт. Головне,
що Надія Харченко їде до Відня. І Нетудидитина ніколи більше звідти
не повернеться.
МАРИНА (роздається небесний грім). Гримить. Буде дощ. Подумала,
без неї під час дощів буде дуже сумно.
АРСЕН. Від дощів та суму у нас є гарні плащі – у тебе Сірий, у мене
– Чорний.
(Починається дощ. Натягають на голови капшуки та уходять у глиб
сцени).
У ЛІТАКУ. У салоні знаходяться Надія та Штефан. Позаду них
сідають двоє бізнесменів із Донецька.
ПЕРШИЙ. Корєш, ти відєш мой жівот?
ДРУГИЙ. Нє віжу.
ПЕРШИЙ. Во, за нідєлю убрал. Новая сєкрєтарша пока жєна на
Сіціліі на нєдєлю на екзотічєскую дієту посаділа.
ДРУГИЙ. На екзотічєскую?
ПЕРШИЙ. Слушай: утром - авокадо с яйцом, в обєд - авакадо с
курицей, а вєчєром - авакадо с сиром. І за нєдєлю вродє би 5 кг і нє
било.
ДРУГИЙ. Мля, я тожє так хочу. Слушай, а можєт дєло нє в дієтє, а
в сєкрєтаршє? Ха-ха-ха! Кстаті, ти іх часто мєняєш?
ПЕРШИЙ. Каждий год новая. Ето мой закон.
ДРУГИЙ. Братєла, а СПІД нє боішся подхватіть. Сам знаєшь, у нас
в Донєцкє ето как два пальца об асфальт.
ПЕРШИЙ. Усьо под контролєм. Я іх обязую справку от врача прінєсті, что оні нє ВІЛ інфєцірованиє.
ДРУГИЙ. Молоток. А слишал ти, что у нас в Донєцкє со СПІДом
питалісь какієто молодиє нєдоумкі бороться?
ПЕРШИЙ. Ето как?
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ДРУГИЙ. Мля, собствєним прімєром. Нікто із ніх нє пьйот, нє куріт — да єщьо, прєдставляєш, всє разговарівают на украінском язикє.
ПЕРШИЙ. Нє понял?
ДРУГИЙ. Да іх нікто нє понял, но на контроль на всякій случай взялі.
ПЕРШИЙ. Правільно сдєлалі, что взялі. Єслі нікто із ніх нє пьйот,
нє куріт – да єщьо всє разговарівают на украінском язикє, значіт что-то
тут нє чісто. Слушай, а можєт оні фашісти какіє-то?
ДРУГИЙ. Мля, нужниє люді разбєрутся. Смотрі, відєш пєрєд намі
австріяка, которий тогда с намі із Кієва до Донєцка лєтєл?
ПЕРШИЙ. Ето жє надо, точно он. Но теперь возвращаєтся с бабой.
І такая вродє би нічєго сєбє. Я би єйо точно сєбє в секрєтарші взял.
Ха-ха-ха!
ДРУГИЙ. Ха-ха-ха! А я говорю, что нє взял би.
ПЕРШИЙ. Ето почєму жє, на мордашку довольно смазлівая. І вообщє я шатенок люблю.
ДРУГИЙ. Ха-ха-ха! Да она калєка. Єйо на коляскє в самольот прівєзлі. Ти просто нє замєтіл.
ПЕРШИЙ. Тогда точно она нє моя сєкрєтарша.
ДРУГИЙ. Слушай, а как там твоєй бабє с дєтьонишамі на Сіціліі?
ПЕРШИЙ. Каждій день по телефону воєт, домой просітся. Ужє достала.
ДРУГИЙ. Мля, ето значіт дєлай бабам добро. Моя тожє каждий
день із Бадєн-Бадена покоя нє дайот. Достал єйо ужє етот культурний
курорт. Говоріт, дажє плюнуть нє в кого.
ПЕРШИЙ. Смотрі-смотрі, как шатеночка что-то на ушко шєпочєт.
ДРУГИЙ. Мля, а что єй остайотся дєлать, она вєдь калєка, а он как
ні как — австріяка. Ха-ха-ха!
ПЕРШИЙ. Ха-ха-ха! Умєют наші баби іностранцам голови задуріть.
ДРУГИЙ. Ето точно. Мля, братєла, а нє випіть лі нам по сто грам.
ПЕРШИЙ. А почєму би і нєт!
До відлітаючих у салоні літака виходить Марина, вбрана у
форму стюардеси.
СТЮАРДЕСА. Пані та панове, ми відправляємося в рейс Донецьк - Київ. Час польоту 1 година 40 хвилин. Просимо усіх застіб177

Олег МИКОЛАЙЧУК-НИЗОВЕЦЬ. НЕТУДИДИТИНА

нутися пасками безпеки. До вашого відома, у нас є книга Скарг та Заповітів. При нагальній потребі, ви можете завжди нею скористатися.
А для тих, кого очікує Страшний суд ще раз нагадуємо, що рішення
Страшного суду можна оскаржувати тільки в Страшному апеляційному Суді. Приємного вам польоту!
ЗАТЕМНЕННЯ. Чується ревіння та падіння літака, яке супроводжується лайками та криками: «Мля, братєла, ми падаєм! Корєш, нє можєт бить! Я нє хочу умірать! У мєня на Сіцілії жєна і дєті. Что за хєрня,
я лєтєл в Баден-Баден! Мля, братєла, ето конєц! Надійко, щось сталося! Штефане, візьми мене за руку! Ти тільки не бійся, напевно це така
турбулентність. Штефане, наш літак падає!»
ВИБУХ. Тиша. Ніби записані на стару плівку голоси Штефана та
Надійки.
ШТЕФАН. Надійко, як це сталося?
НАДІЙКА. Штефане, це стається раптово... Спершу здивування,
а потім біль. Або навпаки.
ШТЕФАН. А потім?
НАДІЙКА. А потім починається інше життя...
ЗВУЧИТЬ ВІДЕНСЬКИЙ ВАЛЬС. Вбраний у чорний фрак на
сцену виходить Арсен. З протилежної сторони у вишуканій сірій
сукні до нього підходить Марина. Вони починають кружляти у танці. Одягнутий у білий фрак виходить Максим. Завмирає на краю
сцени. Через мить Штефан вивозить на візочку Марину, вбрану у
розкішну білу сукню. Подає їй руку, допомагаючи вийти з візочка,
і підводить до Максима. Дівчина та хлопець якийсь час мовчки дивляться один на одного.
МАКСИМ. Ти дозволиш запросити тебе на танець?
НАДІЙКА. Ні.
МАКСИМ. Я готовий на віки вічні в пеклі горіти, але дозволь з тобою хоча б раз закружляти в танці.
НАДІЙКА. Максиме, зараз ми прощаємося. Назавжди!
МАКСИМ. Але ж ти кохала мене?!
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НАДІЙКА. Так, і дуже щиро… Але відтоді минула ціла вічність.
МАКСИМ (ледь не стогнучи). Надійко, тоді хоча б вибач мене! Мене
напоїли і переконали, що так для тебе буде краще.
НАДІЙКА. Я все знаю. І я… ВИБАЧАЮ.
МАКСИМ. Надійко, хоча б один єдиний раз! Я тебе дуже прошу.
Заради усіх Ромео та Джульєт на землі, один тільки прощальний вальс.
НАДІЙКА. Прощальний вальс – заради усіх Ромео та Джульєт на
землі.
Починають кружляти у танці, тоді як пара Арсена та Марини зникає.
Штефан з книгою в руках виходить на авансцену.
ШТЕФАН. Це книга, де надрукований її роман. «Брати Габсбурги.1939 рік.» Автор – Надія Харченко. Або, напевно, краще сказати –
Нетудидитина. Саме так – Нетудидитина.
Кружляючи, і ця пара зникає за лаштунками. ШТЕФАН залишає книгу
на сцені, кланяється і йде за молодими людьми.
ЗАВІСА.
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сцені театру «Колесо», стала лауреатом театральної премії «Київська пектораль – 2016» (найкраща камерна вистава).
Олександр ВІТЕР
Режисер, драматург, сценарист, актор.
Народився у 1972 році в Києві. Закінчив
естрадно-циркове училище (актор розмовного жанру) і КНУТКІТ імені І.КарпенкаКарого (режисер). Здійснив понад 30 постановок у Києві, Луганську, Одесі, Чернівцях,
Москві (РФ), Штіпі (Македонія). Працював
головним режисером радіоканалу «Культура». Співзасновник Київського театру МІСТ.
Викладав у театральних студіях, Києво-Могилянському колегіумі, НАКККІМ. Завідуючий літературною частиною НЦТМ імені Леся Курбаса. Автор віршів, радіо, естрадних,
кіно і телесценаріїв, інсценізацій, п’єс. Твори публікувалися в журналі «Дніпро», антологіях «Потойбіч паузи», «13 сучасних українських п’єс», «Майдан. До і після», «Драмовичок», «Лабіринт із
криги та вогню», «Інша Драма» та інших. П’єса «Станція» видана
окремою книгою турецькою мовою в Стамбулі (Туреччина). Твори
публікувалися, перекладалися, втілювалися на сценах у постановках і читаннях у багатьох містах України, а також в РФ, Білорусі,
Польщі, Сербії, Вірменії, Грузії, Естонії, Македонії, Словаччині,
Греції, Франції, США, Туреччині, Ізраїлі. Лауреат і переможець
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численних фестивалів і конкурсів. Зокрема володар Президентського гранту для молодих митців, призер Бієнале актуальних
мистецтв, Гран-прі конкурсу «Коронація слова». П’єси включені
до каталогу кращих п’єс «Європейської театральної конвенції»,
переможці конкурсу мережі театрального перекладу «Євродрама»
Театрального центру Дім Європи і Сходу (Париж, Франція). Член
НСТДУ. Голова Асоціації діячів незалежних театрів.
Неда НЕЖДАНА
Драматург, культуролог, перекладач. Народилася в Краматорську у 1971 році, киянка. Закінчила КДІІМ (французька філологія)
та НаУКМА (культурологія). Навчалася у
Центрі Сучасної експериментальної драматургії. Працювала у журналі “Кіно-Театр”, критиком, завлітом, сценаристом. Викладала у КНУ імені Т.Шевченка, КУ імені
Б.Грінченка, НАКККІМ. Кандидат філологічних наук. Співзасновник незалежного театру
МІСТ. Керівник відділу драматургічних проектів НЦТМ імені Леся
Курбаса. Автор поетичних збірок «Дерева і люди» та «Котивишня», книг п’єс «Провокація іншості» (грант Президента), «Майдан
Інферно» (Париж, Франція), «Двері» (Стамбул, Туреччина). Автор
понад 30 п’єс та сценаріїв, які мають понад 100 сценічних та екранних втілень. Перекладала драму і поезію з французької, російської
і білоруської мов. Фахова реалізація творів (публікації, сценічні втілення, участь у фестивалях, конкурсах, конференціях) відбувалася у
18 містах України і 22 країнах: Польщі, Македонії, Сербії, Болгарії,
РФ, Білорусі, Косово, Естонії, Литві, Грузії, Вірменії, Киргизстані,
Франції, Португалії, Швеції, Німеччині, Великобританії, Туреччині,
США, Австралії, Іраку, ПАР. Лауреат і призер багатьох конкурсів і
фестивалів: «Тиждень сучасної української драматургії», «Смолоскип», «СтАрт», «Бієнале актуальних мистецтв», «Коронація слова»
та інших. Була обрана головою Конфедерації драматургів України.
Міжнародні відзнаки: нагорода журі конкурсу «Дні драматургів»
у Ліоні (Франція), один із переможців Світової конференції жінок
182

БІОГРАФІЇ АВТОРІВ

драматургів у Стокгольмі і ПАР, переможець конкурсу п’єс мережі
Євродрама в Лісабоні (Португалія), три п’єси включені в каталоги
кращих п’єс Європи. Патрон України на бієнале «Нові європейські
п’єси» у Вісбадені (Німеччина), голова українського комітету мережі перекладу п’єс «Євродрама» у Франції.
Олег МИКОЛАЙЧУК-НИЗОВЕЦЬ
Драматург, кіносценарист, журналіст. Народився на Луганщині у 1965 році, киянин. Закінчив Київський Національний Університет
імені Т. Шевченка (факультет журналістики).
Працював у газетах, журналах, на телебаченні: «ICTV» та «5 каналі». Нині вчений
секретар НЦТМ імені Леся Курбаса. Автор
екранізованих кіносценаріїв «Видряпатися
на попа» та «Український Соломон», виданої
окремою збіркою кіноповісті «Дикі попи» (у
співавторстві). Друкувався в антологіях драматургії «У чеканні театру», «У пошуку театру», «Страйк ілюзій», «Потойбіч паузи», «Таїна буття», «Майдан. До і після», «Лабіринт із криги та вогню» та ін..
Постановки п’єс здійснювалися в Україні та закордоном, зокрема
в Білорусі (Мінськ), Словаччині (Пряшев) та США (Чикаго). Твори
перекладалися і публікувалися у Македонії, Сербії, Франції. Автор збірки вибраних драматичних творів «Алхімія часу». Лауреат
фестивалів і конкурсів: І премія на фестивалі сучасної української
драматургії, фестивалю «Teatr on-line» у Білорусі, фестивалю «Коломийські представлення», конкурсу комедій «Золоті оплески»,
конкурсу радіоп’єс «Відродимо забутий жанр», конкурсу «Коронація слова». Переможець конкурсу мережі театрального перекладу
«Євродрама» Національного театрального центру Дім Європи та
Сходу в Парижі (Франція). Член НСПУ.
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