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Олег  Миколайчук 

 
 
 
 
 
 
 
 

Греблі Дніпра 
або 

 Сучасна історія про життя 
диваків, загадкове зникнення древніх 
кіммерійців та  забуту  відмінність 

слонів від людей  
   

 
 

Драма на дві дії  
 

Поезії: Анни Багряної та Володимира Маяковського 
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 Зміст: 
 

Частина перша. ТРИКУТНИК ЛЮБОВІ  
Частина друга. ТРИКУТНИК СМЕРТІ 
Частина третя. «ДОЛГ УКРАИНЕ!»  
Частина четверта. ЦИКЛОП 
Частина п’ята. АДАМ І ЄВА 
Частина шоста. НА ВІДСТАНІ ДОЩУ 

 
 

Дійові особи: 
 
МИРОН  
МАР’ЯНА 
АСКОЛЬД  
МАРТА  

(Вік героїв – від тридцяти п’яти до сорока п’яти років). 
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Д І Я  П Е Р Ш А 
 

Частина перша 
 

 ТРИКУТНИК ЛЮБОВІ 
 
 Чути, як  поступово розгойдується стихія, ніби починається горобина ніч: лунає грім,  чути 

тріск поваленого дерева; все гучнішим стає завивання вітру. На фоні всіх цих звуків жіночий 
голос починає читати вірш. 

 
 
 

я – вершина старого і чорного дуба 
мене рубали громи та невидимі руки Дажбога 
я вистояла 
але коли прийшла людина 
я впала сама 
щоб ніхто не подумав 
ніби здатна піддатися  
силі 
безсилих рук  

 
На якийсь час встановлюється тиша. Поступово сцена наповнюється світлом, і ми бачимо 

велику вітальню звичайної міської квартири. 
 

 Біля громіздкої книжкової шафи порається  М и р о н . Він виймає одну книгу за іншою, 
швидко розгортає, однак не знаходить того, що шукає. Він чимось схожий на геолога: 

худорлявий, з акуратно підстриженою борідкою, у вицвілому в’язаному светрі. У протилежному 
кутку кімнати біля фортепіано награє журливі акорди миловидна жінка. На ній довга сукня, 

шаль, зачіска під каре. 
 
Мирон (розмовляючи сам із собою). Там щось було про слонів. Так, саме про слонів. І я ніяк 

цього не можу знайти. Вірніше, не можу здогадатися, де його шукати. Хтось із відомих 
письменників досить влучно використав його у своєму творі. Але хто? Чому? Навіщо?!. .  

Мар’яна. (продовжуючи награвати мелодію). Ірвінг Шоу. 
Мирон. Ірвінг Шоу. Зачекай, зачекай... Здається, згадав. Його чудовий роман «Два тижні в 

чужому місті». (Чути шурхіт гортаючих сторінок). Є! Мар’яно, слухай: «Великим слонам 
притаманні риси характеру, які рідко зустрічаються у людей, а саме: цнотливість, стриманість, 
відчуття справедливості, повага до традицій. Коли народжується молодий місяць, слони йдуть до 
річки і ретельно в ній миються; привітавши таким чином планету, вони повертаються до лісу. 
Вони дуже сором'язливі і паруються тільки під покровом ночі, таємно...». . Автор цього запису – 
Пліній у викладі Леонардо де Вінчі. Ірвінг Шоу використав цей запис у своєму романі. Пліній, 
Леонардо де Вінчі, Ірвінг Шоу... Незабаром прийдуть гості, а я казна-чим займаюся. Господи, і 
навіщо мені здалися ці слони?!  (Дружина незворушно продовжує награвати мелодію, а потім 
читає вірш). 

 
Мар’яна. 

Трикутник любові – 
Трикутник смерті. 
Сюди приходять 
Численні жертви. 
Немов окаянні, 
Немов прокляті, 
Шляхом кохання 
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Бредуть на страту. 
І так запекло 
Летять у прірву, 
Але й над пеклом 
В спасіння вірять... 
І раптом тихо, 
Хто знає звідки, 
Немов на лихо, 
Незвані свідки 
Виходять роєм,  
Протерши очі, 
Мов перед боєм. 
Узріти хочуть 
Ганебні муки, 
Клянуть безчестя, 
З’єднавши руки 
У перехресті. 
І від зневіри 
Ридає простір, 
І непокірні 
Бунтують доти, 
Доки над часом 
Не стане вічність, 
Доки нещасні 
Згорять, мов свічі. 
Сміються свідки 
Над божим гнівом, 
І тільки рідко 
Зітхають ніби, 
Коли раптово 
Приходить третій... 
Трикутник любові – трикутник смерті. 

 
Мирон. Мар’яно, навіщо ти так?! Їх буде двоє. І це не трикутник - ти знаєш. 
 

Лунає протяжний квартирний дзвінок. 
 

Мирон. Вони! Прийшли! Чуєш, Мар’яно, все ж таки вони прийшли! Я піду відчиню, а ти 
завари чай. Всім чаям чай! Чуєш, Мар’яно? 

 
 Мар’яна  йде на кухню, а Мирон – відчиняти двері. За якусь хвилю до кімнати заходить 

екстравагантна, з претензією на вічну молодість, жінка. 
 
Марта. Мироне, таке враження, що ти мені не радий? 
Мирон. Навпаки, радий. Привіт, Марто! 
Марта. Привіт, Мироне! А де Мар’яна? 
Мирон. Готує чай. 
Марта. Тоді поцілуй мене. Якщо ти, звичайно, все ще радий мене бачити.  
Мирон (цілує ). А де Аскольд? Я думав, що ви прийдете разом. 
Марта. О-о! Цілуючи мене, ти думаєш про когось третього. Це якась ознака! Яка, Мироне? 
Мирон. А хіба ти не разом з Аскольдом? 
Марта. Прокинься, Мироне. Ми вже десять років  навіть не бачили один одного.  
Мирон. Як ти тоді дізналася про зустріч? 
Марта. Аскольд переслав твого дивного  листа.  Уявляєш, у мене вперше за ці десять років 

з’являється реальний шанс не те що його побачити, а навіть, якщо ляже карта, то й помацати. 
Мирон. Марто, а навіщо його мацати?! 
Марта. Я тобі потім розповім – навіщо! Тільки б він прийшов.  
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Лунає квартирний дзвінок. 

 
 Прийшов. (Полегшено). Йому завжди була притаманна пунктуальність. Ти не заперечуєш, 

якщо я йому відчиню?  
Мирон. Ясна річ, ні! Нехай для нього це буде перший маленький сюрприз.  
 

Дзвінок повторюється. 
 
Марта. Біжу, біжу!  
 

Дзвінок знову повторюється. 
 
 Який нетерплячий! Він завжди був таким.  
 

 Через мить до кімнати заходить Аскольд 
 
Мирон. Аскольде – ти?!. 
Аскольд. Не впізнав! Ха, я так і знав, що ти мене не впізнаєш! І Марта теж мене одразу не 

впізнала. Дивилася на мене, ніби я вже і не я, ніби я вовк, а вона – ягня. 
Марта.  Ти мене ще курочкою рябою обізви. Теж мені, сіренький вовчик. 
Мирон. У класичному варіанті, взагалі то, сіренький козлик. 
Аскольд. Так-так, не будіть у мені звіра.  Марто, а ти така сама чарівна та колюча троянда, 

якою я тебе знав ще десять років тому. 
Марта. Така сама. Проте компліментом на комплімент. Ми тебе так часто бачимо по 

телевізору при параді, що твій джемпер та джинси просто збивають з пантелику. Правда, Мироне? 
Мирон. Так, Марто. Щоправда, я вже багато років не дивлюся телевізор, але теж чомусь не 

впізнав. 
Аскольд. Багатим буду! 
Марта. Хто-хто, а ти вже міг би цього й не говорити. Бо, наскільки всім нам відомо, ти у нас 

далеко не бідна сирітка. 
Мирон. Друзі, я до останньої миті не вірив, що нам пощастить зібратися. 
Аскольд. Я теж! 
Марта. Мироне, після, того як ти  написав, що для всіх нас це доленосна зустріч, – ми просто 

не могли не прийти. 
Аскольд. Так, моє золотце. Адже ми друзі! До того ж, друзі буремної молодості. До речі, як 

вам мій новий джемпер? Дружина з Італії вчора привезла. 
Марта. Гарний джемперок. Але і у Мирона светр теж нівроку собі. Тримаю парі, що його 

Мар’яна в’язала. Так, Мироне? 
Мирон. Так, Марто. Тільки це було дуже давно. 
 
До кімнати з підносом із чаєм мовчки  заходить Мар’яна. 
 
Марта. Привіт, Мар’яно! Мироне, я вже не раз чула, що твоя дружина говорить виключно 

віршами. 
Мирон. Так! Це особливий стан душі. Дехто її навіть не розуміє. 
Мар’яна.  
 

Ніхто мене не зрозуміє 
І не розвіє відчай мій, 
Холодне серце спогад гріє – 
Такий трагічний і смішний. 
І я, примара серед ночі, 
Не можу спокою знайти... 
Чарівні зорі, Божі очі, 
Візьміть мене в свої світи! 
Візьміть, я вам сестрою стану! 
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На мить – щось тьохнуло в мені... 
І сіль посипалась на рану, 
І відказали зорі: «Ні». 

 
Марта (глузливо). Їй відказали зорі – ні! 
Аскольд. Ну, ні – так ні! Менше з тим. Перейдемо до найголовнішого. Тобто, до тебе, Мироне 

та до твого інтригуючого прохання знову зібратися. Чи може спершу розіп’ємо коньячок? Я з 
собою захопив.  

Мирон.  Так і буде.  Але давайте спершу я вам зачитаю листа однієї людини. Цей лист був 
написаний ще тридцять років тому. 

Марта. Тридцять років тому?!... 
Мирон. Саме в той час на одному з водосховищ Дніпра сталася аварія. Тоді ледь не прорвало 

греблю.  На той час там був і мій батько. Аварію вдалося ліквідувати. А пізніше йому написав 
один із науковців. Ось маленький фрагмент його листа: “Тридцять років - ось гарантія 
безаварійної роботи цих гідростанцій. А далі почнеться... Знаєте, бетон також старіє... А 
взагалі з Дніпром треба обережніше. Не гнівіть його, бо буде лихо... Мені думається, що ви 
доживете до того часу, коли дбайливіші до природи покоління почнуть демонтувати 
гідростанції та спускати оці дурні штучні моря”. 

Недавно, перед тим як відійти у вічність, батько передав мені цього листа і сказав дуже просто: 
“Ми, ваші батьки, винні перед вами за ці штучні моря на Дніпрі. Не хочеться вам залишати такий 
спадок. Тому зроби -  що можеш!” 

Аскольд. Так, дуже прикро! Але цей лист... Ми тут до чого?...  
Мирон. Минуло вже більше  тридцяти років... А ми мешкаємо в місті, яке дуже  Дніпро може 

покарати першим за оті всі штучні водосховища. 
 

 
 

Частина друга 
 

ТРИКУТНИК СМЕРТІ 
 

Звучить мелодійна музика. 
 

На журнальному столику стоїть напівпорожня пляшка французького коньяку. М и  р о н  
танцює з М а’р я н о ю ; А с к о л ь д – з М а р т о ю. 

  
Марта. Згадуючи минуле, я шкодую тільки про одне. 
Аскольд. А саме? 
Марта. Про те, що у нас не було дітей. 
Аскольд. Я хотів дітей, але ти не погоджувалася. 
Марта. Думала про кар’єру. Тепер шкодую. Боже, якою дурепою я була. 
Аскольд. Тепер у мене двоє дітей. 
Марта. І всі від різних жінок. 
Аскольд. Тільки без ревнощів... 
Марта. Наразі ти можеш дозволити собі таке дороге задоволення. 
Аскольд. Так, діти обходяться недешево. Відверто кажучи, я хотів би мати і третю дитину. 

Троє дітей – це нормально. 
Марта. І від якої зі своїх останніх жінок? 
Аскольд. Від тієї, яка буде насправді останньою.  
 

Музика замовкає. 
 
А чи не випити нам ще по одній?  Ну, як вам цей вірменський коньяк?  
 

 Усі підходять до столика, сідаючи в крісла навколо нього. 
 
Марта. Не такий, звичайно, як французький. 
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Аскольд. Ти не можеш не вколоти.  
Мирон. Я часто думав, як добре, коли за один стіл сідають друзі, яким немає що ділити. 
Марта. Окрім прибутків, сказав би Аскольд. Бо нам з тобою, Мироне, справді немає що 

ділити. 
Аскольд (розливаючи коньяк). Зауваж, Марто, я тактовно промовчав. 
Марта. Ще б пак, адже ти був моїм чоловіком, якому я дала найкращі свої уроки ґречних 

манер. 
Аскольд. А ти – моєю  дружиною, якої я слухався, як своєї першої вчительки. Мироне, 

Мар’яно, адже ви теж один у одного – перші! 
Мирон. Ні, друзі, ми – не перші. Ми – єдині! 
Аскольд. У такому разі, за це й вип’ємо: за перших і за єдиних.  
 

Чаркуються й випивають. 
 
Марта. Мироне, і все-таки – як ви спілкуєтеся? Мар’яна весь час мовчить, а ти... Я не 

розумію? Якщо не хочеш, до речі, можеш не відповідати. 
Мирон. Чому? У нас ніяких секретів від друзів. Ми, як ви вже встигли помітити, і без слів 

чудово одне одного розуміємо. Однак час від часу спілкуємося у віршованій формі. 
Марта. А ось у віршованій формі ми ще вас і не чули. Чи не могли б ви нам це 

продемонструвати? 
Мирон. На замовлення? ! Це неможливо! Натхнення не можна запрограмувати. 
Марта. Тоді згадайте одну з ваших розмов. Будь-ласка! 
Мирон. Одну з наших розмов... (Дивиться на дружину). Мар’яно, ти не заперечуєш? 

(Декламує). 
Ти прийшла натхненна і прекрасна, 
Не хотів – подумав про любов. 
 

Мар’яна.  
Я ж, наївна, захотіла щастя... 
Гострий вітер холодом колов. 
Я летіла, мов несамовита, 
У відкриту душу – перший щем. 
Я спішила, думала зігрітись... 

Мирон.  
Я цього не знав тоді іще. 
Спокусив тебе я хтивим зором, 
Захопив у пристрасті полон... 

Мар’яна.  
І кричало серце моє хворе, 
Бо йому так боляче було!  

Мирон.  
Мов сліпий, твоїх страждань не бачив. 

Мар’яна.  
І не чув, як плаче щось в мені. 

Мирон. 
 Лиш на мить одну здалося, наче, 
Наче бачу очі неземні. 

Мар’яна.  
То було. Минулось. Відболіло. 

 
Мирон. 

 Я ж картаю спогадом себе. 
Вже й душа від муки посивіла, 
Хтось по серцю кігтями шкребе. 
Я так часто згадую ту стрічу, 
І молюсь на тебе уночі. 

Мар’яна.  
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Все так дивно вийшло, так незвично: 
Грію серце на твоїм плечі, 
Не вважаючи на ту дорогу,  
Що крізь долю смугою лежить. 
Ми разом згрішили перед Богом, 
Але хто в цім світі не грішить? 
А тепер ми плачемо обоє, 
Мої руки у твоїх руках. 
І так ніжно, Господи, до болю! 
Теплі й чисті сльози у очах. 
 

Мирон.  
Ти мені пробачила. Не дивно. 

Мар’яна.  
Я пробачила іще тоді... 

Мирон.  
І заграли вогники чарівні 
У криштально-голубій воді.... 

 
Невелика пауза. 

 
Аскольд (аплодує). Бравісімо! Навіть серце защеміло! Ніби знову потрапили в роки 

романтичної молодості. 
Марта. Але у студентські роки Мар’яна була такою щебетухою, що нині в це навіть не 

віриться. 
Аскольд. Все одно,  за нинішніх меркантильних часів - це  зворушливо. Бачите, а ви хотіли 

говорити про якісь там проблеми, про якийсь там ставок. Немає проблем: є тільки ми, ця пляшка 
коньяку і цей хороший вечір. 

Мирон. Аскольде, є проблема, і дуже велика. 
Аскольд.  Ну, не псуй сьогоднішнього вечора. 
Мирон. Але Київське водосховище – це не ставок. Це чотири мільйони кубометрів води. 
Аскольд. Мироне, повір мені – мене це не вражає!  
Мирон. А мене, знаєте, що вражає?! Що на планеті налічується 36 тисяч водоймищ із 

штучними греблями, і серед них Київське водосховище вважається найнебезпечніше. Принаймні 
так говорять міжнародні експерти. 

Аскольд. Ну й нехай собі вважають. Друже, не переймайся. Як то кажуть – а нам своє робить.. 
Давай ще по одній, інакше від таких пристрастей весь коньяк випарується. 

Мирон. Вип’ємо, але тільки після того, як ви все ж таки мене дослухаєте. 
Аскольд. Гаразд! Припустімо – ми тебе вже вислухали. А що це дасть?  
Мар’яна.  

Принагідно виставивши гідність 
На безжальний суд сліпої долі, 
Мимоволі бачиш всю огидність 
Так невдало обраної ролі. 
Доля – суд. Нехай думки – підсудки. 
Тільки як від смутку відректись, 
Коли тільки смутком, тільки смутком 
Всі клітинки тіла пройнялись? 
Вирвать серце? Відпустити душу? 
Рушить в безвість – так, щоб не вертать? 
Розлетиться пісня співом тужним. 
Треба й інші ролі обирать... 

 
Марта. Мар’яна пропонує нам інші ролі. 
Аскольд. Ролі слухачів. Не найкращий варіант під час вечірки. Принаймні для мене. 
Марта.   Аскольде, а ти не педалюй ситуацію. Будьмо чемними! 
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Аскольд. Гаразд!  Слухаємо! Але потім чесно доп’ємо цю пляшку, і, як в старі добрі часи, 
гайнемо до найближчого магазину за новою. О’кей? 

Мирон. Домовилися. Отже, Київське водосховище – не ставок. Це – чотири мільйони 
кубометрів води. І розташована ця водойма на сто метрів вище Чорного моря. У разі руйнації 
греблі вода побіжить униз. Греблі тих водоймищ, що розташовані нижче за течією, можуть не 
витримати цього напору... 

Аскольд (патетично). Саме через Київське море Київ може очікувати доля Помпеї, а Україну 
– Атлантиди, що канула в небуття! О Боже, на моїх віях вже бринить зрадлива сльоза!!! 

Марта. Аскольде, давай без кривлянь. Адже ми домовилися! 
Аскольд. Мовчу, мовчу, мов дохла риба на дні Київського моря. Отже, якщо відбудеться 

прорив греблі, то це... 
Мирон. ...Це може призвести до руйнування всього водного Дніпровського каскаду. Тобто 

величезна хвиля потягне за собою Канівське, Кременчуцьке та Каховське водосховища. Спершу 
постраждає Київ. Такі його райони, як Оболонь, вода поглине на третій хвилині, Троєщину – на 
п’ятій, Поділ – на десятій, Русанівку – на п’ятнадцятій, Харківський масив – на двадцять п’ятій 
хвилині. Знесе всі мости. Метро також стане однією братською могилою.  Найруйнівнішою буде 
перша хвиля потопу. Багато хто думає, що якщо наші будинки будувалися з урахуванням 
сейсмологічної небезпеки, то вони витримають цей перший удар. Навряд. Ці будинки здатні 
витримати силу підземних поштовхів, але вони абсолютно беззахисні від потужних бокових 
ударів. Тому й розлітатимуться, немов сірникові коробки.  

 
Аскольд та Марта, сміючись, про щось тихенько перешіптуються. Мар’яна підводиться 

 і демонстративно виходить з кімнати. 
 
 Мирон. Аскольде, Марто, я вам часом не заважаю? 
Аскольд. Ні, що ти, ми тебе уважно слухаємо. Тільки згадали один випадок, який з нами 

колись стався 10 років тому якраз на Київському морі. 
Мирон. Я можу продовжувати? 
Марта.  Ти дивний, звичайно так. 
Мирон. Отже, якщо у Київського моря буде зруйновано греблю, то велетенська маса води 

рине вниз по Дніпру. А саме в Дніпровському басейні знаходиться найбільше великих міст. Країну 
розсіче мертва болотиста смуга завширшки кілька десятків кілометрів. Розсіче, знищуючи навколо 
все живе. 

Аскольд. Друже, тобі незабаром серед песимістів рівних не буде. 
Мирон. У небезпечній зоні знаходиться одна з найбільших у світі Запорізька атомна 

електростанція. Тож якщо такий прорив станеться,  постраждають мільйони  людей. 
Марта. Аскольде, порадь, будь ласка, що мені робити, мій нинішній чоловік не любить моєї 

собаки! 
Аскольд. У тебе є вихід – отруїти! 
Марта. Кого? 
Аскольд. У тебе є вибір. 
Мирон (приречено). Отже, вибір все ж таки є! Пропоную випити! 
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Частина третя 

 
„ДОЛГ УКРАИНЕ!”  

 
 А с к о л ь д  та М и р о н , ніби під час дуелі, стоять у різних кутках кімнати. 

 
Аскольд. Ти говориш якось незрозуміло, я б навіть сказав – утаємничено. А це означає... 
Мирон (перебиваючи). Це означає, що ми штучно створили собі комфортний світ, де 

відгородилися від усього незрозумілого, таємничого. Ми добре вмеблювали земну кулю. 
Аскольд. Тобі не подобається нинішня цивілізація? !. Тобі потрібні якісь там дива: дракони, 

інопланетяни, характерники... Забудь, і спустися з неба на землю. Оглянься, врешті-решт, довкола. 
Розплющ очі. 

Мирон. Аскольде, погодься, світ невичерпний для пізнання, тому його можна нескінченно 
пізнавати. І якщо це так, то абсолютна більшість явищ у нашому світі непізнані. А якщо це так, то 
у світі мають відбуватися дива. 

Аскольд. Чому ж тоді вони не відбуваються? 
Мирон. У тому то й річ, що цілковита відсутність чудес і є найбільшим дивом нашого часу. А 

світ без чудес приречений на гіркоту великих потрясінь. 
Аскольд. Тебе сьогодні можна конспектувати. Ти сказав, що ми добре вмеблювали земну 

кулю. Але зробили це не ми, а до нас. І не одне покоління. І нікому ще не дано враз змінити спадок 
поколінь. Тому будемо сприймати себе такими, якими ми є. І особисто мене це цілком влаштовує. 

Мирон. А мене – ні! Бо наше покоління може досить дорого заплатити за весь той бедлам, 
який залишили нам у спадок наші попередники. Знай, що якщо ми продовжуватимемо 
господарювати на цій планеті так, як і донині, то протягом цього сторіччя на ній не залишиться 
ніякого життя. Або майже ніякого життя. 

Аскольд. А чому б нам у такому разі не розглянути нагальні проблеми Сонячної системи? 
Сонце, до речі, через кілька мільйонів років взагалі повинно згаснути. А що таке для Всесвіту 
кілька мільйонів років? 

Мирон. А що тоді для космосу сто років? Чи ти знаєш, що на початку минулого століття на 
Землі було тридцять мільйонів живих організмів? Зараз вони скоротилися майже вдвічі. Потрібно 
було мільярди років на створення цих форм життя. І менше ніж за одну мить – за космічними 
масштабами – половина життя вимерла. Зараз щохвилини на планеті назавжди зникає одразу 
декілька живих організмів. 

Аскольд. У такому разі пропоную вшанувати хвилиною мовчання те, що назавжди зникли за 
останню хвилину. 

Мирон. Не заперечую!  
Аскольд. Такого цирку у мене вже давно не було. Просто розумовий клімакс якийсь. Є 

пропозиція пом’янути ці організми!  
Мирон. Чудова ідея! 
Аскольд (грюкає порожньою  пляшкою). Чудова, але наразі нездійсненна. Коньяк закінчився. 
Мирон. Як закінчився? 
Аскольд. Як завжди – несподівано взяв і закінчився. У тебе, до речі, є щось у засіках? 
Мирон. На жаль... 
Аскольд. Отож бо й воно. Знаєш, Мироне, якщо людина ділиться яблуками, значить, у неї є 

яблука; якщо людина ділиться ідеями, значить, у неї немає яблук. Все дуже просто. 
Мирон. Що – просто?! 
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Аскольд. Ти ділишся ідеями. Значить, у тебе немає того, що нам треба. А що нам зараз треба? 
Нам треба те, що зараз принесе Марта. Я її перед цим тихенько спровадив до лавки. Сподіваюся, у 
неї вистачить здорового глузду не скуповувати півмагазину. 

 
 

 
 До кімнати заходить Мар’яна. 

Проходить повз чоловіків, сідає за фортепіано і починає одним пальчиком награвати якусь 
дитячу мелодію. 

 
Аскольд. Мироне, а тепер скажи відверто, навіщо ти мене запросив? Адже ти знаєш, що я 

людина жорстка, людина, яка відстоює тільки власні інтереси. 
Мирон. Відвертість на відвертість! Ти можновладець, олігарх, ти є досить впливовим у вищих 

колах держави. Ти здатен на найвищому рівні пролобіювати будь-яку ідею. До того ж, мій 
найближчий студентський друг. Ти людина, яка має все те, чого не маю я. Крім ідей, звичайно, як 
ти сам щойно сказав. 

Аскольд (обхопив голову руками). Крім божевільних ідей, Мироне. Крім божевільних ідей.  
Мирон. Думай, як тобі заманеться! А ще я маю  Мар’яну. . 
Аскольд. Яка говорить виключно віршованими текстами. 
Мирон. Але мова не про нас. Наразі ми говоримо про те, що може залишитися після нас.  
Аскольд. Однозначно – тільки світле майбутнє. Мироне, чи пам’ятаєш ти про свої ідеалістичні 

пориви за часів нашої студентської молодості? Якщо ні, то я тобі нагадаю. Тоді ти найбільше 
переймався занепадом рідної  мови. Ну, і що сталося з того часу? Нічого! З твоєю солов’ їною 
мовою,  як ти бачиш, нічого не сталося.  

Мар’яна.  (гнівно зривається). Слухай, москаль, на Україну зуби не скаль. 
Аскольд (забігав навколо Мирона, чи то обурюючись, чи то дивуючись). Чув, ні, ти чув, що 

вона сказала?! А подейкували, що твоя дружина божевільна?! А вона – прозою, та ще й в лайливій 
формі. Слушай, москаль, на украінскую мову зуби не скаль.  

Мирон. Мар’яна не божевільна. Так, вона не читає газет, не слухає радіо, не цікавиться 
телебаченням. Вона говорить виключно віршованими текстами. Це – її світ. Її поетичний світ. 
Аскольд. Але говорить вона і прозою. 

Мирон. Ні! «Слушай, москаль, на Україну зуби не скаль» – це теж поезія. Вірш великого 
російського поета Володимира Маяковського «Долг Украине». Мар’яно , прочитай, будь ласка, 
повністю цього вірша. (Мар’яна ніби нічого не чує). Тоді я прочитаю. Правда, весь вірш я не 
пам’ятаю. Однак, слухай: 

       
    ДОЛГ УКРАИНЕ 
 
Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин; 
мы знаем Италии безрукие руины; 
мы знаем, как у Дугласа галстук краплен… 
А что мы знаем о лице Украины? 
Знаний груз у русского тощ – 
тем, кто рядом, почета мало, – 
Знают вот украинский борщ, 
знают вот украинское сало. 
И с культуры поснимали пенку: 
кроме двух прославленных Тарасов – 
Бульбы и известного Шевченка,- 
ничего не выжмешь, сколько ни старайся. 
А если прижмут – зардеется розой алой 
и выдвинет аргумент новый: 
возьмет и расскажет пару курьезов – 
анекдотов украинской мовы. 
Говорю себе: товарищ москаль, 
на Украину зубы не скаль. 
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Разучите эту мову на знаменах – лексиконах алых, – 
Эта мова величава и проста: 
«Чуешь, сурмы заграли, 
час расплаты настав…» 
 

Пауза. Якийсь час усі мовчать. 
 

Аскольд. 
Любить – это значить с простынь рваных срываться, 
Ревнуя к Копернику, 
Его – а не мужа Марьи Ивановны 
Считать своим соперником… 

 
Я теж можу цитувати Маяковського. Але мені більше імпонує його поезія про любов. І я теж 

хочу любити. А на все інше мені, віриш, наплювати. Мене не цікавлять проблеми Всесвіту, 
держави, проблеми всього людства. Мене цікавлять тільки мої проблеми. І ще я хочу справді до 
безтями любити, бо я ніколи по-справжньому не любив. Усе мені давалося легко, майже задарма. 
Так, мене любили. Іноді навіть дуже сильно. А я – ні. Тепер уже я хочу ревнувати до Коперника. 
Саме до нього. І саме так, як писав Маяковський. 

Мирон. Я тобі заздрю. 
Аскольд. Чому? 
Мирон. Тому, що в тебе все попереду. 
Аскольд. Чому? 
Мирон. Тому, що ти цього прагнеш. У тебе є надія, що все ще попереду. 
Аскольд. Надія... попереду... Але якби хто знав, як мене валить з ніг усе те, що залишилося за 

моїми плечима позаду... 
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Д і я  д р у г а 
Частина четверта 

 
ЦИКЛОП 

 
 До кімнати з повними клунками харчів заходить Марта. Нікого не побачивши, з подивом 

оглядається. 
 

Марта. Дивно, куди всі подівалися? Квартира маленька, заховатися ніби теж нікуди, а я нікого 
не бачу. Ага, ось вони де! На балконі – палять. А Мар’яна тоді де? Добре, краще займуся столом. 

 
Чути галас чоловіків. 

  
Аскольд. Марто, знаєш, по що тебе можна посилати?! 
Марта. Аскольде, жінку взагалі нікуди не можна посилати. Її тільки можна просити. І, взагалі, 

де твої гречні манери, які я вбивала в тебе у найкращі роки своєї молодості? 
Мирон. Довелося без тебе навіть люльку миру викурити. (Кашляє). Сто років не курив. 
Аскольд. Неправда, курці по сто років не живуть. Марто, грошей хоча б вистачило? 
Марта. Ще й залишилися. Ти мені дав стільки, що я півмагазину могла скупити. 
Аскольд. Ось цього я якраз і боявся. 
Марта. Не бійся, півмагазину я б просто не дотягнула. До речі, знаєш який я купила коньяк? 
Аскольд. Вірменський. 
Марта. А ось і не вгадав –  вітчизняний. 
Аскольд. Не заперечую. Будемо підтримувати вітчизняного виробника.  Мироне, поки ми ще 

не відкоркували нової пляшки, давай доведемо нашу розмову до логічного кінця і поставимо на 
ній жирну крапку. Аби сідати, так би мовити, за стіл із чистою совістю. 

Мирон. Аскольде, саме цього я і прагну весь наш вечір. 
Аскольд. Гаразд, кажи конкретно, чого ти від мене хочеш? 
Мирон. Ти - можновладець. У тебе є можливість донести до вищої ланки керівництва країни 

інформацію про те, що ти тут почув. 
Аскольд. Зачекай, Мироне. Спершу скажи, чи є у тебе якісь особисті побажання: кар’єра, 

гроші, юридичний захист?... 
Мирон. Ми зібралися не для цього. 
Аскольд. Гаразд,  але якщо я окреслюю проблему, то мушу і запропонувати шляхи її 

вирішення. 
Мирон. Такі шляхи є. 
Аскольд. Мироне, не будь наївним. Невже ти думаєш, що тільки тепер я почув від тебе про цю 

загрозу? Усім  давно добре відомо, що якщо прорве греблю Київського  водосховища, то станеться 
велика трагедія. Ні для кого не секрет, що саме в Дніпровському басейні проживає майже 
половина населення  країни. Але я також знаю, що поки що немає шляхів вирішення цієї 
проблеми. І про це усі, кому треба, теж знають.  

Мирон. Але замовчують. Чому? 
Аскольд. Тому що поки що це патова ситуація. Виходу з неї немає. 
Мирон. Вихід є! 
Аскольд. Тепер ти мене слухай! Київське море – це не тільки чотири мільйони тонн 

кубометрів води. Додам, брудної води. Але це також за різними оцінками майже 400 тисяч тонн 
радіоактивного мулу. Якщо висушити це злощасне болото, то весь цей бруд повисне в повітрі. І ми 
фактично отримаємо другий Чорнобиль. Як тобі така перспектива?! 

Мирон. Погоджуюся, ми не можемо ліквідувати всю небезпеку, проте маємо змогу зменшити 
її ризики. Аскольде, ти над цим думав? 

Аскольд. Слухай, є відповідні  державні органи, нехай  цим і займаються. Вони, врешті-решт, 
за це зарплату отримують. 

Мирон. Даремно ти так.  
Аскольд. Гаразд, твої пропозиції? 
Мирон. Ми можемо наполовину зменшити загрозу катастрофи. По-перше, оскільки дамба 

фактично складається з земляного насипу, негайно зайнятися її бетонуванням. 
Аскольд. Я тільки уявляю собі, як на цьому бетонуванні хтось зможе лапки нагріти. 
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Мирон.   По-друге, потрібно  частково здійснити спуск води їз водосховища до річки, що 
також зменшить загрозу небезпеки. І, по-третє, розробити комплексну програму рятунку Дніпра. 

Аскольд. Що ти маєш на увазі? 
Мирон. Дніпро - унікальна річка. Такої великої, мальовничої річки, з такою кількістю великих 

порогів  у світі більше немає. Однак ми зупинили її. Перекрили течію. Ми скинули до неї сотні 
тисяч тонн відходів. Ми майже вбили її. 

Марта. Мироне, якби ми вбили її, то ми вбили б і себе. Більше ніж півкраїни користуються її 
водою. 

Мирон. За розрахунками експертів ООН, у цій країні через декілька десятків років залишиться 
всього половина від нинішньої кількості населення. Навіть якщо не буде великих екологічних 
катастроф. 

Марта. Що ти хочеш, демографічна криза. Чоловіки розлінилися! 
Аскольд. Теж мені сказала! А ти сильно хотіла дитину? 
Марта. Коли ми були разом, у тебе вітер в кишенях свистів. А коли з’явилися гроші, тебе 

одразу молоді кізки в оборот взяли. 
Аскольд. Ти теж була не свята! 
Марта. Ти перший мене зрадив! 
Аскольд. Мироне, ось бачиш, своїм Дніпром ти зіпсував нам увесь вечір.  
Мирон. Не моїм, а нашим Дніпром. І не зіпсував вечір, а... 
Марта. (Патетично перебиває). ...А подарував надію на завтрашній ранок! 
Мирон. ...Однак, дозвольте я завершу. 
Аскольд. Не дозволяємо! 
Марта. Дозволяємо! 
Аскольд. Чому? 
Марта. Тому що ти – олігарх, а я – голос народу. 
Аскольд. А олігархи що – не люди? 
Марта. Ні! 
Аскольд. А хто ж вони тоді такі? 
Марта. Олігархи – це олігархи! А люди – це люди! 
Аскольд. Ось у таких жіночих голівках і роздмухуються потрясіння революцій.  
Мирон. Цю дивовижну річку ще можна врятувати. Для цього їй потрібно надати первісного 

вигляду. Тобто зробити її швидкоплинною. 
Аскольд. Але для цього потрібно буде демонтувати надпотужну Дніпровську ГЕС. 
Мирон. Зараз  вона виглядає не такою вже й потужною. Зібрана нею енергія і на тисячну долю 

не перекриває тієї шкоди, яку вона завдає природі. 
Аскольд. Мироне, ну ти і фантазер!   
Мирон. Науковцями встановлено, що в тих небагатьох місцях, де збереглася швидка течія, 

річка дуже швидко самоочищує сама себе. Там навіть не затримуються важкі радіонукліди. 
Марта. І вода стає чистою, як сльоза. Відверто кажучи, я б хотіла ще побачити саме такий 

Дніпро, з його несамовитими порогами, з його первозданною красою... 
Аскольд (саркастично). ...І з його чистою водою. 
Мирон. Такий унікальний Дніпро хотіла б побачити не тільки ти. Таким би його хотіли б 

побачити мільйони та мільйони людей з усієї планети. А це – вибух туристичного бізнесу, це – 
потужні інвестиції, це – десятки тисяч нових робочих місць, це, врешті-решт, здоров’я та символ 
нації! 

 
Якийсь час усі мовчать. 

 
Марта. До речі, чи знаєте ви, що за описом Геродота гирло Дніпра дві з половиною тисяч 

років тому і Дніпра нинішнього значно різняться? 
 

Знову невеличка пауза. 
 
Марта. І чи знаєте ви, що двадцять вісім століть тому ріка Волга впадала не в Каспійське, а в 

Чорне море? 
Аскольд. Я, наприклад, не знаю. Коли ти була моєю жінкою, ти мені чомусь цього не 

говорила. 
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Марта. Аскольде, коли ти був моїм чоловіком, ти мене ні про що подібне не питав. 
Аскольд. Ясна річ, у молодості в нас були дещо інші інтереси. А Дніпро хоча б тоді впадав у 

Чорне море? 
Марта. У Чорне. 
Аскольд. А Волга з часом проміняла Чорне море на Каспійське?! 
Марта. Проміняла. 
Аскольд. Невірна! 
Марта. Жіноча вдача. 
Мирон. Ти краще б запитав, звідки з’являються сили, які повертають русла таких могутніх рік! 
Аскольд. Марта вже відповіла – жіноча вдача. Сподобався Каспій Волзі, ось і ринула вона 

туди напролом. 
Мирон. А якщо без порівнянь на кшталт шерше ля фам? 
Аскольд. Напевно, відбулася якась природна катастрофа. 
Мирон. Вірно! Марто, скажи нам ще раз, як історик, що ти знаєш про зникнення древніх 

кіммерійців? Спробуй провести паралель з 8-м століттям до н.е., коли, як стверджують вчені, 
Волга повернула своє русло до іншого моря. 

Марта. Десь приблизно саме в цей час дивним чином безслідно зникають зі світової історії 
кіммерійці, якими був заселений південь України. 

Аскольд. Тобто зникає цілий народ?! 
Мирон. Про кіммерійців після цього вже більше ніхто і ніколи нічого не чув. 
Аскольд. А скіфи? 
Марта. Через століття після катастрофи на вільну територію півдня України приходять скіфи. 
Аскольд. Ти, напевно, хотіла сказати – після потопу. 
Мирон. Саме так, Аскольде, вона і хотіла сказати. Як показують розрахунки деяких вчених, 

приблизно в той час і стався величезний потоп. Марто, прочитай нам ось цю вирізку з газети. 
Марта. (Читає). Приблизно 28 століть тому відбулася планетарна катастрофа, викликана 

внутрішніми тектонічними причинами, пов’язаними з одночасною дією десятків вулканів 
тихоокеанського кільця, що призвело до зрушення континентальних плит, перерозподілу моментів 
інерції планети, внаслідок чого відбулося короткочасне зміщення земної осі. Хоча відхилення 
механічного полюса планети не досягло й одного градуса, відбувся перерозподіл лінії суші й моря, 
а води Балтики, Білого і Північного морів ринули широким фронтом, змітаючи на своєму 
тисячокілометровому шляху мешканців дрімучих лісів і світових просторів. 

Аскольд. Зупинимося! А якщо ті вчені помилилися? 
Марта. Далі в цій статті пишеться, що саме в той час за досить короткий термін рівень 

Чорного моря піднявся на 80-100 метрів, і тому є чіткі наукові докази. 
Мирон. Як свідчать давньогрецькі автори Страбон та Ератосфен, до цього Чорне море було 

озером, подібно до нинішнього Байкалу. Піднявшись, вода прорвалася через Босфор та 
Дарданелли до Егейського моря, де, як стверджують багато видних мужів, і серед них шанований 
усіма Платон, загинула протогрецька цивілізація. 

Аскольд. Мироне та Марта, у вас в тандемі дуже гарно виходить.  Але ж все це всього - на 
всього припущення. І не більше. 

Мирон. Погоджуюся. Достеменно вже ніхто, ніколи і нічого довести не зможе. 
Марта. Нещодавно по телебаченню бачила цікавий сюжет. Ви не повірите, але на Донбасі 

знайшли живого морського циклопа. І як ви думаєте де? 
Аскольд. Тримаю парі, у басейні якогось крутелика. 
Марта. Помиляєшся, дорогенький, в звичайній степовій криниці.  
Аскольд. І як він туди потрапив? 
Мирон. Так, Аскольде, як він туди потрапив? 
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Частина п’ята 
 

 АДАМ І ЄВА 
 

Чоловіки грають в шахи. Мар’яна   калачиком вмостилася на диванчику, щось зосереджено 
записуючи в зошиті. 

 
 Плескаючи в долоні, до кімнати швидко заходить  чимось схвильована  М а р т а. 

 
Марта. Увага, увага! Ви навіть не повірите, що я щойно почула на кухні?! 
Аскольд. Ясна річ, не повіримо! Хіба жінкам можна вірити? (Переставляє шахову фігуру). 

Шах! 
Мирон (і собі переставляє фігуру). А я сюди пішов. Марто, а що ти могла почути на кухні? 
Марта. Дуже важливу інформацію. 
Мирон. Звідки? 
Марта. По радіо. 
Мирон. По радіо? 
Марта. Так. Щойно спеціальним рішенням уряду була прийнята постанова... Вгадайте яка? 
Аскольд. Мобілізувати всіх симпатичних жінок для покращення демографічної ситуації в 

країні. (Переставляє фігуру). Шах! 
Марта. Не забувай, несимпатичних жінок не буває. Було прийнято постанову про частковий 

спуск води Київського водосховища до Дніпра та виділення коштів на бетонування дамби. 
Аскольд. Мат! Мироне, тобі мат! Ось так, друже, а ти переживав.  А тепер скажи мені, 

друзяко, за що ти тепер будеш переживати? Адже проблеми вже немає? 
Мирон. Якщо справді так, то це чудово. 
Аскольд. Це чудово для вирішення проблеми. А для тебе? Ти переймався цим, страждав від 

цього, ночі недосипав. І що тепер?! Тож чи варто це було твоїх зусиль? Ти отримав від цього якісь 
дивіденди? 

Мирон. Ні. 
Аскольд. Тебе згадає хтось колись бодай одним добрим словом? 
Мирон. Навряд. 
Аскольд. Тобі варто було усім цим сушити собі голову? 
Мирон. Так. 
Аскольд. Чому – так? 
Мирон. Тому що на кухні немає радіо. 
Аскольд. Марто, справді немає? 
Марта. А я не подивилася. 
Аскольд. Тьху ти ну ти! Фокус не вдався! Марто, могла б і подивитися, перше ніж щось 

говорити. 
Марта. Не кричи. Ти сам мені наказав так сказати. Вибач, Мироне, ми просто хотіли тебе 

розіграти. 
Мирон. Так, друзі, у нас на кухні немає радіо. 
Аскольд. Все у тебе не як у людей! У всіх нормальних людей на кухнях навіть телевізори 

стоять, не кажучи вже про якісь там брехунці. У мене в домі, приміром, майже у кожній кімнаті є 
телевізор. 

Марта. Навіть у спальні? 
Аскольд. У моїй спальні стоїть музичний центр.  
Марта. А не в твоїй спальні що стоїть? 
Аскольд. У спальні моєї дружини нічого не стоїть. Усе, що потрібно, стоїть у моїй спальні. Ти 

знову до мене присікуєшся? 
Марта. Я?! Боронь, Боже!  
Аскольд. Тоді краще мовчи. 
Марта. Ні пари з вуст. До речі, спробував би так зі мною поговорити мій нинішній чоловік... 

Знаєш, що б його тоді чекало? 
Аскольд. Щось таке, після чого він зробив би собі харакірі. 
Марта. Це – щонайменше. 
Аскольд. А мене ж тоді чому помилувала? 
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Марта. Бо ти не мій чоловік. 
Аскольд. Не тому! 
Марта. А чому? 
Аскольд. Бо ти мене все ще любиш. 
Марта. Розігнався! 
Мирон. Аскольде, Марто, може ви знову зійдетеся. Так іноді в житті буває. 
Марта. Ще один розумник знайшовся! А своїх чоловіків та жінок ми куди дінемо? 
Аскольд. Здамо в оренду! 
Марта. Аскольде, кому вони без нас потрібні?! 
Аскольд. Що правда, то правда, нікому. Ну що ж, час і честь знати. Будемо, Мироне, ми, 

напевно, збиратися. 
Мирон. Аскольде, Марто, побудьте ще трішечки. Адже ви навряд чи  ще колись прийдете? 
 

Гості зніяковіло мовчать.  Невеличка пауза. 
 
Аскольд. Випивати чомусь більше не хочеться, поговорити ми теж ніби вже поговорили... 
Мирон. А чай?! Такого чаю ви ще не пили. 
Аскольд. Та пили ми вже якийсь чай. 
Мирон. А у мене є інший. Такого ви справді ще не пили. 
Марта. Ну добре, Мироне, по одному горнятку і ми йдемо. 
Мирон. (Радісно). Мар’яно, запар, будь ласка, ті трави, які ми збирали в Карпатах. 
 

Мар’яна   виходить на кухню. 
 
Аскольд. Мироне, а чому ти так радієш? 
Мирон. Бо мені здається, що це ще не все! 
Марта. Боже, який ти все ж таки дивак! 
Аскольд. Ні, старий, це вже все. Друже, поки Мар’яна  запарює чай, давай спробуємо 

трішечки пофантазувати. Не заперечуєш? 
Мирон. Звичайно, ні! 
Аскольд. Спробуємо уявити, що все, що ніби почула по радіо Марта, все це насправді 

відбулося. І  більше вже немає  ніякої небезпеки. Можеш уявити? 
Мирон. Спробую. 
Аскольд. У такому разі скажи, в чому полягатиме подальший сенс твого життя? 
Мирон. Жити і далі для людей. 
Аскольд. Опереткова мораль. Людям це непотрібно. І знаєш чому? Тому що люди – це ті ж 

самі звірі, тільки набагато жорстокіші! 
Мирон. А чудеса! 
Аскольд. Що чудеса? 
Мирон. На чудеса здатні тільки люди. 
Аскольд. Але ж їх немає. 
Мирон. Чудеса в світі є. Тільки їх небагато. Ми розучилися їх помічати. 
Аскольд. Друже, не заривай свого таланту. Це зроблять інші. Світ влаштований розумно. 
Марта. Мироне, ну скажи, чому ти зараз не такий, як усі? Ну, що – що в тебе є? 
Мирон. У мене є совість! 
Марта. Якщо у тебе є совість, це не значить, що тобі більше нічого не треба. 
Аскольд. А справді, як би історія з Дніпром щасливо закінчилася, які б ти мав від того 

дивіденди? 
Мирон. Ніяких. 
Аскольд. А час то минає: і на курорт хотілося б з’ їздити, і дружині щось прикупити, та й 

самому пристойніше одягнутися. Хіба ні?! 
Марта. Звичайно, так! Ну хто б не хотів жити трішечки краще? 
Аскольд. До того ж, і ми це знаємо, ти далеко не дурень. Ти міг би мати значно більше за 

інших.  
Мирон. Хтось мусить і це робити. 
Аскольд. Що робити, краще знають наші державники. Це вже не ті старі хричі, які були за 

часів минулої епохи. 
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Мирон. Дозволь з цього приводу маленьку ремарку. 
Аскольд. На правах господаря – будь-яку. 
Мирон. Хоча будь-яка імперія особисто для мене є неприйнятною, але я не став би так 

зневажати усіх лідерів минулої епохи. Так, вони нам залишили жахливий спадок: Чорнобиль та  
спаплюжений Дніпро тому підтвердження. Але вони нічого не робили для особистого збагачення: 
ніхто з них не відкривав підпільний металургійний завод, де не платять податків; ніхто не 
налагоджував вивезення «лівої» нафти. Для них, як для державників тієї епохи, це було абсурдом. 
Ти згодний зі мною?  

Аскольд. Не забувай, нині до керма прийшли «нові політики». 
Мирон. «Нові політики» не такі вже й нові. Як казали Ільф та Петров: «молода вже була 

немолодою». 
Марта. Хлопці, тільки не про політику. Мене від неї просто вивертає. Говоріть, будь ласка, 

про щось інше.  
Аскольд. Про щось інше – це значить про жінок?! 
Марта. Це все одно краще, ніж патякати про ваші політичні уподобання. Набридло. 
Аскольд. Про жінок говорити не будемо. Замало випили. Давайте краще поговоримо про 

можливу всесвітню фінансову кризу? 
Марта. Аскольде, у тебе що, теж джмеликі в голові завелися? 
Аскольд. А це для того, аби насамкінець остудити деякі гарячі голови. 
Мирон. Не зрозумів.  
Аскольд. Ми вже говорили, що на планеті  назавжди дуже швидко  зникає багато живих 

організмів. Про що це свідчить? Напевно про те, що ми маємо планетарну екологічну кризу. 
Марта. Аскольде, я тебе не пізнаю: спершу фінансова криза, потім екологічна... Краще б ви 

вже, справді, про жінок говорили. 
Аскольд. Наразі жінки зачекають. Отже, навколишнє середовище належить рятувати. Інакше 

ми всі загинемо. Вірно?! 
Мирон. Як ніколи з тобою погоджуюся. 
Аскольд. Але якраз цього ми і не зможемо зробити. Бо якщо почати повною мірою займатися 

екологічними проблемами, то можуть з’явитися нові, не менш масштабні проблеми. Маю на увазі 
планетарну фінансову кризу. 

Мирон. Аргументуй. 
Аскольд. Все що ми маємо, є наслідками діяльності нинішньої цивілізації. Руйнуючи навіть 

тільки її шкідливі аспекти, ми можемо викликати всесвітній фінансовий хаос. А це породило б 
всесвітню фінансову кризу і безліч нових для усього людства проблем. 

Мирон. Тобто, ти хочеш сказати, що людство не має достатньо засобів, аби оздоровити 
навколишнє середовище? 

Аскольд. З точки зору сьогоднішнього дня – ні! 
Марта. Аскольде, справді, невже немає ніякого виходу? 
Аскольд. Повторююся, з точки зору сьогоднішнього дня – ні! Але наука не стоїть на місці, і , 

цілком імовірно, вже завтрашній день нам підкаже і рятівний вихід. 
Мирон. Я б не покладав таких надій на науку. Про моральність відкриттів у науці за останні 

два століття можна сперечатися і сперечатися. 
Аскольд. Однак вірити, що розвиток науки – це завжди погано, так само наївно, як вірити, що 

це завжди добре. 
Мирон. ХХІ століття прирікає нас на життя з “небезпечними знаннями». І тому йому судилося 

або стати століттям моральності, або взагалі останнім століттям в історії людства. Зараз би я 
більше вірив в людину, а не в науку. 

Марта. Годі про це! Хлопці, я хочу дитину! 
 

Пауза. Чоловіки ошелешені. 
 
Марта. Ви на мене дивитеся, як барани на нові ворота. 
Аскольд. Мало того, що вона хоче дитину, так вона нас ще й баранами обізвала. 
Марта. А це, перш за все, Аскольде, тебе стосується. 
Аскольд. Це щодо дитини, чи щодо баранів? 
Марта. Здогадайся сам! 
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Мирон (рвучко піднімається). Піду допоможу Мар’яні чай принести. Вона, напевно, вже там 
все підготувала. (Виходить). 

Аскольд. Марто, не можна чоловікам без попередньої підготовки такі речі казати. 
Марта. А то що, заїкатися почнете? 
Аскольд. Заїкатися не заїкатися, а божий дар може пропасти. 
Марта. Боже ти мій, яке нещастя. А як же вам тоді про це треба казати? 
Аскольд. Тобі треба було запитати, Аскольде, а чи не хотів би ти мати ще однієї дитини у 

зручний для тебе від роботи час? 
Марта. І якою була б твоя відповідь? 
Аскольд. Ти її знаєш. Тільки від останньої дружини. 
Марта. Перша і остання. Перша дружина, Аскольде, і повинна бути останньою. (Маленька 

пауза). Чому ти знову на мене дивишся, як... 
Аскольд. Як – хто?! 
Марта. Як... як... як я не знаю хто! 
Аскольд. Слухай, я знаю неподалік один затишний ресторанчик. Перенесемося? 
Марта. Прямо зараз? 
Аскольд. А чому б і ні? До речі, у мене щойно майнула цікава ідея. Знаєш, коли відбувся 

перший акт захисту природи? 
Марта. Коли? 
Аскольд. Коли з райського саду відбулося вигнання Адама і Єви. 
Марта. А чому ти про це подумав? 
Аскольд. Не знаю. Хоча, ні, напевно, все ж таки знаю. Ресторанчик, куди ми зараз з тобою 

попливемо, називається «Адам і Єва». 
Марта (зачаровано). Адам і Єва. 
 

 
 
 

Частина шоста 
 

НА ВІДСТАНІ ДОЩУ 
 
Гримить грім. Чути, як починається злива. 
 
  В кімнаті Мирон та Мар’яна. Вони удвох стоять біля вікна, ніби намагаючись щось 

розгледіти в мороці неспокійної ночі. 
 
Мирон. Мар’яно, ти не там шукаєш свого щастя. 
Мар’яна.  

Як я часто думаю про це!.. 
І дивлюсь: кружляє лист у вальсі, 
Коли вітер грається вінцем... 
Як стихає – до землі спадає, 
І лежить на відстані дощу... 
Значить, вітер граючись вінчає? 
Значить, небу важко до плачу? 

Мирон. 
 Просто є в житті свої закони... 

Мар’яна.  
На ікони моляться святі. 
І тому не битиму поклонів, 
І тому не буде каяттів, 
І тому на першому причасті. 
Як удасться, з храму утечу... 

Мирон.  
І куди? Свого шукати щастя? 

Мар’яна. 
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 Ні – долати відстані дощу... 
 
(Пауза. Якийсь час тільки чути за вікном шум дощу.) 
 

 
 
Мирон. 

 Я тебе запрошую на прощу – 
На останнє свято для душі, 
Вірю, залишилась ще пригорща 
Стиглих і солодких міражів. 

Мар’яна. 
 Все мене несе якийсь магічний,  
Дивний потяг, схожий на любов. 
Рухом зігріваючи тантричним 
У моїх холодних жилах кров. 
Певно, знов нечистий палить Вічність, 
А любов не відає про гріх, 
Рухом спопеляючи тантричним 
І мене, й тебе, і їх усіх... 

Мирон.  
І нас усіх... Холодно. 

Мар’яна.  
Холодно – як від гордині. 

Мирон.  
Моторошно. 

Мар’яна. 
 Моторошно – як від горя. 
Звірі згубили молодість, 
Вихори зжерли зорі... 
Просто чомусь вирішують 
Все за людину звірі. 
Зорі стали горішками 
На несмачному пломбірі... 

Мирон.  
Слони. Згадав. Навіщо я шукав, 
Той текст заплутаних октав? 

Мар’яна.  Сказати? 
Мирон. Так. 
Мар’яна. Для того, щоб я повторила ці слова. Адже просто так нічого не буває. Все має своє 

певне призначення. Слухай. Великим слонам притаманні риси характеру, які рідко зустрічаються 
у людей, а саме: цнотливість, стриманість, відчуття справедливості, повага до традицій. Коли 
народжується молодий місяць, слони йдуть до річки і ретельно у ній миються; привітавши таким 
чином планету, вони повертаються до лісу. Вони дуже сором'язливі і паруються тільки під 
покровом ночі, таємно. 

Мирон (вражено). Мар’яно, ти говориш прозою? Але чому? 
Мар’яна.  

Апокаліпсис настав. 
Повмирали риби й звірі, 
Плачуть душі синьо-сірі 
Серед втишених октав... 
Ми життям не розговілись, – 
Відболіли, перейшли. 
І як слід не налюбились 
В цьому світі. А могли!.. 
Хто дозволить нам вдихати 
Аромати літніх трав? 
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Ми не встигли накохатись – 
Апокаліпсис настав. 

 
Бачиш, любий, я не зрадила своїх віршів. Проте тепер говоритиму завжди так, аби мене 

розуміли усі. 
Мирон. Не треба, Мар’яно. Твій світ – дивовижний світ. Навіть якщо він химерний, він все 

одно чарівний. Я не хочу, щоб ти поверталася в міражі звичайних людей. 
Мар’яна. Любий, якщо рай, який я отримаю в кінці свого шляху, буде безлюдним та 

порожнім, то тоді і все життя не матиме ніякого сенсу. Ми або всі разом загинемо, або всі разом 
врятуємося. Тому, рятуючи ближнього, ми рятуємо і себе. А світ поезії ще обов’язково настане. 
Але настане тоді, коли ми всі станемо іншими. Напевно, трішечки добрішими. А тепер згадаймо 
наші акорди прощання. 

Мирон. Акорди прощання. 
 
Мар’яна.  

Я ковтала сльозу – цей солоний нектар. 
Мирон.  

Я в полоні твоїх неприхованих чар 
Лиш дивився, як тихо ти ковтаєш сльозу... 

Мар’яна.  
Ми чекали грози. 

Мирон.  
Ми гукали грозу. 

Мар’яна.  
Я забула про те, що існують слова... 

Мирон.  
Ах, та й що ті слова – що неначе трава. 

Мар’яна. 
 А на небі вже сонце за хмару зайшло... 

Мирон.  
Я загублене щастя своє не знайшов. 

Мар’яна.  
Не тримала тебе. 

Мирон.  
Ти тримала любов. 

Мар’яна.  
Але нитка любові порвалася знов... 

Мирон.  
То не нитка – струна. 
Чуєш, мила, бринить?.. 

Мар’яна.  
Тільки мить я просила, 
Одну тільки мить... 
Я хотіла в ту мить так багато сказать... 

Мирон.  
Я молився на час... 

Мар’яна.  
І від того сльоза... 

Мирон.  
Я хотів дати Вічність. 

Мар’яна.  
А із нею печаль. 

Мирон.  
Не печаль, мила, – ніжність... 

Мар’яна.  
Знов на віях сльоза. 

Мирон. 
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 В ній я бачу красу! 
Мар’яна. 

 Ми гукали – грозу... 
Й дочекались грози… 

 
Чути грім грози та шум дощу. 

 
ЗАВІСА 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М. Карпа 
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Мандатоносці 

 
 
Драма-фарс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мандатоносці: 
 
ПУГАЧ – ГОЛОВА МАНДАТОНОСЦІВ 
ВЕДМІДЬ БУРИЙ 
ВЕПРИК 
ВІЛ 
ЗАЄЦЬ 
СІРОМА 
СОВА ВЧЕНА 
ЩУР-ПАЦЮКІВСЬКИЙ 
ПЕС-ПРИБЛУДА 
АНТИЛОПА – ГОСТЯ З АФРИКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кажуть, що іноді звірі ведуть себе як люди. Як люди поводяться, 
спілкуються, живуть за своїми правилами, приймають свої закони. Так, 
так, а як же інакше, приймають свої закони на великій просторій 
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галявині з пеньками. Якщо ви раптом надибаєте таку лісову галявину, 
знайте, що там засідає свій парламент з лісовими депутатами-

мандатоносцями. Саме про один день із життя лісових обранців і  буде 
наша розповідь.  

 
 

Інтермедія І 
 

Голос. На Галявину Пеньків виходять мандатоносці В е п р и к та В е д м і д ь . Тримаючись за 
голову, Ведмідь незадоволено реве. 

 
Веприк. Ну чого ти гризеш, ну чого ти гризеш себе, ніби гризлі якесь?! 
Ведмідь. Я не гризлі. Я Ведмідь. Бурий. 
Веприк. Усі ви все ’дно косолапі. Ревеш, ніби після зимової сплячки. Певно, вранці не з тієї 

ноги став. Га-а?! Чи, може, медовухи вчора обпився? 
Ведмідь. Не твоє кабаняче діло. 
Веприк. А ось ображати не треба: я не Кабан, я – Веприк. (Сідає на пеньок). 
Ведмідь. А мені все одно – кабан ти чи веприк. Головне, щоб ти мені свині ніякої не підклав. 
Веприк. Запам’ятай, Ведмедю, тобі я свині ніколи не підкладу. Бо ти не просто Ведмідь, а 

Бурий Ведмідь. Я б навіть сказав – до бурості бурий. І тому я тебе поважаю.  
Ведмідь.  Слухай, Веприку, а чому ти на мій пеньок завалився?! 
Веприк. Перепочити присів. Можу й пересісти. (Швиденько пересідає на інший пеньок). 
Ведмідь. Отож бо. Знай, синок, кожен свій пеньок. Порядок перш за все. 
 

Голос. Швидко заходить мандатоносець Заєць, розкладаючи на пеньку папери. 
 
Заєць. Моя шана, колеги! 
Веприк. Кого я бачу! Заєць! Найпрудкіший мандатоносець нашого лісу! Радий, безмежно 

радий бачити тебе цілим та здоровим. І віриш, колего, як тільки тебе побачив, одразу новий 
анекдот згадав. 

 
Голос. На галявині з’являються ще кілька м а н д а т о н о с ц і в , які одразу ж починають 

цікавитися новим анекдотом. 
 
Віл. А цей вже анекдоти пече. 
Щур. А чому б йому не пекти, – подивіться лишень, яку Веприк ряшку за час відпустки від’ їв.  
Щур. Ну, то розказуй вже, не тягни бика за хвоста. 
Веприк. Потрапили до ями вовк, ведмідь, віслюк та заєць. Сиділи-сиділи, ну а потім, як 

годиться, стало їм сумно і захотілося їсти. Ось ведмідь і говорить: «Давайте грати в карти, а потім 
з’ їмо того, у кого найдовші вуха». Заєць одразу притис вуха до голови і каже: «Ой, як віслючка 
шкода». 

Заєць (ображено). Дуже дотепно! 
Ведмідь. А мені сподобалося. Ха-ха-ха! Ой, як віслючка шкода! Ха-ха-ха! Ну, ти Зайцю, і 

даєш! 
 

Голос. Заходить голова П у г а ч , займаючи найвищий пеньок на галявині. 
 
Пугач. Шановні колеги, прошу усіх зайняти свої пеньки.  
 
 

 
 Дорогі мандатоносці, дозвольте привітати вас із початком нової сесії пленарних засідань 

нашого збіговиська, яке ми розпочинаємо після невеликих канікул. (Нетривкі оплески). Наскільки 
я бачу, усі пеньки нібито зайняті, але для дотримання давно усталеного порядку я все одно 
попросив би вас зареєструватися поіменно. Отже: Ведмідь. 

Ведмідь. Ведмідь Бурий. 
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Пугач. Перепрошую, колего, Ведмідь Бурий. Бачу і чую – на місці. Щур-Пацюківський. 
Щур. Є. 
Пугач. Веприк. 
Веприк. Присутній. 
Пугач. Віл. 
Віл. На місці. 
Пугач. Вовк. 
Сірома. Я вже не Вовк. 
Пугач. А хто ж ти такий? 
Сірома. На честь Третього інтернаціоналу усіх сіром світу я змінив своє прізвище з Вовка на 

Сірому. Так що тепер звіть мене – Сірома. 
Пугач. Головне, що в тебе шкура ціла, а хто ти – Вовк чи Сірома – великого значення не має. 

Довговухий. (Мовчання). Довговухий. Заєць, я до тебе звертаюся. 
Заєць. Я на образи не відповідаю. 
Пугач. Ось тепер я тебе чую. Молодець, живий, значить, справді добрі ноги маєш. Сова. 
Сова. Вельмишановний голово, пані Сова. Невже у нас так багато обранців, які не є самцями, 

аби не звертатися до них так, як і належить. 
Пугач. Гаразд, надалі будемо дотримуватися гендерної рівності. І Пес Приблуда. 
Пес. А чому мене завжди останнім називають? Я протестую. 
Пугач. Раз протестуєш, значить, на місці. Отже, шановні колеги, я, ваш голова Пугач, 

урочисто оголошую про відкриття чергової сесії пленарних засідань обранців нашого лісу. 
Спершу традиційно – коротенькі виступи в різному. Слово надається тільки тим, хто записався 
заздалегідь. Перший ріг. 

Віл. Депутат Віл, обранець від виборчого округу прихильників сіна. Хотів би одразу запитати 
нашого голову Пугача, з якою метою він літав до Африки? І чи варто було витрачати лісові кошти 
на такий далекий перліт?  

Пугач. Відповідаю панові Волові. Я – Пугач, а пугачам  за протоколом нашого органу літати 
дозволено за лісові кошти. Навіть за кордон.  І прошу більше не задавати мені таких некоректних 
питань. Другий ріг. 

Сірома. Хочу повідомити усім радісну звістку. Під час канікул у далекій від нас тундрі 
відбувся Третій інтернаціонал усіх сіром світу. Четвертий інтернаціонал усіх сіром світу, за 
одностайним рішенням учасників Третього інтернаціоналу, вирішено провести у нашому лісі. 

Ведмідь (з місця). Знайшов чим радувати. Можна тільки уявити, яких ви пісень заспіваєте, 
коли зійде місяць. Від такого виття в жодному барлогу не сховаєшся. 

Сірома. Якщо ми і співатимемо, то тільки свій інтернаціонал. І для цього нам не потрібно 
ніякої медовухи, без якої, наскільки мені відомо, у ведмедів жодне збіговисько не обходиться. 

Віл (з місця). А за які такі кошти ви аж до самої тундри дісталися, шановний пане Сіромо? 
Сірома. За кошти партії матеріалістів тридев’ятого царства, шановний колего Воле. 
 

Голос. Ведмідь підходить до Сіроми, беручи того за барки. 
 
Ведмідь. А що ти, Сірий, проти наших ведмежих зібрань маєш? Аби ти знав, якби не ми, то 

бджоли давним-давно без роботи залишилися б. Так що це ви кістками запихаєтеся, а ми 
медоваріння розвиваємо, економіку, так би мовити, піднімаємо. 

Сірома. А ти мені кісткою в горло не тич. Вовки споконвіку санітарами лісу були. А ось хто ви 
такі – всім давно вже відомо. 

Пугач. Так-так-так, викрутіть роги. А то вони мені зараз на весь ліс наговорять. Колеги, увага! 
Що ви собі дозволяєте? Нас же зараз уся живність лісова слухає! Схаменіться, я вас дуже прошу. 
Час у різному вичерпано. Переходимо до розгляду законопроектів. 

Сова (з місця). Шановний голово, шановний голово, одне тільки слово. 
Пугач. Пані Сово, ми вже й так не вписуємося в регламент. 
Сова. Вельмишановний голово, шановні мандатоносці! Серед усіх присутніх тут самців я 

єдина, хто належить до протилежної вам статі. До тієї половини нашої живності, яка перебуває в 
нашому лісі на пташиних правах. Тож невже ви і зараз не надасте мені коротенького слова в 
різному? 

Пугач. Просить одне слово, а випалила десять. Ну й порода! Чому ж ви заздалегідь не 
записалися? 
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Сова. Хіба за Волами та Вовками встигнеш! 
Ведмідь (з місця).Одразу видно – Сова-Вчена. Моя ведмедиця не те що рявкнути якесь там 

слово, але навіть і пискнути в барлозі не сміє. 
Заєць (з місця). А у нас із зайчихою повне рівноправ’я. Жодних проблем. 
Пес (з місця). А справді, чому б і не надати слово Сові? Справжні ми, врешті-решт, самці чи не 

справжні самці? 
Пугач. Ну то як, шановні мандатоносці, що будемо робити? (Вигуки з галявини: “ А чому б і 

ні!“, “ Нехай говорить“, “ Такій легше дати, ніж не дати!). Гаразд! Але це вже останній виступ у 
різному. Перший ріг. 

Сова. Дякую. Сова, мандатоносець від виборчого округу вчених та пернатих. 
Вельмишановний голово, шановні мандатоносці, дорогі виборці! У ці короткі канікули  мені 
вдалося  ознайомитися з умовами життя ненависних усім нам гомо сапієнсів. Так, ці безкрилі 
двоногі істоти завдавали і завдають нам багато лиха. Та побачили б ви, як вони живуть! Наші 
брати та сестри, які знаходяться у неволі в їхніх зоопарках, іноді мають кращі умови для 
існування, ніж ці двоногі істоти. Мешкають вони в тісних залізобетонних клітках, до того 
незручних, що просто іноді ходять над головами один в одного. Це - абсолютні невдахи, яким 
можна тількии  поспівчувати. 

Пугач. То чого ви бажаєте, пані Сово, – аби ми усі добровільно перемістилися до їхніх 
зоопарків? (Сміх на галявині). 

Сова. Ми не повинні дивитися на них вовчими поглядами, як це робить багато хто з нас. Адже 
їм теж дуже погано. Тому я закликаю всіх: будьте до цих гомо сапієнсів милосердними, а, значить, 
і сильними. Тільки так ми переможемо!  Дякую за увагу.  

 
Віл, Заєць та Пес у захваті плескають у долоні.  

 
Голос. Відштовхуючи Сову, до рогу проривається Сірома. 

 
Сірома. Вельмишановна мандатоносець Сова! Мене надзвичайно тішить, що на гомо сапієнсів 

багато хто дивиться саме крізь призму вовчого погляду. Це по-перше. По-друге. На Третьому 
інтернаціоналі усіх сіром світу ми також задавалися питанням, як ставитися до тих, хто нас 
постійно гнобить. І одностайно вирішили, що доки ми не експопріюємо у них усе награбоване, 
доки знову не повернемо цих варварів до печер, доти не заспокоїмося. (Веприк, Щур та Ведмідь 
плескають в долоні). 

Пугач. Мандатоносцю Сіромо, а вам ніхто слова не давав. 
Сірома. А я вже закінчив. А щодо образ на мою адресу, то – ой, Сова, Сова! Не будіть у мені 

кровожерного вовкулаки. Бо якби не мандотоносна недоторканність, то тільки б пір’ячко зараз 
ваше полетіло.  

 
Голос.  Зі свого  пенька  зіскакує мандатоносець  Пес. 

 
Пес. Та хто тобі, хоча ти і обранець, давав право на Сову завивати?! Та ти на чиє пір’ячко 

зазіхнув, опудало вовче?!  
Пугач. Мандатоносцю Пес, сядьте на місце! Мандатоносцю Сіромо, заспокойтеся! 
Сірома. Це хто, це я вовче опудало? Та хто тобі, собако приблудна, давав право на мене 

щелепи роззявляти? Та ти знаєш, хто я такий?! 
Пес. Знаю! Тому й кажу, аби ти закрив свою пащеку, бо інакше я за себе не відповідаю.  
 

Голос. Між ними падає навколішки Заєць. 
 

Заєць. Звірі, схаменіться!!! Та не будьте ж ви такими, як люди! Який ви приклад іншим 
тваринам подаєте?! Адже ви – найкращі обранці цього лісу! 

Пес. Справді, не хочеться уподібнюватись до гомо сапієнсів. Тому пропоную зустрітися на 
Високій Скелі під час обідньої перерви. 

Сірома. З превеликим задоволенням. Там я якраз і пообідаю. 
Пес. Тільки не забувай, що зі своїм вовчим апетитом, як кажуть гомо сапієнси, ти можеш легко 

потрапити до “Червоної книги».  
Сірома. Зустрінемося на Високій Скелі.  
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Голос. Дуелянти демонстративно відвертаються один від одного. 

 
Пугач. Знову гармидер розвели. Увага! Оголошується перерва на п’ять хвилин. Треба  хоча б 

трішечки в кущах охолонути.   
 
Голос. Мандатоносці починають групуватися між собою. Пугач підходить до Зайця. 
 
 Молодець, Зайцю, не побоявся стати між тими психами. А могли б запросто розірвати і не 

подивитися на твою мандатоносну недоторканність.  
Заєць. Комусь же треба було це зробити. Адже ви самі бачите, до чого ми вже дожилися. 
Пугач. Так, дожилися... Якщо вже зайці честь лісу починають рятувати, то можна тільки 

уявити, що буде далі... 
 

Голос. Голова Пугач відходить, натомість підходить Сова. 
 
Сова. Мандотоносцю Заєць, я вами пишаюся. Скажу по правді, я завжди відчувала, що ви 

неординарний Заєць. Але поясніть, чому ви гомо сапієнсів назвали людьми? 
Заєць. Ну, тому що вони самі так себе називають. 
Сова. Дивно, скільки я не літала над містами, але жодного разу не чула цього вислову. У 

повсякденному житті вони найчастіше себе називають: «чувак – чувіха», «жлоб – жлобіха», 
парніша – тьолка», «корєш – курва» і рідше – «пан – пані», «товариш – товаришка». А ось 
«людина» – не чула. 

Заєць. Колись я захищав кандидатську на тему: «Феномен розуму гомо сапієнсів і його вплив 
на руйнацію нашої планети». Так ось, у своїх наукових роботах гомо сапієнси називають себе 
людьми, а свою спільноту – людством. А ще вони називають себе царями природи. 

Сова. Якщо людина – цар природи, тоді звірі – за республіку! 
Заєць. Так, тільки за республіку! 
Сова (притуляється до його серця). Чуєте, як  гаряче  б’ється за республіку моє неспокійне 

серце?! 
Заєць (намагається вивільнитися). Чую! 
Сова. Слухайте, Зайцю, а чому б вам з такими безцінними знаннями не спробувати вступити 

до нашої Совиної Академії Наук? 
Заєць. Я навряд чи зможу підійти до вашої команди. Адже ви знаєте, який короткий заячий 

вік, а серед ваших вчених так багато довгожителів. Не уживуся я з вашим братом. Ні, не уживуся! 
Сова. Ну, то я ніби ще не схожа на довгожительку. Тож принаймні зі мною ви могли б 

налагодити стосунки. 
Заєць. З вами міг би, але зайчиха мене не зрозуміє. 
Сова. Шкода, дехто задля науки жертвував і більшим. 
 

Голос. Сова відходить. Натомість підходять Веприк, Щур та Ведмідь. 
 

Веприк. Ну куций, вічно ти всю малину зіпсуєш. А як все гарно починалося. Я навіть дух 
затамував, коли вони клацати один на одного почали. 

Ведмідь. Такий мордобій перебив, такий мордобій! Краще б ти, Зайцю, кроликом народився. 
Щур. Одразу видно, що Заєць ще не обтертий мандатоносець у наших політичних баталіях. 

Нічого, з часом і ти розумнішим станеш. Слухай, ми тут утрьох вирішили під час обідньої перерви 
піти до Високої Скелі. 

Веприк. Куций, роби ставку. Щур-Пацюківський з Ведмедем ставлять на Сірому, а я – на Пса- 
Приблудного. 

Ведмідь. Та йому від самої крові памороки заб’є. 
Щур. Нічого, нічого, нехай звикає до мандатоносного життя. Так ти на кого ставиш? 
Заєць. М’яса та видовищ, видовищ та м’яса – ось до чого ви деградували на цих пеньках. А як 

же ліс? Ліс же гине?! 
Щур. Справді, дурень. Такий тільки на м’ясокомбінаті вгамується. Ведмедю, ти був правий. 
Ведмідь. А я вам що казав? Заєць – телепень. 
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Веприк. Дарма, Зайцю, Пес переможе. Міг би й ти на цьому виграти. Мене мій нюх ніколи не 
підводив. 

Ведмідь. У нас також нюх нівроку собі. 
Щур. І я вірю в Сірому, бо у нього пазурі довші. Ось побачите, я буду не я, якщо Сірома 

сьогодні не з’ їсть Пса Приблудного. А ви помітили, як Пес до Сови тулиться? 
Веприк. Вона – дама вчена, він – самотній. Роман. 
Ведмідь. Мандатоносний роман до обідньої перерви. Ха-ха-ха! 
 

Сміючись, заходять за кущі 
Голос. На галявині залишається тільки принишклий в задумі на своєму пеньку Віл, поруч з 

яким сідає Заєць. 
 

Заєць. Одне слово — цирк на дроті. 
Віл. Чумаки. 
Заєць. Що чумаки? 
Віл. Чумаки ідуть, а поруч з ними воли тягнуть непосильне невільницьке ярмо. І так довго-

довго. Колись у неволі жили і зараз волі немає. 
Заєць. А це все тому, що, по-перше, ми не знаємо своєї історії, а по-друге, якщо навіть дещо і 

знаємо, то вона все одно нас, трутнів, нічому не вчить. 
Віл (в задумі). Немає вже й чумаків, що по сіль ходили. Перевелися й справжні воли. А біль 

зостався. Сумно.  
Голос.Віл підводиться і йде геть, за ним простує так само  зажурений Заєць. 

 
 
 
 

Інтермедія ІІ 
 

Голос. На мандатоносній галявині кучкуються лісові обранці.  Найбільш жваво спілкуються 
голова Пугач та мандатоносець Веприк. 

 
Пугач. Хоча у мене, Пугача, і немає такого нюху, як у тебе, Веприку, але я все одно все 

відчуваю. 
Веприк. Я завжди казав голово Пугач, що ви – не Пугач, ви – майже Орел! 
 

 
 

Пугач. Мені теж так дуже часто здається. Я все відчуваю. Навіть те, що хоча я і виглядаю, як 
Пугач, але пахну,  як Орел. 

Веприк. На запах ви – справжнісінький Орел, хоча ніде правди діти – виглядаєте, як Пугач. 
Пугач.  Але розпочинаємо роботу. Мандатоносці займайте свої пеньки.  (Сідає на свій пеньок). 

Усі на місці? 
Щур. Мандатоносців Пса та Сови немає. 
Пугач. А де ж вони? 
Веприк. Напевно, ще й досі обговорюють в кущах проблеми майбутнього законопроекту. 

(Загальний сміх). 
Ведмідь. А я зі своєю Ведмедицею також люблю по малину ходити. Ха-ха-ха! 
Пугач.  Гаяти час ми більше не можемо. Починаємо. 
Веприк. Ха, дивіться, а ось і вони. З’явились, не запилились. 
 

Голос. З’являються захекані Пес та Сова. Пес одразу  підходить до Веприка. 
 

Пес. Веприку, твій пеньок біля Сови, а мій – біля Вола, то не міг би ти зі мною місцями 
помінятися? В мене й пеньок обтертіший, ніж у тебе. 

Веприк. А він справді гладенький, мені нічого в сідницю муляти не буде. 
Пес. Та хіба собаки коли-небудь брешуть? Ти навіть не уявляєш, який гладенький у мене 

пеньок. 
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Веприк. Взагалі то мені все одно, який пеньок протирати. Але якщо твій пеньок не такий 
гладенький, як у мене, то я назад повернуся. 

Пес. Хрюшо, про що мова? 
Пугач. Мандатоносці, годі за пеньки торгуватися. Сідайте вже швидше. Шановні колеги, ми 

починаємо розглядати законопроект про дбайливе збереження нашого лісу. Які є пропозиції?  
Заєць. У мене. Мандатоносець Заєць. Усі добре знають, що  більшість мешканців лісу живе у 

злиднях або на їх межі, загрозливих розмірів набули криміналізація лісу та корупція. Тому 
пропоную говорити не про дбайливе збереження лісу, а про порятунок лісу. 

Пугач. Колеги, я закликаю вас до толерантності. Мандотоносець Сова просить слова. Прошу, 
пані Сова. 

Сова. Сова, мандатоносець від виборчого округу вчених та пернатих. Я хочу, аби в цьому 
законопроекті наука була віднесена до пріоритетних напрямків збереження лісу. На словах усі 
підтримують науку, а на ділі вона постійно мусить жебрати для себе якісь крихти.  

Пугач. Але ж ви знаєте, пані Сово, що від нинішньої скрути потерпають не тільки науковці. 
Ведмідь. Я хочу сказати. Мандатоносець Ведмідь від виборчого округу косолапих. Усі знають, 

що вчені роблять наукові відкриття, коли їх фінансують. Факт. З достовірних джерел нам також 
відомо, що вчені роблять наукові відкриття і тоді, коли їх не фінансують. І це також факт. Тому 
питається, навіщо нам їх фінансувати, якщо вони й так працюють?! 

Веприк. Мандатоносець Веприк підтримує мандатоносця Ведмедя. Працювати потрібно, нам 
потрібно просто краще працювати. А коли розбагатіємо, тоді й науку нашу підтримаємо. 

Сова. Наука завжди йшла попереду виробничого процесу. Подивіться лиш, скільки коштів 
витрачається на науку в країні Прерій і Великих Озер! 

Веприк. У країні Прерій, шановна пані Сово, грошей кури не клюють, а в нас економічна 
криза. 

Сова. Хочу зазначити, що країна Прерій не тому витрачає багато грошей на освіту, що вона 
багата, а багата вона тому, що витрачає багато грошей на освіту. 

Щур. Щур-Пацюківський, обранець від виборчого округу кротів та гризунів. Я не буду 
вступати в дебати щодо нашої науки, бо в мене серце болить за інше. Усі ви добре знаєте, що під 
розлогими дубами, як правило, ростуть тонесенькі молоденькі дубки. (Репліка з місця: “ І не 
тільки дубки“).  А дубки – це наша молодь, наше майбутнє. Та за сторічними велетенськими 
дубами, які відбирають собі найбільше сонячного проміння,  ці дубки ще довго залишатимуться 
тонесенькими беззахисними рослинами.  Тому я пропоную зрізати сторічні дуби, аби надати 
дорогу в блакитне небо нашій обкраденій світлом молоді. 

Ведмідь. Так що, вріжемо дуба раніше строку? Ха-ха-ха! 
Віл. (вражено) Але таких віковічних дубів на пальцях можна порахувати! 
Сова. (не менш вражено) До того ж, ці дуби – головне багатство нашого лісу! 
Щур. До речі, ця акція додасть ще й значних надходжень до лісової скарбниці. А вона, як ви 

знаєте, у нас вже давним-давно порожня. 
Пугач. Ну що ж, я не проти, аби пропозиції мандатоносців Сови та Щура-Пацюківського були 

внесені в законопроект. 
Сова. Перепрошую, шановний голово, але внесені не в декларативному вигляді, а 

підтверджені реальним фінансуванням на найближчу перспективу. Адже всі ви добре знаєте, що 
сталося з законом під гучною назвою «Про захист лісових мешканців від інфекційних 
захворювань», який ми прийняли на минулій сесії. 

Усі. А що з ним сталося? 
Сова. В умовах відсутності фінансування він звівся до наказу «Киш, бацили!» Принаймні так 

мешканцям нашого лісу рекомендують боротися з інфекцією. 
Веприк. А що в цьому поганого? Киш, бацило, киш, бацило, прожену тебе й без мила. Ха-ха-

ха! 
Пугач. Веприк має рацію. В умовах тимчасової відсутності коштів бацили треба гнати всіма 

доступними засобами. А як з’являться додаткові кошти, то ми їм не тільки скажемо «Киш, 
бацило!», а дамо понюхати ще й нашого мила. Ха-ха-ха!  

Віл. А мені зовсім не смішно. Шановні мандатоносці, а чи не здається вам, що ми просто 
проїдаємо народне добро? 

  
Голос. Якийсь час усі приголомшено дивляться на Вола. 
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Щур. Шановний Ведмедю, я трішечки не розчув, що він сказав. 
Ведмідь. Він сказав, що ми проїдаємо народне добро. 
Щур. Так і сказав? 
Веприк. Народне. Він сказав – народне. 
Сірома. Ось де собака заритий. 
Пес. А ти собак не чіпай. Може, це взагалі, про вовка помовка. 
Пугач. Досить гризтися. Хіба ви не чули, що він сказав? Це ж скандал на весь ліс. 
Ведмідь. Як кажуть, скільки вовка не годуй, а його все в ліс тягне. 
Пес. А я що казав? Це і про вовка помовка. 
Сірома. Це ти мені ще раз на Високій Скелі проскавучиш. І можеш не сумніватися – востаннє. 
Пугач. Не галасуйте, мандатоносці, не галасуйте. Ведмідь, напевно, хотів сказати, що скільки 

вола не годуй, а його все одно до гомо сапієнсів тягне. Так, Ведмедю? 
Ведмідь. Авжеж. 
Пугач. Отож. Мандатоносцю Воле, ви відповідаєте за свої слова? 
Віл. Як голова партії «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»... 
Веприк. А ти за всіх рогатих не розписуйся. Лосі та Олені – так, наші. А від тебе хлівом і досі 

за півверсти тхне.  
Сова. До речі, наукою доведено, що гомо сапієнси в усі часи проїдали лісове добро, але наука 

не знає таких випадків, коли було б навпаки. 
Ведмідь. А чого це ми всі пеньками на пеньках сидимо, коли нас на увесь ліс ображають? 

Врізати йому між рогами та й копита в яму. 
Пугач. Тихо, тихо, існує мандатоносна недоторканість. Тому давайте все робити за 

процедурою. Які є пропозиції? 
Щур. Негайно розглянути цей інцидент. 
Пугач. Не заперечую. Хто бажає взяти слово? 
 

Лунає стукіт дятла. 
 

Веприк. Чуєте, дятел стукає. 
Пес. І на кого він стукає? 
Пугач. Не на кого, а – кому? 
Веприк. І кому він стукає? 
Пугач. Кому, кому, – мені, ясна річ. 
Щур. І що він настукав, якщо не секрет? 
Пугач. Він настукав... Це не секрет, це – сюрприз! Отже, шановні мандатоносці, оголошується 

маленька технічна перерва. Одразу після неї обіцяний для всіх вас сюрприз. 
Сірома. Я протестую. А як же Віл?! Мене з народом хто його знає в чому змішали, а нас 

сюрпризами годують. 
Пугач. Не галасуйте! Не треба нервувати. Після сюрпризу одразу розберемося і з нашим 

Воликом. А поки що оголошується технічна перерва! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Інтермедія III 
 
Голос. На галявині один за одним з’являються мандатоносці, тримаючи наповнені 

шампанським келихи. Усі гуртуються невеличкими групами. Невдовзі, з екстравагантною дамою 
під руку, виходить сяючий голова. 

 
Пугач. Мандатоносці, запрошую привітати нашу гостю та колегу з далекої Африки, чарівну 

Антилопу. 
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Антилопа. Бонжур, мадам, бонжур, месьє! 
Пугач. Розтлумачую. Вона говорить, що була надзвичайно рада після мого недавнього візиту 

до Африки знову зустрітися зі мною та моїми колегами. Друзі, Антилопа вітає всіх вас! Віват 
африконосцям!!! 

Усі. - Віват, віват, віват!!! 
Антилопа (вимовляє швидко і з французьким акцентом). Пан теля пас “Бережіть слонів». 
Пугач. Вона розповідає, що належить до партії “Не бий лежачого», яка дуже симпатизує нашій 

партії “Салатова озимина». 
Заєць. Але ж вона назвала свою партію, як партію “Бережіть слонів»? 
Пугач. Заєць, тобі навіть вуха не допоможуть, якщо ти нічого не тямиш в їхній мові. В 

перекладі вона так і називається – “Не бий лежачого». Продовжуйте, чарівна пані Антилопа. 
Антилопа. Пардон мадам, пардон месьє! 
Пугач. Антилопа вибачається, що прибула до нас із дуже коротким візитом. Однак те, що вона 

встигла побачити у нашому лісі, її дуже вразило. Вона переконана, що якщо ми і надалі 
розвиватимемося такими темпами, як і нині, то незабаром наш ліс перетвориться на такі ж джунглі 
та пустелі, які є прикрасою Африканського континенту. І це, безперечно, тільки зблизить наших 
мандатоносців та їхніх африканосців. 

Антилопа. Па-па, мадам, па-па, месьє! (Посилає усім повітряні цілунки). 
Пугач. А ми, Антилопо, дозвольте вже поцілуємо вас по-нашому, по-лісовому. (Міцно 

притискає до себе дамочку). За політичною платформою партії “Не бий лежачих» велике 
майбутнє. (Знов міцно її притискує). Сподіваюся, ви нічим не хворієте? (Дамочка розводить 
руками). Якщо вже ризикувати, то тільки в ім’я нашого органу. (Цілує). Ви обіцяли нам 
гуманітарну допомогу. 

Антилопа. О-о-о! Лямур, мандатоносці!  
 
Голос. Антилопа вручає голові Пугачу  слонову кістку. Мандатоносці дружно аплодують. 
. 
Пугач. Слонова кістка? Дякуємо, дуже дякуємо! А чи немає у вас до кістки ще й м’яса? 
Антилопа (дамочка розводить руками). Но се. 
Пугач. Но се?! Це погано. Але нічого, як кажуть, дарованому коню в зуби не заглядають. 
Щур. Якщо б то був кінь, або хоча б якийсь поганенький верблюд. 
Ведмідь. Не довіряю верблюдам, і усім тим, хто може тижнями не пити. 
Сірома. Ну ти, Ведмідь, і дня без медовухи не проживеш. 
Пугач. Нам верблюдів не потрібно. І без них своїх проблем вистачає. А кістки згодяться. Бо 

були б кості, а м’ясо завжди наросте. 
Антилопа. Оревуар мадам, оревуар месьє! Шерше ля фам! Цьом-цьом, па-па!  
 
Голос. Швидко виходить у супроводі голови Пугача. Мандатоносці дружно махають услід 

руками, проводжаючи екзотичну гостю завороженими поглядами. 
 
Щур. Одне слово, Африка!!! 
Ведмідь. А я б навіть від лапи на всю зиму відмовився, аби таку Антилопу хоча б раз 

причмокнути. Оревуар, бонжур, шерше ля фа... Я б тобі показав, де пан теля пас... 
Веприк. Станеш головою, будеш чмокатися стільки, скільки захочеться. До речі, Ведмідь, 

судячи з твоєї мордашки, це в тебе непогано повинно вийти. 
Ведмідь. Так у мене ж не голова, а головіще. А у Пугача що? Так собі – голівочка із 

дзьобиком. 
Веприк.  Але голова – Пугач, а ти просто мандатоносець.  
Щур. Що значить просто мандатоносець?! Мандатоносцями просто так не бувають. Як 

кажуть, не кожна тварина може стати мандатоносцем, проте кожен мандатоносець – це 
вже обов’язково тварина. 

Веприк. Мандатоносці, а чи не здається вам, що ми починаємо котити бочку на наше 
начальство? 

Ведмідь. І на начальство можна котити бочку, якщо вона з медом. Ха-ха-ха! 
 
 

Голос. Мандатоносці Пес та Сірома відходять убік. 
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Пес. Сірома, а чи не гайнути нам прямо зараз до Високої Скелі?! 
Сірома. А чому саме зараз? 
Пес. Чув, що в обідню перерву біля мандатоносного корита даватимуть котлети по-київські. 
Сірома. Та ти що?! Котлети по-київські!!! Ідемо. Негайно. Постій. Якщо зі мною щось 

станеться, заповідаю мою порцію урочисто передати учасникам з’ їзду третього інтернаціоналу. 
Пес. Так зіпсуються ж. 
Сірома. Нехай покладуть до льоху. Там не зіпсуються. 
Пес. Тоді мою порцію заповідаю віддати пані Сові. 
Сірома. Домовилися.(Швидко зникають у лісі). 
 
 

Голос. На галявині з’являється все ще сяючий Пугач. 
 
Пугач. Колеги, ви все бачили самі. А коли я їй ще раз на прощання махнув крилом, то вона 

знову... Ні-ні, це вже не для широкого розголосу. Але можу вас запевнити, що ми стоїмо на 
правильному шляху. 

Заєць. Це як так? 
Пугач. А так! Крок вперед, крок назад, стрибок на місці. Разом. (Мандатоносці починають 

крокувати і стрибати). Крок вперед, крок назад, стрибок на місці. Крок вперед, крок назад, 
стрибок на місці. 

Заєць. Так ми ж нікуди не рухаємося? 
Щур. Чому не рухаємося – рухаємося. 
Заєць. Куди? 
Щур. Яка різниця. 
Веприк. Головне не те, що ми рухаємося. Головне, що ми плигаємо. 
Заєць. Куди? 
Веприк. Все вище і вище. 
Заєць. Навіщо?  
Веприк. Як навіщо? Щоб завжди бути вище своєї голови. 
Щур. Вельмишановний Пугач, а може одразу і час «Ч» запустимо. 
Заєць. А що таке час «Ч»? 
Ведмідь. Час «Ч» – це час «Ч»! 
Пугач. Час «Ч» потім розпочнемо. Зараз є більш нагальні справи. Зупиняймося. (Усі хекають). 

Всі на місці. 
Щур. Мандатоносців Пса та Сіроми немає. 
Пугач. Тоді починаємо без них. Отже, ми повинні були розглянути провокаційне 

висловлювання мандатоносця Вола. Чи не так? 
Віл. Ні, не так. Є інша пропозиція. 
Пугач. А мандатоносця Вола про це ніхто не питає. Це ж треба було так сказати: 

«Мандатоносці проїдають народне добро». Як у тебе язик тільки на таке повернувся, сучий ти 
сину! 

Сова. Шановний голово, попрошу без образ. Тим паче, це вдвічі не шляхетно робити тоді, 
коли відсутній той, хто міг би постояти за свою честь та гідність. 

Пугач (украй роздратовано). У такому разі, якщо вам щось не подобається, то прошу пані до 
гіляки. 

Сова. Я вимагаю пояснень, шановний голово! 
Заєць. Шановні колеги, скільки вже можна час дарма витрачати. Соромно, мандатоносці, мені 

Зайцю просто соромно дивитися в очі моїм виборцям.  
Пугач (утомлено). Заєць, сядьте, ви все ж таки не в лісі, а на мандатоносній галявині пеньків. 

А вас, пані Сова, хочу запитати: до того, як пересісти на цей пеньок, де ви раніше сиділи? 
Сова. І де ж я по-вашому сиділа? 
Пугач. На гілячці, вельмишановна пані Сова. До того як пересісти на цей пеньок ви все життя 

сиділи на гілячці. Тому, якщо вам щось у нас не подобається, ви можете сміливо повертатися до 
своєї рідної гіляки. 

Сова. Не ви мене обирали до мандатоносної галявини пеньків, тому і не вам мене 
випроваджувати. І, взагалі, пане голово, ви просто нахаба! 
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Пугач. Я – нахаба?! Ви забуваєтеся, мандатоносець Сова! Перед вами голова галявини 
пеньків, а не мандатоносець Пес, з яким у вас там якісь фівті-фівті. 

Сова.  Ви вже вдруге образили мандатоносця, якого немає серед нас. 
Пугач (стає в позу). Цікаво – цікаво, і коли ж я вперше образив мандатоносця Пса? 
Сова. Коли назвали його таким-сяким сином. 
Пугач. Ваші амури вам памороки забули, пані Сова. Всі чули, що сучим сином я назвав 

мандатоносця Вола, а не вашого серцеїда. Скажіть, всі ж чули? 
Віл. Неправда. Ви мали на увазі саме Пса, бо рогаті та парнокопитні навіть за великим вашим 

бажанням не можуть бути якимись там синами. Ганьба голові галявини пеньків! Ганьба! 
Пугач. Он як ти роги підняв! 
Заєць. Я протестую. Ми ще не прийняли жодного законопроекту. Пропоную розпочати 

роботу. В протилежному випадку, я, в знак протесту, погрожую покинути мандатоносну галявину. 
Пугач. Він загрожує! Ви послухайте тільки, не одвічні хижаки Вовк чи Ведмідь нам 

погрожують, а якийсь куций Заєць. Ні, щоб там не говорили, а в нашому лісі все ж таки є 
демократія. Довговухий, ти можеш у знак протесту покинути на деякий час галявину пеньків. Я не 
заперечую. 

Заєць. У такому разі я йду, і не обіцяю, що скоро повернусь. 
Пугач. Іди собі, Зайчику, йди. 
Сова. В знак солідарності з вимогами Зайця, я теж на невизначений час покидаю галявину 

пеньків. 
Ведмідь. Заєць, звичайно, не Пес, але все ж таки самець. Ха-ха-ха! 
Сова. Ви всі брутальні інтригани і плітконосці. 
Ведмідь. Головне, що не рогоносці. Ха-ха-ха! 
Заєць. Я протестую! 
Пугач. Заєць, якщо ти зібрався кудись іти, то іди собі на здоров’я. 
Заєць. Я йду, але обіцяю, що я ще повернуся! І повернуся не просто так, а з новим 

законопроектом! 
Пугач. Ой, ой, ой, налякав! 
Сова. Ходімо, Зайцю. А хто ми такі – вони дізнаються з нашої роботи. 
 

Голос. Заєць та Сова гордо залишають галявину. 
 
Пугач. Ідіть, ідіть, а я подивлюся, скільки ви без мандотоносного корита протримаєтеся. Отож, 

шановні колеги, як ви всі знаєте, один із мандатоносців нахабно заявив, що ми проїдаємо народне 
добро. Бачу, шановні мандатоносці, як ви від обурення крутитеся на своїх пеньках. Розумію, що 
навіть на найгладшому пеньку не можна всидіти після такої ганьби. Але перш ніж ми приймемо 
рішення, давайте надамо слово мандатоносцю Волу. Мандотоносець Віл, у вашому розпорядженні 
всього одна хвилина. 

Віл. Шановні мандатоносці! Всі ви добре знаєте, як я люблю наш ліс. Все що я роблю, я роблю 
тільки для того, аби наш ліс був схожим на справжній ліс, а не на ті захаращені хащі, яким він 
зараз є. 

Пугач. Пане Віл, нас, мандатоносців, волячими слізьми не проймеш. 
Віл. А я попрошу мене не перебивати і не відбирати дорогоцінного часу. Отже, шановні 

мандатоносці, ви всі добре знаєте, що до лісового життя я дуже довго мешкав серед гомо 
сапієнсів, які дуже люблять говорити, що хтось там проїдає їхнє народне добро. Що в мене 
мимохідь і вирвалося. Погоджуюся, я ляпнув дурницю. Бо ми проїдаємо не народне, а лісове 
добро. 

Щур. Ні, ну ви тільки подивіться на нього. Ми з пеньків не піднімаємося, трудимося немов ті 
бджілки з ранку до ночі, з ночі до ранку, а він казна що верзе.  

Ведмідь. Та він просто знущається над нами. 
Пугач. Віл, твій час вичерпано. Сідай на свій пеньок і слухай, що про тебе справді гідні 

мандатоносці говорити будуть. Хто, шановні колеги, бажає висловитися з цього приводу. 
Щур.  Щур-Пацюківський від виборчого округу гризунів та кротів. Вельмишановний голово, 

шановні мандатоносці! Всі ви безперечно знаєте, хто є Віл. Як би він не пнувся до рівня тура, 
зубра чи бізона – він завжди залишатиметься волом. І здичавіти йому по-справжньому теж ніколи 
не вдасться, бо все ж таки він - свійська тварина, так би мовити, тварина нижчого гатунку. 

Віл. (З місця). Усі свійські тварини були колись дикими. 
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Щур. Не заперечую. Але і курка колись літала, а у вола були довші роги. Тому пропоную, аби 
до нашого Вола були застосовані найжорстокіші санкції. 

Пугач. Чудово! Хто бажає ще висловитися з цього приводу. Мандатоносець Веприк, я вже 
бачу по вашому писку, що ви хочете щось сказати. 

Веприк. Кхм-кхм-кхм! Дозвольте від пенька. 
Пугач. Прошу, прошу! Якщо бажаєте, то можете і з копитцями на пеньок вилізти. 
Веприк. Я тільки хочу сказати, що я повністю погоджуюся з думкою мандатоносця Щура- 

Пацюківського. 
Пугач. Дуже добре. Сідайте.  Мандотоносець Ведмідь, чи є у вас якісь пропозиції. 
Ведмідь. Скільки можна повторювати, що я не просто Ведмідь, а Ведмідь-Бурий. 
Пугач. Справді, ви не Білий Ведмідь, а до бурості бурий. 
Ведмідь. Так, обов’язково Бурий. Це, по-перше. А, по-друге, що тут довго міркувати. 

Відлучити Вола від мандотоносного корита на один рік, а тоді подивитися, як він на одній соломі 
зимуватиме. 

Пугач. Геніально! Ставлю цю пропозицію на голосування. Хто за те, аби на рік відлучити 
мандатоносця Вола від пайки запашного, духмяного сіна? Одноголосно.  Рішення прийнято. 

Віл. У знак протесу я залишаю галявину пеньків і йду в народ. 
Веприк. Тьху ти, знову він про те саме. 
Щур. І що ти скажеш гомо сапієнсам? 
Віл. Я їм розповім, який бедлам коїться у нашому лісі. 
Пугач. Іди, іди, а ми подивимося, скільки на тобі буде м’яса, коли ти повернешся. 
Веприк. Роблю ставки, на півцентнера менше. 
Щур. Приймається. 
 

Віл залишає галявину. 
 

Пугач. Ну що ж, шановні мандатоносці, оголошується обідня перерва. І у нас є ще один 
сюрприз. В честь першого пленарного дня роботи до мандотоносного корита подаватимуть 
котлети по-київськи. 

Усі. Котлети по-київськи! 
Пугач. Тому нам одразу треба вирішити, що ми робитимемо з тими порціями, які не 

дістануться відсутнім мандотоносцям. 
Щур. Пес або з’ їсть Сірому, або Сірома Пса. Хтось з них вже точно не буде голодним. 
Веприк. Заєць та Сова десь під кущами вештаються. Їм теж не до того. 
Ведмідь. На Вола також була запланована пайка. 
Пугач. Ну що ж, тоді усе це потрібно буде з’ їсти нам. Лісове добро не повинно пропасти. 

Обідня перерва. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Інтермедія IV 
 
Голос.  Пошматовані та покусані, в суцільних синцях та подряпинах на галявину виходять 

мандатоносці Пес та Сірома. 
 
Пес. Ні, Сіромо, все ж таки ліве вухо ти мені відгриз не за правилами Якби ти все зробив, як 

має бути, то мені може цього вуха і не було би шкода, а так образливо якось. Навіть нутро, скажу я 
тобі по правді, щемить. 
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Сірома. А у мене, думаєш, моє нутро не щемить? Вити хочеться, коли подивишся, що ти 
зробив з моїм хвостом ? Хіба це тепер хвіст - це ж віник тепер якийсь, а не хвіст. А ми ж як 
домовлялися перед боєм? хвости - не чіпати. А ти!.. 

Пес. Вовчику-братику, та хіба я чіпав би коли твій хвіст, якби ти не вчепився мені у вухо?! 
Сірома. Друже Пес, ти або щось забув, або справді брешеш, бо було багато свідків, що бачили, 

як ти спершу учепився мені в хвіст, вже після того, ясна річ, перед моїм носом й зателіпало твоє 
вухо. 

 
Починають говорити на підвищених тонах. 

 
Пес. Та хіба собаки коли-небудь брешуть? Тобі будь-хто скаже, що спочатку було вухо, а вже 

потім хвіст.  
Сірома. Навпаки, спочатку був хвіст, а вже потім вухо. 
Пес. Сірома, ти так горлопаниш, ніби на якомусь з’ їзді знаходишся. Таке враження, що ти вже 

народився членом партії. 
Сірома. Я ним не народився, але я ним помру. 
Пес (прислухається). Іде хтось. 
Сірома. Нюхом чую, що хтось із мандатоносців. 
Пес. Сова... 
Сірома. ...І Заєць. 
Пес. Сова і Заєць?!.  
Сірома. Сова і Заєць. Чого ти на мене баньки вирячив, ніби ніколи не бачив. Давай краще 

заховаємося і послухаємо, про що вони говорять. 
 

Голос. Ховаються. На галявину виходять мандатоносці Заєць та Сова. 
 
Заєць. Пані Сова, я вам коли-небудь подарую парфуми, які називаються «Пахощі роси». 
Сова. Невже! Я навіть не уявляю, що це таке: «Пахощі роси». 
Заєць. Я люблю нашу природу. А природа нам дорога тим, що ліс – смарагдовий, осінь – 

золота, а роса – діамантова.  
Сова. Заєць – ви справжній романтик?! 
Заєць. На жаль, пані Сова, я не романтик, я всього-на-всього мандатоносець. Хоча хотів би 

бути просто романтиком. 
Сова. Так у чому річ? 
Заєць. Невигідно. 
Сова. Чому? 
Заєць. З’ їдять. 
 

Поскиглюючи та завиваючи, вибігають Пес та Сірома. 
 

Пес. Ти що собі дозволяєш, опудало заяче! Яка така роса, я тебе питаю! 
Заєць (перелякано). Яка-яка, діамантова роса. 
Пес (до Сови). Сова, і ти з цим куцим хвостом роман крутиш! Розірву, пошматую, пір’ячком 

твоїм подавлюся! 
Сірома (підступає до Зайця). Пес-Приблудо тоді ти займися Совою, а я поласую Зайцем. 
Пес. Не чіпай його, він мій кривдник. Тому Довговухим я сам займуся. Недовго він своїми 

вухами теліпатиме. 
Сірома. А я тобі кажу, не спокусися на зайця, що втікає від вовка. Наживеш ворога. 
Сова (спокійно). Пес-Приблудо, якщо ти зараз переді мною не вибачишся, я на тебе ображуся. 
Пес (спокійніше). Що ти сказала? 
Сова. І попрошу Веприка знову пересісти на свій пеньок. 
Пес (ще спокійніше). Я нізащо не пересяду від тебе на інший пеньок. 
Сова. Тоді захисти, будь ласка, Зайця. А то його Сірома ще чого доброго справді зопалу 

пошматує. 
Пес. Сіромо, ану відійди геть! 
Сірома. Та ти що, це ж Заєць! 
Пес. Це – не Заєць. 
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Сірома. А хто ж це тоді такий? 
Пес. Це – мандатоносець. 
Сірома (похнюплено відходить). То – Заєць, то – мандатоносець. Прямо роздвоєність якась. 

Вити від такого бедламу хочеться. 
 

Чути галас. 
 

Сова. Мандатоносці повертаються. Самці, будьте гідними справжніх самців. Візьміть себе в 
лапи. 

Заєць. Тоді по пеньках. Не будемо гаяти часу.  
 

Голос. Заєць швиденько сідає на свій пеньок. Туди ж шкандибає Сірома. Пес та Сова 
відходять в сторону, про щось тихо, але жваво, перемовляючись. 

 
Сірома. А я б і під пеньок зараз приліг. Так хвіст мені Пес пошматував. Так пошматував. 
 
Голос. На галявину виходять мандатоносці. Гуртуються маленькими купами. Тільки Пугач 

одразу  швидко злітає на свій найвищий пеньок. 
 

Пугач. Шановні мандатоносці! Прохання займати робочі пеньки і налаштовуватись на 
конструктивну працю. Оголосіть мандатоносців з кулуарів, хай виходять на галявину! 
Секретаріат, ви оголосили там? Ну, чого біля дуба там... Ну чого біля дуба якась нарада 
проходить? Одна, друга нарада, третя нарада. Ну, що це таке? Веприк, подивіться де фракція.  
Салатова озимина! Салатова озимина! Ну де фракція? Ведмідь, завершуйте. Шановні 
мандатоносці! Пленарне засідання оголошено продовженим. 

Веприк. То що, так і будемо ось так і надалі працювати?! 
Щур. Та хіба це робота після такого обіду, це ж справжні муки. 
Ведмідь. А хіба нам потрібно мучитися, нам потрібно – працювати! 
Пугач. А що для цього треба зробити? 
Сова. Оголосити час «Ч». 
Пугач. Веприк? 
Веприк. Час «Ч». 
Пугач. Щур-Пацюківський? 
Щур. Час «Ч». 
Пугач. Ведмідь? 
Ведмідь. Час «Ч». 
Пугач. Пес Приблуда? 
Щур. Час «Ч». 
Пугач. Заєць? 
Заєць. А що це таке? 
Пугач. Одразу видно, що ще недосвідчений мандатоносець. Нічого, зараз дізнаєшся. Сірома? 
Ведмідь. Заснув вовкулака.  
Пугач. Розбудіть! 
 
Голос. Ведмідь добряче штурхає Сірому, який спросоння починає крутитися на місці. 

 
Пугач. Сіромо, що означає час «Ч»? 
Сірома. Час «Ч» означає – чухатися! (Починає активно чухатися). 
Усі. Час «Ч» – означає чухатися!!! 
 
Голос. Усі починають чухатися. Заєць спершу дивиться, а потім і собі починає чухатися 

разом з усіма. Через певний час, висолопивши язики, усі падають біля своїх пеньків. Лунає стукіт 
дятла. 

 
Пес. Знову Дятел на когось стукає. 
Пугач. Не на когось, а кому. І можете не сумніватися – мені. Він нас попереджає, що до 

галявини наближаються гомо сапієнси. 
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Щур. Ну то що, розбігаємося? 
Заєць. А як же мій законопроект! 
Пугач. Зайцю, по-швидкому зможеш? 
Заєць. Зможу. 
Пугач. Ну то кажи, можеш прямо від пенька. 
 

Заєць починає говорити, але його голос розчиняється в бадьорій музиці військового 
маршуНарешті роздається голос Зайця. 

 
Заєць. ...І не закінчиться цей бій доти, доки не зітреться різниця між добром та злом, або... 

поки люди не розбіжаться по лісах. 
Ведмідь. Якби ж то гомо сапієнси розбіглися по лісах. Ми б тоді з ними по-іншому 

поговорили. Однак не вийде. Принаймні в нашому лісі. Бо ми, аби ви знали, є лідерами серед усіх 
інших лісів щодо вирубки та продажу деревини. Тобто незабаром нам просто не буде куди бігти. 

Сірома. Так що, і під кущиком не буде навіть де сховатися? 
Сова. Слабка народжуваність у нашому лісі свідчить – кущів стає все менше та менше. 
Пугач. Про демографічну кризу у нашому лісі поговоримо завтра. А поки що розбігаємося. 

Гомо сапієнси вже наближаються. Усі по кущах. 
Заєць. По яких кущах? 
Веприк. По тих, які залишилися. Довговухий ти телепень! А ще мандатоносець! 
 

Мандатоносці розбігаються в різні боки. 
 

Завіса. 
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