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                                                                                                       Сергій ЩУЧЕНКО 
УКРАЇНА, КИЇВ, (044) 5193604 

schuch @mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАВАЙ ПОГРАЄМО 
майже комедія 
 
 

Бажаємо ми цього, чи ні, але наші сни народжуються саме 
тут – поміж столом, диваном, стільцями, ліжком, 
телефоном та іншими декораціями. Втім, трапляються і 
цікавіші  декорації. Трапляються і цікавіші сни. Бажаємо ми 
цього, чи ні. 
 

 
 
 
 
 
Дійові особи: 
 
Арчибальд -- хлопчик років 20-ти у чомусь вільному. 
Барбара -- дівчинка років 18-ти у дитячому платтячку. 
Чарлі -- вихователь, одягнений майже елегантно. 
Роза -- вихователька, щось середнє поміж покоївкою та класною дамою. 
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Кімната без вікон з одними дверима. Стіл, декілька стільців. На столі -- папір, олівці 
тощо. На стіні -- маска і два--три дитячих малюнки. Біля стіни -- звалені в купу дитячі 
іграшки. Недалеко від столу — рукомийник. У центрі кімнати, на підлозі Арчибальд із 
великих кольорових кубиків будує замок. Збудувавши, обходить навколо нього, бере зі 
столу дзвіночок, дзвонить. Входить ЧАРЛІ: 
 
ЧАРЛІ: Що трапилось? Ти знову збудував замок, чи хочеш їсти? 
АРЧИБАЛЬД: Я збудував замок і хочу їсти. 
ЧАРЛІ: Але ти вже сьогодні їв. 
АРЧИБАЛЬД: Але я збудував замок. 
ЧАРЛІ: Якщо ти будеш їсти після кожного замку, ти розтовстієш та луснеш. Уявляєш -- 

шматочки тебе валятимуться по всій кімнаті та смердітимуть? 
АРЧИБАЛЬД: Ти не розумієш -- я збудував зовсім новий замок. 
ЧАРЛІ: (обходить навколо замку) Замок як замок. Звичайнісінький. Такий як був годину 

тому. 
АРЧИБАЛЬД: А ось і ні. У того замку блакитний кубик був праворуч, а тепер він зверху. 

Ось подивись. Це дуже важливо для замку, щоб синій кубик був саме зверху. 
ЧАРЛІ: Ну то й що? Не бачу ніякої відзнаки. 
АРЧИБАЛЬД: А я бачу. І велику. Тобі подобається цей замок? 
ЧАРЛІ: Авжеж. Ти ж бо знаєш -- мені подобаються усі твої замки. 
АРЧИБАЛЬД: А цей? 
ЧАРЛІ: Цей особливо. 
АРЧИБАЛЬД: Чому? 
ЧАРЛІ: Тому що Му. Скільки буде сорок дев`ять плюс п`ятдесят два? 
АРЧИБАЛЬД: Н-н-не знаю. Не пам`ятаю... 
ЧАРЛІ: Як це -- не пам`ятаю? Ти знову не рахував палички? 
АРЧИБАЛЬД: Але я не люблю рахувати палички. 
ЧАРЛІ: Ти повинен. 
АРЧИБАЛЬД: Я розумію, але в мене було обмаль часу. 
ЧАРЛІ: Ах, обмаль часу... Для своїх дуркуватих замків у тебе є час, а для корисної справи 

-- немає. Ну що ж, тебе буде покарано. 
АРЧИБАЛЬД: (прохаючи) Не треба покарання. Я більше не буду. 
ЧАРЛІ: Авжеж не будеш. Але спочатку покарання. Зрозумій, Арчибальде, ти можеш 

гратися скільки завгодно, але тільки після того, як виконаєш завдання. Не можна 
забувати про головне. А зараз головне -- палички. 

АРЧИБАЛЬД: Добре, Чарлі. 
ЧАРЛІ: І взагалі, зав`язуй ти із цими своїми замками та будинками... (з показною 

байдужістю руйнує замок) Будуй що-небуть корисне, наприклад, -- стовпчики. 
АРЧИБАЛЬД: Добре, Чарлі. 
ЧАРЛІ: Що ти завів, як папуга -- добре, Чарлі, добре, Чарлі... Досить патякати, займайся 

справою. 
АРЧИБАЛЬД: Добре Ча... Пробач, Чарлі (підходить до кубиків і слухняно будує 

стовпчики). Один. Два. Три. Чотири (Чарлі, якусь мить спостерігає за 
Арчибальдом, потім виходить). П’ять. Шість... (раптово кидає кубики і руйнує 
стовпчики) Не хочу! Не буду! (кидається до дзвіночка, дзвонить, знову входить 
Чарлі) 

ЧАРЛІ: У чому справа? Арчибальде, я попереджав... 
АРЧИБАЛЬД: Я хочу їсти. 
ЧАРЛІ: Знову? 
АРЧИБАЛЬД: Так. 
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ЧАРЛІ: І оце все? І заради такої дрібниці я повинен кидати усі справи та бігати туди-
сюди? 

АРЧИБАЛЬД: Але, я дійсно хочу. 
ЧАРЛІ: Це тому, що ти нічого не робиш. Ось і лізуть тобі у голову всілякі дурниці. 
АРЧИБАЛЬД: Це не дурниці. Це в мене голод. 
ЧАРЛІ: Що? Який голод? У тебе не може бути голоду у цьому будинку! Розо! Розо, ти 

чуєш? У цього червєяка голод... Принеси йому що-небуть! Та де ж вона? (йде до 
дверей) Добре, малий, отримаєш ти свій харч. І не забудь вимити руки (виходить). 

АРЧИБАЛЬД: Добре, Чарлі (йде до столу). Це треба записати. Якщо Чарлі подобаються 
мої замки -- у нього чудовий смак. Але якщо йому подобаються геть усі мої замки 
-- він нічого не тямить у архітектурі. Висновок -- я розумніший за Чарлі. Я 
розумніший за Чарлі! (радісно стрибає) Я розумніший за Чарлі! (задоволений 
повертається до кубиків та будує новий замок. Входить Роза з тацею на якій 
щось парує) 

РОЗА: Арчибальде! (Арчибальд здригється, замок руйнується) Арчибальде, обід. 
АРЧИБАЛЬД: Що ти наробила? Через тебе зламався замок... 
РОЗА: (ставить тацю на стіл) Ти вимив руки? 
АРЧИБАЛЬД: Так. 
РОЗА: Із милом? 
АРЧИБАЛЬД: Із милом. 
РОЗА: Підійди ближче. Ще ближче (Арчибальд підходить, Роза бере його долоню та 

нюхає). Ти брешеш, Арчібальде. Як не соромно? Такий великий хлопчик, такий 
гарненький, красивенький... м-да... і не миєш руки. Ми з Чарлі стараємося, разом 
ночей не спимо, турбуємось про тебе... (кладе долоню Арчибальда собі на груди) 
Ти чуєш, як б`ється моє сердце? Це від хвилювання за твою долю, Арчибальде. Ти 
все зрозумів? 

АРЧИБАЛЬД: Так, Розо. 
РОЗА: Тоді йди і вимий руки. 
АРЧИБАЛЬД: Добре, Розо (йде до рукомийника, по дорозі бурчить собі під носа). Якщо 

від чистоти рук залежить моя доля, то я згоден вимити навіть ноги. І вуха (миє 
руки, повертається до столу. Роза повєязує йому серветку, та стає в нього за 
спиною). Тільки ти не дивись, як я їм, добре? 

РОЗА: Я не дивлюсь (підсовує Арчибальдові тарілку). Їж та не відволікайся. І не вмочуй 
хліб у тарілку -- це некультурно. 

АРЧИБАЛЬД: Розо! 
РОЗА: Що -- Розо? Врешті решт, ти людина чи мавпа? 
АРЧИБАЛЬД: Я хлопчик. Я дитина. 
РОЗА: Ось і веди себе, як людське дитя, а не як мавпєяче. І тримай ложку правильно. 
АРЧИБАЛЬД: (після паузи) Розо, а Чарді людина чи мавпа? 
РОЗА: Не патякай за столом. 
АРЧИБАЛЬД: Ні, ти скажи. 
РОЗА: Людина. Хоча, по суті -- мавпа. 
АРЧИБАЛЬД: А що значить -- по суті? 
РОЗА: Подивись уважно на Чарлі і ти зрозумієш. 
АРЧИБАЛЬД: (замислено) Я розумію... 
РОЗА: От і добре. А тепер їж, бо все охолоне. 
АРЧИБАЛЬД: А у нього хвіст є? 
РОЗА: У кого? 
АРЧИБАЛЬД: У Чарлі. 
РОЗА: Не знаю, я не бачила. 
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АРЧИБАЛЬД: А ти подивись, ти обов`язково подивись, а потім мені розповіси. У нього 
повинен бути довгий хвіст і червоний зад. 

РОЗА: Арчибальде! Що за вирази за столом?! 
АРЧИБАЛЬД: Але це правда. Я читав. 
РОЗА: Що ти читав?! Ти не вмієш читати! 
АРЧИБАЛЬД: Ну то й що? Я все одно знаю. Розо, а Чарлі грається з хвостом? 
РОЗА: Грається... Любий чоловік на його місці був би мужчиною, а він грається. 
АРЧИБАЛЬД: Я розумію. 
РОЗА: Що ти розумієш? Ви подивіться на нього. Що ти можеш розуміти? 
АРЧИБАЛЬД: Все. 
РОЗА: Що -- все? 
АРЧИБАЛЬД: Ти -- жінка, а Чарлі -- чоловік. 
РОЗА: Ну то й що? 
АРЧИБАЛЬД: Нічого. Цього достатньо. 
РОЗА: Так-так... (виходить з поза спини Арчибальда) Це вже цікаво. Для чого достатньо? 
АРЧИБАЛЬД: Для сексу. 
РОЗА: Для чого?! 
АРЧИБАЛЬД: Для сексу. Тобі що -- незнайоме це слово? 
РОЗА: Мені?! Мені знайоме, а от звідки воно знайоме тобі? 
АРЧИБАЛЬД: Я читав. 
РОЗА: Що ти читав? Ти не вмієш читати! Скільки можна про це казати? І взагалі, 

Арчибальде, як ти можеш за столом про такі речі? 
АРЧИБАЛЬД: Я гадав, про це можна де завгодно. 
РОЗА: Але не тобі! 
АРЧИБАЛЬД: Чому? 
РОЗА: Він ще запитує... Ти -- дитина! 
АРЧИБАЛЬД: Не хочу бути дитиною. Мені набридло. 
РОЗА: Досить! Мені також набридло! (збирає посуд на тацю) Мене не цікавлять твої хочу 

та не хочу. Ти повинен. Боже мій, що скажуть твої батьки... 
АРЧИБАЛЬД: Не хочу батьків. 
РОЗА: У всіх повинні бути батьки. 
АРЧИБАЛЬД: Навіщо? Вони товсті, бридкі і ніколи не приходять. 
РОЗА: Арчибальде! Ти не маєш права так казати про своїх батьків. Їх треба поважати. А 

що вони не приходять, то це через те що вони люди серйозні та зайняті 
важливими справами. Їм ніколи, та й не потрібно приходити. Для цього існуємо я 
і Чарлі: А взагалі, твої батькі -- люди поважні та корисні. Якби не вони та не ми з 
Чарлі ти давно помер би під парканом. 

АРЧИБАЛЬД: (сумно) Я ніколи не бачив паркану. 
РОЗА: І слава Богу (забирає тацю та збирається виходити). 
АРЧИБАЛЬД: (прохально) Розо... 
РОЗА: Що ще? 
АРЧИБАЛЬД: Зачекай. Пограй зі мною. 
РОЗА: Арчибальде, мені ніколи. Грай сам (виходить). 
АРЧИБАЛЬД: (навздогін Розі) Але я не хочу грати сам! Я не хочу грати один! Мені 

набридло будувати замки та рахувати палички! Я ненавиджу стовпчики! (хапає зі 
столу дзвіночок, дзвонить. Входить Чарлі, він щось жує, витирає вуста) 

ЧАРЛІ: Що за галас? Знову замок? Чи на тебе напав голод? 
АРЧИБАЛЬД: Я не будував замку! Я не хочу будувати! На мене напала самотність! 
ЧАРЛІ: Ти ба! Рахуй палички -- це допомагає. 
АРЧИБАЛЬД: Не хочу палички! Я хочу грати! 
ЧАРЛІ: Чого ти репетуєш? Хочеш грати -- грай. Хто тобі заважає? 
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АРЧИБАЛЬД: Але я не можу грати один (прохально). Чарлі, пограй зі мною. 
ЧАРЛІ: Арчі, зараз це неможливо. Я дуже зайнятий. У мене безліч невідкладних справ, які 

потребують негайного... 
АРЧИБАЛЬД: Ну, будь ласка... 
ЧАРЛІ: Ні, Арчі. Я б із задоволенням, так-так, із величезним задоволенням пограв з 

тобою, але саме зараз не можу. Мені потрібно їхати в один, тобто в одну фірму у 
дуже важливій... 

АРЧИБАЛЬД: Ти будеш пити? 
ЧАРЛІ: Я?! Хто тобі сказав? 
АРЧИБАЛЬД: І грати в карти, так? 
ЧАРЛІ: Які карти? Арчибальде, що ти верзеш? А-ну, підійди до мене. Це тобі Роза 

сказала? 
АРЧИБАЛЬД: Вона сказала, що ти мавпа. 
ЧАРЛІ: Що?! Оця корова, яка вештається аби де та аби з ким... Т-а-ак. Що вона тобі ще 

наговорила?  
АРЧИБАЛЬД: Нічого. Чарлі, а навчи мене грати в карти. 
ЧАРЛІ: Та відчепись ти зі своїми картами! Малий ще. Ні, ну це ж треба... Зачекай, до чого 

тут карти? Які карти? 
АРЧИБАЛЬД: Я читав -- чоловіки завжди п`ють та грають у карти. А потім займаються 

любощами. Чарлі, а якщо не можна у карти, навчи мене любощам. 
ЧАРЛІ: Це до Рози... Що? Арчибальде, ти при своєму розумі? Чим тебе сьогодні 

годували? 
АРЧИБАЛЬД: Вівсянкою... 
ЧАРЛІ: Дивно. Такі думки від вівсянки... Мені б у голову не прийшло. Треба обов`язково 

розповісти у клубі. 
АРЧИБАЛЬД: Це там де п’ють та грають у карти? 
ЧАРЛІ: Арчибальде, ти дістав своїми картами! Невже тобі нема про що більше думати? 
АРЧИБАЛЬД: Чарлі, а чому в мене немає друга? 
ЧАРЛІ: Ну ти даєш... Слухай, малеча, тобі хлопчики вночі не сняться? Оце був би номер. 
АРЧИБАЛЬД: Мені сняться палички... Але, Чарлі, ти знову не зрозумів — я кажу про 

Справжнього Друга. З яким можна грати. 
ЧАРЛІ: А чим тебе не влаштовуємо ми з Розою?  
АРЧИБАЛЬД: Ви влаштовуєте, але завжди зайняті. 
ЧАРЛІ: Це так. Ми кожну хвилину турбуємося про тебе, недосипаємо, недоїдаємо, 

недопиваємо, не жалкуємо ні своїх сил, ні коштів твоїх батьків, тільки щоб ти... 
До речі, їх могло б бути й побільше. 

АРЧИБАЛЬД: Кого -- батьків? 
ЧАРЛІ: На біса мені батьки? Грошей! Процес виховання -- річ серйозна і потребує 

великих витрат. 
АРЧИБАЛЬД: Я розумію. 
ЧАРЛІ: Що ти розумієш? 
АРЧИБАЛЬД: Я все розумію. Але ти не відповів. 
ЧАРЛІ: Тобто? 
АРЧИБАЛЬД: Про друга. 
ЧАРЛІ: Про друга? Розумієш, усі ці справи з друзями так легко не вирішуються. Знову ж 

таки потрібні додаткові кошти... Зачекай, ти мені зовсім памороки забив. Про що 
ми говоримо? 

АРЧИБАЛЬД: Про друга. 
ЧАРЛІ: Правильно. Ось я і кажу -- не потрібні тобі ніякі друзі, окрім нас із Розою. Уся ця 

шпана та босота ні до чого доброго не доведе. Нам з Розою доручили зробити із 
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тебе нормальну, виховану та освічену людину і ми зробимо, скільки б це не 
коштувало. Все. Ніяких друзів. 

АРЧИБАЛЬД: Але мені сумно одному. 
ЧАРЛІ: А ти вважаєш нам з Розою весело? Але твоє виховання -- це наша справа. Ось і ти 

займайся справою. Он скільки у тебе всього -- кубики, палички... 
АРЧИБАЛЬД: Я хочу грати в м`яч. 
ЧАРЛІ: Грай. У тебе чудовий м`яч. Навіть у мене такого немає. 
АРЧИБАЛЬД: А давай мінятися -- я тобі м’яч, а ти мені -- друга. 
ЧАРЛІ: Ну ти -- хитрун... (сміється) За поганенький... тобто, чудовий м`яч -- якогось 

вигаданого друга. Це нерозумно. 
АРЧИБАЛЬД: Бути самому також нерозумно. 
ЧАРЛІ: Але ти не сам. Скільки можна повторювати -- у тебе є Роза та я. Не в кожної 

дитини є одразу двоє таких вихователів. У багатьох взагалі жодного. 
АРЧИБАЛЬД: Щасливі... 
ЧАРЛІ: Дурниці! Ти не розумієш, як тобі поталанило, не цінуєш свого щастя та наших 

зусиль. Невдячний... Та якби не ми з Розою, ти давно помер би під парканом. 
АРЧИБАЛЬД: Я знаю, але я жодного разу не бачив паркану. 
ЧАРЛІ: Ти нічого не втратив. Повір мені -- паркан не найкраще видовище для вихованої 

дитини (дивиться на годинник). Забалакався я з тобою... Ось бачиш -- я 
запізнююсь на важливу зустріч, тільки щоб тобі не було сумно. 

АРЧИБАЛЬД: Дякую, Чарлі. 
ЧАРЛІ: Дякую у склянку не наллєш... Добре, ти розважайся, грай, займайся справами, 

словом -- веди себе порядно та не нудьгуй. Якщо щось потрібно, клич Розу. Все, 
до побачення. 

АРЧИБАЛЬД: До побачення, Чарлі (безцільно блукає по кімнаті, чіпляє іграшки, скидає зі 
столу папери. Піднімає м`яч, підкидає декілька разів. Сідає на підлогу, 
замислюється. Входить Роза). 

РОЗА: Арчибальде, ти не бачив Чарлі? 
АРЧИБАЛЬД: Він поїхав до клубу. 
РОЗА: От мерзотник... Що? Який клуб? Чарлі поїхав на важливу зустріч. Зрозуміло? 
АРЧИБАЛЬД: Зрозуміло. Розо... 
РОЗА: (дивиться на годинник) Що? 
АРЧИБАЛЬД: Тепер ти пограєш зі мною? 
РОЗА: Не зараз. Ось я скоро повернуся і тоді, можливо... 
АРЧИБАЛЬД: (зітхає) Зрозуміло. 
РОЗА: От і добре. Розумний хлопчик. чди, я тебе поцілую (Арчибальд підходить, Роза 

гучно цілує його у щоку). Пограй сам, а я швидко (дивиться на годинник, 
виходить). 

АРЧИБАЛЬД: Не хочу бути розумним (підбирає зошита, підходить до столу, пише). 
Якщо в тебе немає друга -- це погано. Це називається самотністю. Тривала 
самотність, особливо у немовлячі літа, здатна призвести до швидко прогресуючих 
неврозів. Дитина замикається в собі і потрібні колосальні зусилля для виведення її 
зі стану психологічного колапсу та наступної реабілітації. Як вважав Зігмунд... 
(чути стукіт у двері) Хто там? Роза? Чарлі? (Арчибальд тихенько підкрадається 
до дверей, прикладає вухо та слухає. Потім рвучко відчиняє двері -- за ними 
стоїть Барбара з лялькою) 

БАРБАРА: Привіт. Я Барбара. А це (показує ляльку) Джулія. А ти хто? 
АРЧИБАЛЬД: Арчибальд. 
БАРБАРА: Дуже приємно (робить кніксен). Можна я увійду? 
АРЧИБАЛЬД: (відходить убік) Будь ласка. 
БАРБАРА: Дякую (входить в кімнату, роздивляється). 
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АРЧИБАЛЬД: Дякую у склянку не наллєш... 
БАРБАРА: Що? 
АРЧИБАЛЬД: Нічого. 
БАРБАРА: Дивно... А ти тут живеш? 
АРЧИБАЛЬД: Так. А що? 
БАРБАРА: Нічого. В мене така ж кімната, тільки в ній чистіше та є квітка. 
АРЧИБАЛЬД: Квітів у мене немає... А зате в мене є маска! Ось, дивись! 
БАРБАРА: Цікаво... (підходить до маски, роздивляється, торкає пальчиком) Ти її сам 

зробив? 
АРЧИБАЛЬД: Сам. 
БАРБАРА: А навіщо? 
АРЧИБАЛЬД: Я з нею дружу і розмовляю. Щоправда вона увесь час мовчить, але ми й так 

чудово розуміємось. 
БАРБАРА: А я також з квіткою дружу та розмовляю. А ще в мене є лялька, а в тебе немає. 
АРЧИБАЛЬД: Теж мені -- лялька... Чоловіки не грають у ляльки. Вони п`ють та грають у 

карти. 
БАРБАРА: Так то ж дорослі... 
АРЧИБАЛЬД: А я вже майже дорослий. Мені скоро двадцять. А тобі? 
БАРБАРА: А в жінок про це не запитують. 
АРЧИБАЛЬД: Так то у дорослих, а в тебе можна. Ти ще маленька. 
БАРБАРА: І нічого не маленька. Мені скоро вісімнадцять. 
АРЧИБАЛЬД: Я ж кажу -- дитина. 
БАРБАРА: Сам дитина. 
АРЧИБАЛЬД: (після паузи) А ти звідки? 
БАРБАРА: З кімнати. Мої всі пішли, а нам з лялькою стало сумно, от ми й пішли гуляти. 
АРЧИБАЛЬД: Але з кімнати не можна виходити. Тебе покарають. 
БАРБАРА: То й нехай. Покарають потім, а зараз не страшно. А чому в тебе все 

розкидано? Ти нечупара? 
АРЧИБАЛЬД: То так... Ти не думай, в мене тут завжди прибрано, просто я грався. Але я 

зараз приберу (кидається збирати іграшки, але ще більше розкидує їх). 
БАРБАРА: (сміється) Ти неправильно прибираєш. Давай я допоможу. 
АРЧИБАЛЬД: (слабо заперечує) Та ні, не треба, я сам... 
БАРБАРА: (награно суворо) І слухати нічого не хочу. Що за безпорадна дитина? 

(очікувально дивиться на Арчібальда, обидва сміються та прибирають іграшки) 
АРЧИБАЛЬД: А ти нічого. Симпатична. 
БАРБАРА: Ти теж смішний... 
АРЧИБАЛЬД: А ти давно у будинку? 
БАРБАРА: Завжди. А ти? 
АРЧИБАЛЬД: І я завжди. Але моє "завжди" більше від твого... (Барбара та Арчибальд 

всаджуються на підлозі) Слухай, а давай грати! 
БАРБАРА: Давай. А в що? 
АРЧИБАЛЬД: А що ти вмієш? 
БАРБАРА: Я вмію вишивати хрестиком, мити посуд, пришивати гудзики, рахувати 

палички... 
АРЧИБАЛЬД: Ні! Тільки не палички! 
БАРБАРА: А ще я вмію грати у дочки-матері. Хочеш навчу? 
АРЧИБАЛЬД: (розмірковує, підозріло дивиться на Барбару) Ні. Не хочу. Слухай, а навіщо 

нам палички та усілякі дочки з матерями? В нас є ми і ми можемо грати разом. 
Ось тільки... (з сумнівом дивиться на Барбару) 

БАРБАРА: Що? 
АРЧИБАЛЬД: Ну... Ти ж бо жінка? 
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БАРБАРА: Так. Але ще маленька. 
АРЧИБАЛЬД: Розумієш, мені потрібен друг. Але я не знаю -- може жінка бути другом чи 

ні? 
БАРБАРА: Може. 
АРЧИБАЛЬД: Звідки ти знаєш? 
БАРБАРА: Бо я жінка. Хоча і маленька.  
АРЧИБАЛЬД: Цікаво... Треба записати... (йде до столу, пише) Навіть у маленькій жінці 

жіве жінка з великими літерами, котра, якщо запевняє, що знає, то дійсно знає, 
навіть коли вона нічого не знає. Вірно?  

БАРБАРА: (підходить до Арчибальда) А що це в тебе? 
АРЧИБАЛЬД: (соромлячись) То так, дрібниці. Думки, слова, усіляке... То не цікаво. Давай 

краще грати. 
БАРБАРА: У що? 
АРЧИБАЛЬД: (ходить по кімнаті) Це питання дуже серйозне. Воно потребує 

додаткових... (зупиняється) Ти знаєш, що таке кохання? 
БАРБАРА: Знаю. 
АРЧИБАЛЬД: (здивовано) Звідки? 
БАРБАРА: Я читала. 
АРЧИБАЛЬД: Дурниці. Ти не могла читати. 
БАРБАРА: А ось і могла. Кохання -- це коли кохають. Ось я кохаю свою ляльку, а вона 

кохає мене. Мені буває самотньо без неї, а їй завжди сумно без мене. Ну як? 
АРЧИБАЛЬД: Дещо спрощено, але підійде. Як робоча версія. 
БАРБАРА: Фі, не кажи так. 
АРЧИБАЛЬД: Добре, не буду. Отже -- грємо у кохання! (Арчибальд та Барбара беруть по 

стільцю, ставлять іх у різних кутках кімнати та сідають спинами один до 
одного) 

БАРБАРА: (після паузи) Мені холодно. 
АРЧИБАЛЬД: .......... 
БАРБАРА: Мені самотньо. 
АРЧИБАЛЬД: .......... 
БАРБАРА: Ти що -- глухий? Мені холодно! 
АРЧИБАЛЬД: Піди зігрійся. 
БАРБАРА:   Як? 
АРЧИБАЛЬД: Розведи вогонь, випий або побігай з кутка в куток. 
БАРБАРА: Пити нема чого. Вогню немає. Бігти нікуди. 
АРЧИБАЛЬД: Співчуваю. 
БАРБАРА: Дякую тобі, добрий чоловіче. Саме твого співчуття мені й не вистачало. 
АРЧИБАЛЬД: Ось бачиш. А ти кажеш -- холодно. 
БАРБАРА: Так, холодно... (встає, виходить на середину кімнати) Підійди до мене. 
АРЧИБАЛЬД: Навіщо? 
БАРБАРА: Не задавай безглуздих запитань. Я так хочу. Підійди. 
АРЧИБАЛЬД: Мало що кому заманеться... (встає, повільно підходить до Барбари) І що 

далі?  
БАРБАРА: Поцілуй мене. 
АРЧИБАЛЬД: Як? 
БАРБАРА: По справжньму. 
АРЧИБАЛЬД: Але я не вмію. 
БАРБАРА: Вчись. 
АРЧИБАЛЬД: Як накажете... (стає навшпиньки та обережно цілує Барбару у чоло) 
БАРБАРА: Ти що?! Так цілують мерців, а я ще жива! Не так! 
АРЧИБАЛЬД: А як? 
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БАРБАРА: Дурненький... Ось так! (відкидає ляльку, обіймає Арчибальда та палко цілує 
його. Арчибальд повільно обіймає Барбару) Ось так! І ще! І ще! 

АРЧИБАЛЬД: (відштовхує Барбару) Божевільна! Ти вкусила мене! Дивись — кров... 
БАРБАРА: Де? Ой... (обережно торкається до вуст Арчибальда) Боляче? 
АРЧИБАЛЬД: Авжеж. Тобто ні, зовсім не боляче, але все ж таки... 
БАРБАРА: Вибач, я хотіла, як по-справжньому. 
АРЧИБАЛЬД: Думати треба. Головою. А якщо з мене вся кров вийде і я помру? 
БАРБАРА: Ну то й що? Ти помреш від кохання, а це найкраща смерть. 
АРЧИБАЛЬД: Від кохання помирають тільки дурні. І взагалі, від кохання не помирають, а 

тільки хворіють на маніакальну депресію. 
БАРБАРА: Ще й як помирають. І не сперечайся зі мною, бо я краще знаю. 
АРЧИБАЛЬД: От іще. Не збираюсь я сперечатись із жінкою. Марний клопіт. 
БАРБАРА: Ах так... Все -- ти мене образив (підбирає ляльку та повертається до свого 

стільця). 
АРЧИБАЛЬД: Але, Барбаро... Я не хотів тебе образити. 
БАРБАРА:   .......... 
АРЧИБАЛЬД: (розгублено) Ну, не ображайся... Ми ж граємо. І потім ти знаєш, я здається, 

зрозумів. Мені буде сумно без тебе. 
БАРБАРА:   .......... 
АРЧИБАЛЬД: Ну що мені зробити? Хочеш, я подарую тобі свої кубики? І палички? А 

хочеш, я подарую тобі геть всі іграшки? Мені не жаль. Хоча, ні... Я подарую тобі 
маску! Це найдорожче, що в мене є... Дивись — вона схожа на клоуна. Оп-ля! 
(робить стійку на руках, падає, пустує, кривляється) Самий клоунський клоун! 
Не проходьте повз нього! Усьго одна вистава -- перша і вона ж остання! Дітям та 
лялькам вхід безкоштовний! На виході клоун дарує кожному льодяник на паличці, 
повітряну кульку, посмішку та зібрання творів Арістотеля! З автографом автора! 
Спішіть! (падає біля Барбари, перевертається на спину) Добра самаритянко, 
пожалійте бідна самотня клоун, скажіть, що ви вибачати його, бо він помре від 
великий нещастя біля ваших ніг... 

БАРБАРА: (витирає Арчибальдові лялькою чоло) Базіка... Вибачаю. Хоча, за законом 
жанру клоун повинен був померти. 

АРЧИБАЛЬД: Чому? 
БАРБАРА: Чому, чому... Тому, що Му! Нічого ти не розумієш. Після кохання завжди 

приходить смерть. 
АРЧИБАЛЬД: (підскакує) Ур-р-р-ра! Нехай живе смерть! (дістає з купи іграшок 

простирадло та загортається у нього) Це буде мій саван (лягає на стіл). Тепер я 
буду помирати, а ти бідкатись. Потім я помру, а ти будеш радіти. 

БАРБАРА: Чому це я повинна радіти? 
АРЧИБАЛЬД: Ех ти... А ще вдає із себе дорослу. Усі радіють, коли в них хтось помирає. 

Для стороннього то ніби велике горе, а насправді смерть -- то велика радість, бо 
того, хто помер більше не треба одягати, годувати і робити вигляд, що він усім 
дуже потрібен. Замість цього можна ходити у кіно, і навіть вештатись аби де й аби 
з ким. Так що смерть -- це велике свято для тих, хто не помер. Зрозуміло? 

БАРБАРА: Не дуже, але я спробую. Давай, помирай.  
АРЧИБАЛЬД: (складає руки на грудях) Ой, як мені погано... Прощавайте, мої любі... Я 

помираю... 
БАРБАРА: (вдавано плаче) Йой, на кого ж ти нас покидаєш? Що ми з лялькою будемо без 

тебе робити? Як нам тебе не вистачатиме... 
АРЧИБАЛЬД: Мені вас там також не вистачатиме... 
БАРБАРА: Йой, годувалець ти наш, напувалець ти наш, одягалець... 
АРЧИБАЛЬД: Все, я помер. Радій. 
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БАРБАРА: Ура! (підкидає ляльку) Клоун помер! Нехай живе свобода! Яке горе! Нехай 
живе лялька! Нехай завжди буде сонце! Нехай живе наше щасливе дитинство! Яка 
радість! Яка... (раптово зупиняється) Не хочу радіти. 

АРЧИБАЛЬД: Ніхто не хоче, але всі радіють. Так треба. 
БАРБАРА: Все одно не буду. 
АРЧИБАЛЬД: Тоді ти ніколи не станеш дорослою. 
БАРБАРА: Ну й нехай. Не хочу бути дорослою. Не хочу, щоб ти помирав. 
АРЧИБАЛЬД: (встає зі столу) Але ж це тільки гра. 
БАРБАРА: Погана гра. Не хочу грати у смерть. давай у щось інше, бо я піду. 
АРЧИБАЛЬД: Але якщо ти підеш, тобі стане самотньо без мене. 
БАРБАРА: Не стане. В мене є лялька та квітка. 
АРЧИБАЛЬД: (після паузи) Ну то йди. У мене є маска і вона краща від тебе у сто разів. У 

тисячу. У мільйон мільйонів разів! 
БАРБАРА: І залишайся зі своєю маскою! 
АРЧИБАЛЬД: І залишусь! 
БАРБАРА: І залишайся! 
АРЧИБАЛЬД: І не кричи на мене! 
БАРБАРА: Я не кричу! 
АРЧИБАЛЬД: Ні, кричиш! 
БАРБАРА: Ні, не кричу! (раптово сідає на підлогу та плаче) 
АРЧИБАЛЬД: (розгублено) Ну от, знову... Не треба... (підходить до Барбари, обіймає її, 

гладить по голові) Не треба плакати, будь ласка. Не хочеш грати у смерть -- не 
будемо. Давай у інше. Ось, наприклад... Ти знаєш, що таке театр? 

БАРБАРА: (хлюпає носом, витирає сльози) Ні. 
АРЧИБАЛЬД: Це кои грають у життя. Там також усе не по-справжньому, але як 

насправді. Або навпаки -- все справжнє, але неначе вигадане... Не пам’ятаю. Але 
це цікаво і весело, хоча подеколи буває трішечки сумно. Ось як у нас із тобою... 
Тільки треба ще багато цих... глядачів. Придумав! Ми збудуємо глядачів із 
кубиків! (набирає кубики у оберемок та несе на авансцену. Будує стовпчики) Ось 
тут буде глядач. І тут буде глядач. І тут... 

БАРБАРА: А можна лялька буде глядачем? 
АРЧИБАЛЬД: Можна. Давай її сюди (Барбара влаштовує ляльку поміж стовпчиками). 
БАРБАРА: (до ляльки) Сиди тихо та поводься чемно. Не шаруди цукерками та не плюй 

насінням. 
АРЧИБАЛЬД: Все, досить глядачів. Пішли, ми будемо акторами (бере Барбару за руку та 

веде углиб кімнати). Ставай на коліна. Молись. 
БАРБАРА: Але... 
АРЧИБАЛЬД: (гучним шепітом) Тихо! На нас дивляться. Молись... (Барбара стає на 

коліна, Арчибальд обходить її ззаду. Раптово зупиняється) Ага!!! (дещо 
гротескно кидається до Барбари та починає її душити) Чи молилася ти на ніч, 
Дездемоно?! 

БАРБАРА: (перелякано) Я... я... не вмію... 
АРЧИБАЛЬД: Не так! Невірно! Ну, Барбаро, це ж елементарна класика! Що з тобою 

робити? (після паузи) Добре, давай спробуємо інакше (копіює Чарлі). Барбаро, що 
трапилось? Ти знову збудувала замок? 

БАРБАРА: (розуміюче підхоплює, копіює Розу) Арчибальде, ти вимив руки? 
(відчиняються двері, входять Роза та Чарлі, здивовано спостерігають за 
Барбарою та Арчибальдом) 

АРЧИБАЛЬД: Барбаро, тобі дівчинки вночі не сняться?  
БАРБАРА: Арчибальде, ти відчуваєш, як бєється моє серце? Це від хвилювання...  
РОЗА: Що тут відбувається? 
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АРЧИБАЛЬД: Барбаро, дівчинко моя, якщо ти розповіси про це Розі, я відірву голову 
твоїй ляльці... 

ЧАРЛІ: Ей, у чому справа? 
БАРБАРА: Арчибальде, ти слухняний хлопчик. Вимкни світло та підійди до мене... 
РОЗА: Барбаро! Негайно замовкни! 
ЧАРЛІ: Арчибальде! 
АРЧИБАЛЬД: (обертається до Рози та Чарлі) Що таке? Ви чому запізнюєтесь? Вистава 

вже почалася. 
ЧАРЛІ: Яка ще вистава? 
АРЧИБАЛЬД: Припинити безглузді запитання! Швидко на сцену! Глядач чекає... Чарлі, 

тобі що, потрібне окреме запрошення? Чи твій мозок зовсім очманів від 
преферансу? 

ЧАРЛІ: Що? Який преферанс? Нічого не розумію... 
АРЧИБАЛЬД: Барбаро, розрахуйте цього телепня. 
ЧАРЛІ: За що?! 
АРЧИБАЛЬД: За зраду педагогіці! Але звичайно, тільки у тому випадку, якщо ти 

відмовляєшся грати... 
ЧАРЛІ: Я не відмовляюсь! 
РОЗА: Ти збожеволів! 
АРЧИБАЛЬД: Чарлі, на сцену! Розо, ви щось казали? Якщо так, то вас звільнено. Якщо ні, 

можете збирати речі і знову ж таки забиратись геть! Звичайно, тільки у тому 
випадку... 

РОЗА: Я не відмовляюсь! 
АРЧИБАЛЬД: Чудово! Я завжди вірив у вас, Розо... А тепер будемо танцювати! Музика! 

(раптово вмикається щось рок-н-рольне) Друзі мої, радійте! Не відмовляйте собі 
у задоволенні бути вільними та розкутими! Не відмовляйте собі у задоволенні 
бути! (Арчибальд та Барбара танцюють, поступово затягуючи у вир танцю Розу 
та Чарлі) 

БАРБАРА: Насолоджуйтесь кожним рухом! Відчуйте ритм усіма клітинками своїх 
мікроорганізмів! Віддайтеся музиці, розчиніться у ній і ви забудете про втому та 
спазми у шлунку! 

АРЧИБАЛЬД: Танцюють всі!!! 
БАРБАРА: Рух -- це життя! Навчання -- це світло! Поки грає музика — будемо жити! 
РОЗА: Я більше не можу! Я не витримаю! 
ЧАРЛІ: Люди! Зупиніть цю музику! 
РОЗА: Чарлі! Допоможи! Зроби що-небуть! Я зараз впаду... (падає) 
ЧАРЛІ: Я не можу! Я зараз сам... (падає. Декілька хвилин Чарлі та Роза намагаються 

підповзти одне до одного, стогнуть, смикаються неначе в агонії, поступово 
застигають. Зникає музика) 

БАРБАРА: Що це з ними? Арчибальде? Чому вони не ворушаться? Мені лячно. 
АРЧИБАЛЬД: (повільно обходить навколо Рози та Чарлі) Нічого страшного... 

Звичайнісінька смерть. 
БАРБАРА: Справжня? 
АРЧИБАЛЬД: Справжня. Потрібно радіти, але чомусь не хочеться. 
БАРБАРА: ч мені не хочеться... (після паузи) А що тепер буде з нами? 
АРЧИБАЛЬД: Нічого. Тобто, тепер з нами буде все. Ти не бійся -- смерть не заважає 

життю. Тепер ніхто не зможе завадити нам грати у життя по-справжньому. 
БАРБАРА: Але я не вмію у життя. Тільки у ляльки... 
АРЧИБАЛЬД: От і добре. Гра в життя дуже схожа на гру в ляльки. Ось побачиш, тобі 

сподобається. Життя -- це дуже цікаво. 
БАРБАРА: А звідки ти знаєш? 
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АРЧИБАЛЬД: Я читав. 
БАРБАРА: Ми залишимося тут? 
АРЧИБАЛЬД: Авжеж, ні! Ми підемо шукати інших. Там, назовні, стільки усьго, стільки 

різного, стільки... (кидається до дверей) Наздоганяй! (Арчибальд та Барбара 
вибігають з кімнати, зєявляється ледь чутна музика, Чарлі та Роза починають 
ворушитися. Чарлі підповзає до кубиків, безтямно роздивляється на них, потім 
починає будувати стовпчики) 

ЧАРЛІ: Один. Два. Три. (до Чарлі підповзає Роза, якусь мить спостерігає, потім 
приєднується до нього) 

РОЗА: Чотири. 
ЧАРЛІ: П’ять. 
РОЗА: Шість. 
ЧАРЛІ: (помічає Розу) Ти хто? 
РОЗА: Я? Я -- це я. А ти хто? 
ЧАРЛІ: (розмірковує) І я також -- я. 
РОЗА: Давай дружити? 
ЧАРЛІ: Навіщо? 
РОЗА: Дурненький. Якщо ми будемо дружити, ми зможемо разом грати. 
ЧАРЛІ: Цікаво... Добре, давай дружити. 
РОЗА: Давай грати... (вмикається гучна музика, гасне світло) 
 
Раптово спалахує світло. Обривається музика. У кімнату вбігають Барбара та 
Арчибальд. Роза та Чарлі, обличчям одне до одного, у абсолютній тиші граються у 
кубики та мовчки регочуть. 
 
АРЧИБАЛЬД: Ми були там! 
БАРБАРА: Там нічого немає! 
АРЧИБАЛЬД: Там порожньо! 
БАРБАРА: Там лячно! 
АРЧИБАЛЬД: Там темно! 
БАРБАРА: Там холодно! 
АРЧИБАЛЬД: Ми були там! 
БАРБАРА: Пробачте нас! 
АРЧИБАЛЬД: Ми більше не будемо! 
БАРБАРА: Будь ласка! (Чарлі та Роза, не зважаючи на Барбару та Арчибальда, 

продовжують гратися та мовчки реготати) 
АРЧИБАЛЬД: Я буду рахувати палички! 
БАРБАРА: Я буду мити посуд! 
АРЧИБАЛЬД: (падає на коліна) Я ніколи не буду читати!!! 
БАРБАРА: (падає на коліна) Я ніколи не буду грати!!! 
 
Чарлі та Роза просто помирають зо сміху. У абсолютній тиші. Повільно гасне світло. 
Приходить темрява. На тлі ледь чутної музики чути голос Арчибальда. 
 
АРЧИБАЛЬД: Кожна річ має нутрощі та поверхню. Нутрощі вони завжди нутрощі -- 

обмежені та безпорадні. А ось поверхня буває різноманітною... Можна зауважити 
-- дивлячись, від чого відштовхуватись. Відштовхуюсь... Більшість поверхонь 
майже не відрізняються від своїх нутрощів, і є всього навсьго зовнішніми 
відображеннями внутрішньої зубожілості. Але на щастя, подеколи зустрічаються 
зовсім інші поверхні -- безмежні та чудові у своїй неосяжності та та 
незбагненності. Але не кожна істота, народжена у нутрощах, здібна доторкнутися 
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до такої поверхні, збагнути її, прийняти у себе та стати однією з безлічі часток, 
складаючих єдину велику поверхню, поєднавшу у собі геть все: праве, ліве, верх, 
низ, усілякі навскосячки та навіть серединку... сурдинку... сардинку... хмаринку... 

 
Завіса 

 
 


