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Дійові особі: 
 
Малюк – молодий блідий хлопець. 
Карл – угодований чоловік у розквіті літ. 
Клара – сучасна жінка. 
Вероніка – дівчина у білому. 
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ЕТЮД ПЕРШИЙ. ВЕРШНИК БЕЗ КОНЯ 
 
Площа. Постамент. Біля постаменту сидить Малюк з відкритою парасолькою. 
 
МАЛЮК: Холодно. Завжди холодно. Це раніше було і тепло і навіть кров кипіла. А тепер 

влітку ловимо дрижаки під ковдрою... Колись на цій площі стояв пам'ятник. Не 
той, що тепер, а зовсім інший. Колись... Навколо пам'ятника, у каштановому 
затінку відпочивали літні дами. Схожі на індиків, поважні гувернантки 
вигулювали неосвічених нащадків поважаних родин. Одним із цих малюків, 
зосереджено ганявших голубів, був я. Світило сонце, цвірінькали горобці та 
закохані, голуби виснажували неповнолітніх хуліганів і було літо. Не те, що 
тепер, а інше. Літо, схоже на дитинство, або дитинство, схоже на літо... Потім 
школа, маленькі пустощі, великі перерви... Перше кохання, перший поцілунок... 
Другий. Третій. Десятий. Не те, що тепер. Так от, щодо пам'ятника. У ті часи ще 
безвусого юнацтва над Батьківщиною загули вітри вільнодумства. Виявилося, що 
людина, чиїм ім'ям поіменовано пам'ятник, не така вже й видатна особистість. 
Більш за те, цей негідник був рідкісною сволотою та закінченим мерзотником. 
Пам'ятник радісно знесли і, не перестаючи радіти, зівштовхнули в озеро. В нас і 
озеро є. Маленьке, але своє. А я тоді закінчував навчання у школі і в мене були 
здібності. Так усі казали. Але, річ не про те. Минув деякий час. Якось місцеве 
начальство перечепилося через порожній постамент і здивувалося. Мовляв, як це? 
Таке серйозне місто та й без пам'ятника? Одразу ж було зібрано позачерговий з'їзд 
Батьків міста, на якому й вирішили встановити новий монумент. чз врахуванням 
традицій та новітніх віянь. І я це пам'ятаю, як зараз. 

 
Малюк сходить на постамент та накривається тканиною. На площу виходять Карл, 
Клара з квітами та Вероніка з квітами. Грає музика. 
 
КАРЛ: Шановні дами, панове та гості! Сьогодні в житті нашого міста відбувається 

визначна подія. Ми не просто спрямовуємо погляди у глибину століть і від усього 
серця радіємо славетному минулому. Ні. Ми збираємося відновити історичну 
справедливість згідно з нашою необхідністю. 

КЛАРА: (плеще у долоні) Браво! Браво! 
ВЕРОНІКА: (плеще у долоні) Ура! Біс! 
КАРЛ: Так! Ми відкриваємо новий пам'ятник і тим самим повертаємо місту його 

достотнє, багатьома забуте ім'я. 
ВЕРОНІКА: Яке ім'я? 
КАРЛ: Що? Справжнє! Ім'я, яким місто було нагороджене на честь його основополо-

пополо-полопоппо... 
КЛАРА: (плеще у долоні) Браво! Браво! 
ВЕРОНІКА: (плеще у долоні) Біс! Бі... Кого, кого? 
КАРЛ: ... пополопопожника. Так. Наш Малюк! Це славетне ім'я завжди зберігалося у 

народній пам'яті та передавалося із вуст до вуха та навпаки -- від батька до сина, 
від онука до матері. 

ВЕРОНІКА:  Куди, куди? 
КЛАРА: Куди треба. Не лізь поперед батька. 
КАРЛ: Ось так воно і дійшло до самих нас. І ми пишаємося тим, що у далекі часи 

сміливий та неушкоджений Малюк дійшов до нашої місцини і раптом зупинився. 
"Тут буде місто і садок вишневий!" промовив герой і сам усе заклав. Це вже потім, 
у часи анархії, ім'я Малюка було забуте і зраджене. Темні сили знущалися над ним 
та ігнорували його. Але тепер ми не дозволимо! Так! Віднині кожен свідомий 
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малюк та повнолітня малючка із погордою у серці та радістю в очах понесуть ім'я 
першопрохідця та основопопо... Тьху! Малюка! До світлого майбутнього та нових 
звершень. Ось. Ура! 

КЛАРА: (плеще у долоні) Браво! Браво! 
ВЕРОНІКА: (плеще у долоні) Ура! Біс! 
КАРЛ: А тепер -- геть пелену! (Клара та Вероніка зісмикують тканину. Усі аплодують) 
КЛАРА: Грандіозно. 
ВЕРОНІКА: Яка виразність! Яка природність! Абсолютно жива людина. Хто автор цього 

дива? Хто створив цей шедевр? 
МАЛЮК: Я. 
ВЕРОНІКА: Чудово! Тобто? 
КЛАРА: Молодець. Гігант. 
КАРЛ: Так! Хто гігант? 
МАЛЮК: Я. 
КАРЛ: А-а-а... А? Ти що там робиш? 
МАЛЮК: Стою. 
КАРЛ: А пам'ятник? Основопопо..? 
МАЛЮК: Я пам'ятник. 
КАРЛ: Як це? Не розумію... 
ВЕРОНІКА: Я розумію! Він живий! Геніально! Монументально! Яка смілива ідея! Яке 

оригінальне вирішення! Це нова епоха у мистецтві! 
КАРЛ: Яка епоха? Ти навіщо вліз на державний постамент? А де кінь? 
МАЛЮК: Тепер це мій приватний постамент. Бо я і є пам'ятник. Без коня. 
КАРЛ: А гроші? 
КЛАРА: Які гроші? 
МАЛЮК: Які гроші? 
ВЕРОНІКА: (обходить навколо пам'ятника) Ні, то це ж треба, це ж треба таке... Як просто 

і велично водночас. Як цікаво і несподівано. 
КАРЛ: Громадськіі! Ти мені дурня не клей. Тобі кошти на пам'ятник давали? 
МАЛЮК: Ну. 
КЛАРА: А скільки? 
КАРЛ: Що -- ну? Де гроші?! 
МАЛЮК: Немає. 
ВЕРОНІКА: (плеще у долоні) Браво! Розумник! 
КАРЛ: Як це немає? А де ж вони? 
МАЛЮК: Я їх витратив на підтримання функцій свого мозку. 
КЛАРА: Цікаво... А я нічого не знала. 
КАРЛ: На що?! Ах ти ж, пико... 
КЛАРА: (до Карла) Спокійніше. Тут люди та гості. 
КАРЛ: Так, звісно. Добре. Яка ницість. Нічого, ми побалакаємо потім. Детально. 
КЛАРА: (до Малюка) І ми побалакаємо. Детально. 
МАЛЮК: Будь ласка. Звертайтеся до мене цілими родинами. 
ВЕРОНІКА: Який великодушний пам'ятник. Яка привітна могутня людина. Я просто не 

можу заспокоїтися. Слухайте усі! Від імені творчої молоді нашого міста я хочу 
прочитати вірша, написаного мною на честь визначної події! 

КАРЛ: О! То у нас і поети є? 
ВЕРОНІКА: Так. Наше місто завжди пишалося майстрами народної творчості. 
КЛАРА: Майстрів у нас навіть занадто. А особливо нероб та дармоїдів. 
МАЛЮК: Зобидити митця кожен може. А от зрозуміти та осягнути... 
ВЕРОНІКА: Якось узимку, у люті морози, 
    Він вийшов із хащі прадавнього лісу 
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    Дістав величезну та гостру сокиру 
    І став будувати. І люди пішли 
    До нього у цю невідому країну, 
    Бажаючи крихітку щастя знайти. 
    І всі майстрували своїми руками 
    Житло для майбутніх дітей та онуків. 
    Славетний Малюк тягав каменюки 
    Немов переможець на білім коні, 
    Саджав огірки та японські сакури 
    В садку біля кожної нової хати. 
КАРЛ:  Нічогенько. 
КЛАРА: Звичайне банально-сентиментальне дівоче римування. 
ВЕРОНІКА: І ми, молоді та розумні нащадки, 
    Ще й досі будуємо місто своє. 
    Супроти негідників та марнотратців 
    Воно виростає і пнеться до світла. 
    Ми робимо діло, працюємо справу, 
    Будуємо безліч басейнів для себе. 
    Віршуємо, наче великі поети 
    І навіть малюємо все, що навколо. 
    Та раптом якась безсоромна падлюка 
    Замислить напасти на якісне місто, 
    Ми візьмемо вила, дрючки й кулемети 
    І ворога заженемо до могили! 
КАРЛ: Ви мене вбили. Ви самородок і талановите дівчисько. Як вашеім'я, чарівня 

створіння? 
ВЕРОНІКА: Вероніка. 
КАРЛ: Чудово. Так от, Вероніко, мені необхідно терміново після офіційної церемонії 

поспілкуватися із вами у невимушеній обстановці. За філіжанкою чогось веселого. 
Про перспективи розвитку вашого віршування в аспекті можливого м-м-м... 
підйому позитивних тенденцій вашої особистості через допомогу моєї 
індивідуальності... е-е-е... 

КЛАРА: (до Карла) Ти знову? Тобі мало того випадку?  
КАРЛ: А я що? Я нічого. Я лишень допомагаю молодому мистецтву. 
ВЕРОНІКА: (соромлячись) Ой, ви таке скажете... Я не знаю... Якось воно незручно... 
КАРЛ: Облиште. Я просто без тями від безпосередньості та цноти дівочої поезії. 
КЛАРА: Тільки від поезії? Добре (до Вероніки). Поспілкуйся із столичним дядечком. Він 

тебе багато чому навчить. 
КАРЛ: Не будемо коментувати пусті балачки. Панове, оскільки пам'ятник вже... хм, 

відкрито і сьогодні ми його закривати не будемо, я пропоную усім перейти до 
головної, тобто неофіційної частини нашого свята (бере Вероніку попід руку). З 
кожною хвилиною ви мені подобаєтеся все більше та більше. А знаєте чому? Бо я 
заздалегідь відчуваю саме у вас дивовижні потенційні можливості. 

ВЕРОНІКА: Які? 
КАРЛ: По-тен-цій-ні. Якщо бажаєте, ми можемо у подробицях розглянути питання 

потенції та нюанси її впливу на вашу ліричну персону... (повільно виводить 
Вероніку) 

КЛАРА: Зачекайте, а що робити з цим монументом? 
КАРЛ: Нехай трохи постоїть. Ми з ним потім розберемося. У іншому місці та іншою 

мовою (до Вероніки). Ви уявляєте, я майже під парканом знайшов оцього... 
митця... 
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ВЕРОНІКА: Він такий симпатичний. 
МАЛЮК: Лихі ви люди. Але вам не залякати справжній талант. 
КАРЛ: (йде з Веронікою) То я й не буду. 
КЛАРА: І не треба. Цим займуся я. Мені тільки цікаво, скільки в нього було грошей? І 

чому я про це дізнаюся тільки зараз? 
КАРЛ: Не будемо про це. Взагалі, я хотів зробити сюрприз, але... Ти ж бачиш, у мене зараз 

обмаль часу. Потім все обговоримо. 
КЛАРА: Добре. Але ти про ще про це пожалкуєш. 
КАРЛ: Я згоден на все. Я завжди потім жалкую. Заради дівочої поезії (посміхається до 

Вероніки). Підемо до людей, сонце ви наше. На нас чекають навантажені столи 
(Карл та Вероніка виходять). 

МАЛЮК: Ниці створіння. Ім потрібна тільки користь. Гроші. А до чого тут гроші, коли їх 
вже немає? Цим незграбам ніколи не побачити світ з рівня хоча б постаменту. 
Вони не спроможні осягнути величі навколишнього середовища та моєї 
унікальності у ньому. 

КЛАРА: Ти нічого не бажаєш мені сказати? 
МАЛЮК: Ні. 
КЛАРА: Може зволиш зійти до мене? 
МАЛЮК: Навіщо? 
КЛАРА: Заради ввічливості. Не хочеш? Добре. Я так розумію, що тебе вже не цікавлять ні 

мої відносини із тобою, ні мої відносини із Карлом. До речі, останніми ти 
непогано користувався... Не пам'ятаєш? 

МАЛЮК: Ні. 
КЛАРА: Чудово. Отже тобі начхати на все це. Я вірно розумію? 
МАЛЮК: Ні. 
КЛАРА: Ні? Тоді, чому? 
МАЛЮК: Тому що ти не можеш розуміти. Взагалі. Жінки на це не здатні. 
КЛАРА: Он воно що... Авжеж, я й забулася, ти в нас тепер пам'ятник, а монументам не 

личить сходити до звичайних людей. 
МАЛЮК: Так. 
КЛАРА: Зрозуміло. Тоді я вибачаюся, а ти шукай собі іншу подругу. Яку-небуть кам'яну 

бабу. чз веслом. А я йду від тебе. Чуєш? Назавжди! 
МАЛЮК: Йди. Тільки не репетуй. 
КЛАРА: Ти гадаєш, оця твоя шмаркачка прибіжить до тебе? Авжеж! Вона зараз вивчає 

тонкощі потенції. 
МАЛЮК: То й що мені з того? Нехай вивчає. Мене не цікавлять ні її тонкощі, ні його 

потенція. Мене тепер ніщо не цікавить. Тому що я мислю. Стою, дивлюсь на світ 
та мислю про наш союз. 

КЛАРА: Господи, який світ? Який союз? 
МАЛЮК: Союз непорушний духовно вільних. Світ і я. Я і світ. І більше ніяких жінок. Я 

бачу, як всередині світу розплющується величезне око і лагідно посміхається до 
мене. Я відчуваю, як у мені підіймається назустріч здивованому світу щось велике 
та незбагненне... 

КЛАРА: Велике? Та в тебе навіть дріб'язкове ніколи не підіймається! Ні назустріч світу, ні 
назустріч нікому! Ти стовп! Тьху на тебе! 

МАЛЮК: Йди вже собі, меркантильна жінко. На тебе чекають їжа та чоловік. Іди з миром. 
КЛАРА: (після паузи) Добре. Я піду. Але ти ще пожалкуєш за цим. Обов'язково. 
МАЛЮК: Мені жаль тебе. 
КЛАРА: Бовдур кам'яний... (виходить) 
 
Малюк присаджується на постаменті. 
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МАЛЮК: Спочатку було незручно увесь час існувати у героїчній якості. Та я звик. Бо 

людині притаманно звикати до приємностей навіть у маленькому провінційному 
містечку. Трохи заважали птахи, але вольовим зусиллям я примусив себе не 
зважати на невихованих пернатих. Місцеві мешканці одразу впізнали в мені 
історичну постать, хоча батьки міста деякий час ніяковіли та нервували. Та 
здоровий сенс переміг і міська мерія врешті решт затвердила посаду державного 
пам'ятника. Життя брало своє. У мене з'явилося багато нових друзів та знайомих. 
Вранці до мене віталися двірники та міліціянти, ввечері -- поети і безпритульні. 
Молоді матусі приводили своїх дітлахів та показували їм, яких висот здатна 
досягти людина, коли не бешкетує та добре вчиться. Я став почуватися розкутіше 
і навіть дещо удосконалив композицію себе. Тепер я міг іноді сидіти, лежати і 
навіть ходити за вітром. Люди з розумінням віднеслися до моїх творчих пошуків, 
а міське керівництво навіть знайшло кошти, щоб посадити декілька кущів 
навколо мене. Дещо заважали погодні умови, та загартований дух і треноване тіло 
допомагали з честю переносити усю відповідальність державного службовця. 
Щоправда, була ще одна проблема, тобто й не проблема, а так собі, суто приватна 
проблемка... 

 
На площу виходить Вероніка з торбиною, підходить до пам'ятника. Малюк 
відвертається і не звертає на неї ніякої уваги. 
 
ВЕРОНІКА: Малюк, ну Малюк... Я тобі їжу принесла. Картопельку з огірочками, яєшню зі 

шкварками. Курку. Тараню. Пиво... 
МАЛЮК: Навіщо? Навіщо ти ходиш сюди? Навіщо ти носиш наїдки? 
ВЕРОНІКА: Але ж ти голодний. Стоїш без вихідних, працюєш без відпочинку і навіть 

крихти до рота не кинеш. Схуднув, зблід... 
МАЛЮК: Мені нічого не треба. Навіть пива. 
ВЕРОНІКА: Але ж так можна захворіти і померти. Чуєш, я не хочу аби ти помирав від 

спраги та голоду. Ось, візьми, хоч трохи покуштуй (простягає торбину). 
МАЛЮК: Іди геть. Забирай свою тараню та неси її цьому... своєму. 
ВЕРОНІКА: Ти все ще ображаєшся, так? Але ж я не навмисне. Він так ввічливо розмовляв 

зі мною та розповідав про цікаві речі, що я просто не могла втриматися. А потім 
ми дискутували про мистецтво та пили шампанське, говорили за поезію та 
куштували горілку, згадували ще про щось і знову... Та я увесь час пам'ятала про 
тебе.  

МАЛЮК: І саме тому повернулася через місяць. 
ВЕРОНІКА: Так, повернулася. До тебе. А ти стоїш і навіть не дивишся на мене. 
МАЛЮК: Я міркую про глобальне. Про долю держави. Про людство та його значення у 

моїй історії. 
ВЕРОНІКА: А я? Я також, може маленьке, та людство. І хочу мати свою історію. Разом із 

тобою. А ти навіть їсти відмовляєшся. А в мене вареники, котлети по-київськи, 
маца, хачапурі, цинандалі... Може, хоч подивишся? 

МАЛЮК: (розмірковує) М'ясо... Котлети... Отрута... Та коли ти так наполягаєш... Показуй 
вже, що там у тебе. 

ВЕРОНІКА: (швидко влазить на постамент, всідається та накриває на стіл) Ось дивись. І 
ось. І оце. Все свіженьке, тепленьке і смачненьке. Бо я сама готувала. Для тебе. 

МАЛЮК: (знехоча куштує) М-да... Іжа. Калорії. Пальне для шлунка та ярмо для мозку. 
ВЕРОНІКА: (ніжно тулиться до його плеча) То й що з того? Нехай ярмо, але приємне. І 

ти приємний. З тобою добре і зовсім не лячно. Я б отак усе життя просиділа. 
Навіть на пам'ятнику. 
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МАЛЮК: Обмежена ти. Вузька. Тобі б лишень поїсти, пообійматися та у ліжку день 
згубити. Ні, щоб філософію вивчати, механізмами керувати або літературу писати. 

ВЕРОНІКА: Я пишу. Вірші. 
МАЛЮК: От я і кажу -- дурепа ти. Потрібно братися за щось серйозне. За авангардну 

критику або філософію абсурду. А в тебе -- вірші... Дрібнота ти невихована 
(відвертається). чди собі. Забирай наїдки та йди. Не хочу котлет з м'яса 
київських тварин. І тебе не хочу. 

ВЕРОНІКА: Чому? Я кохаю тебе. Я не зможу без тебе. 
МАЛЮК: Зможеш. Мене кохає усе прогресивне людство. Не заважай нам.Іди геть! 
ВЕРОНІКА: (зіскакує з постаменту, зле) Добре. Я піду! Ти гадаєш, мені буде зле без 

тебе? Аж ніяк! В мене є з ким і куди подітися. Я навіть не буду згадувати про 
тебе! Аж ніяк! Я просто забуду про те, що десь стовбичить людина, вважаюча 
себе мавзолеєм. Ні, навіть не людина, а мумія! Я піду. Чуєш? Піду!!! 

МАЛЮК: Та йди вже, йди. На тебе чекають пелюшки та сковорідки. Мені жаль тебе. 
ВЕРОНІКА: А мені тебе. Бовдур кам'яний... (виходить) 
 
Малюк присаджується на постаменті. 
 
МАЛЮК: Збігав час. Мешканці міста поважали мене і я відповідав їм щирою 

батьківською любов'ю. Кожної ночі я блукав містом та вдивлявся у порожні вікна 
домівок. Мені було цікаво спостерігати за спокійним життям та добробутом 
простих людей мого міста. Я відчував себе ангелом-охоронцем цих вправних 
трудівників: вчителів, будівників та лікарів. І дійсно, з того часу, як я прийняв на 
себе відповідальну місію пам'ятника культури, стихійні лиха та соціальні 
катаклізми обходили моє місто. Своєю любов'ю, наче велетенською долонею, я 
накрив його і тихо радів мирному щастю співвітчизників. Потороху я почав 
вдосконалювати місце своєї роботи: розбив клумбу, посадив город та фруктові 
дерева. Збудував дах, провів електрику та водогін. Навколо мене цілими днями 
співали птахи, а вночі гуділи дроти та батареї парового опалення. Культурна 
інтелліганція почала заходити на каву з тістечками, а творча молодь біля мого 
підніжжя влаштовувала фестивалі та фуршети. Люди сходилися до мене наче до 
материнської цицьки. Діти слухали казки та кружляли у танку. Поети пригощали 
портвейном. Старі дідугани ділилися спогадами та цигарками. І для кожного в 
мене знаходилося тепле слово та свіжі овочі. Свідоме міське керівництво 
присвоїло мені звання почесного пам'ятника та заснувало в інститутах стипендію 
імені мене. Але, на жаль, залишалися ще темні елементи, не бажаючі кохати і 
поважати в мені звичайного народного героя... 

 
На площу виходять Карл з мотузкою. Він підло, але обережно підкрадається до 
пам'ятника. 
 
КАРЛ: Зачаївся. Робить вигляд ніби спить, а насправді... Хоча, можливо й дійсно спить. 

Тоді ще легше буде. Мовчки підважу -- і немає кумира у нашій Батьківщині. А 
потім викопаю ямку та добре утрамбую. 

МАЛЮК: А раптом люди? Прийдуть і стануть заважати? 
КАРЛ: Не прийдуть. Зараз ніч і усі сплять як убиті. Навіть міліціянти. А я ні. 
МАЛЮК: Я знаю, навіщо ти прийшов. Я наскрізь бачу і тебе і твої брудні наміри. Та 

нічого не вийде. 
КАРЛ: Це чому? 
МАЛЮК: Тому що не здатен ти, темна та дріб'язкова істота, знищити те, що створювалося 

роками та десятиліттями. 
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КАРЛ: Та невже? Ще й як здатен. Саме я, темний та дріб'язковий. Як два пальця 
обмочити. 

МАЛЮК: Ти -- ніщо. А за моєю спиною -- вдячне місто та усе людство. Тому я могутній, а 
те вже мрець. Бо що є за тобою? Жадібність та бездарність? Ні, тобі ніколи не 
обдурити населення Землі та інших упорядкованих планет. Іди геть! 

КАРЛ: Що? Плювати на населення з планетами! Мені потрібно знищити одного 
мерзотника, через якого загинуло моє заплановане життя! Мені потрібно 
знешкодити самозванця, вкравшого в мене все! Ти, кам'яна потворо, ти знаєш, що 
через тебе Клара отруїлася? Ти знаєш про це?! 

МАЛЮК: Я не пам'ятаю ніяких Клар. Тільки Вероніку. 
КАРЛ: Ах ти не пам'ятаєш..? (накидає мотузку на Малюка) Тремти, гадюко! Бо я силою 

отримаю те, що мені належить споконвіку! 
МАЛЮК: (вдавано опирається) Ну-ну... Мені навіть цікаво. Так-так. Ти можеш звалити 

мене і навіть розтоптати святковий піджак, але ніколи, чуєш, НІКОЛИ!, тобі не 
зайняті у серцях людських того місця, на якому стою я! Ніколи! 

КАРЛ: Брехня! Я все одно це зроблю (тягне Малюка). Вероніку він пам'ятає... До речі, я 
нічого поганого їй не зробив. Вона сама навколо мене стрибала та на шию 
вішалася. От і дострибалася. Взяла, дурепа та й насправді того... повісилася. А до 
чого тут я? (раптом зісмикує Малюка, скакує на постамента і стрибає од 
радощів) Моє місце! (Малюк стоїть осторонь, мовчить та посміхається) Моє! 
А ти чого скалишся? Іди! Тепер це все моє! Чуєш? Чого ти мовчиш? Чого ти 
стоїш? (знавісніло репетує) Забирайся! Бо я тебе на шматочки розберу! На 
гвинтики розірву! Розпилю! Як дошку! На атоми!  

МАЛЮК: (спокійно підходить до постамента) Все? А тепер даю тобі одну секунду, щоб 
ти зник звідси! Ха-ха-ха! Тепер я герой цього міста! 

МАЛЮК: Ти вважаєш, що шматка мотузки досить для того, щоб стати героєм? 
КАРЛ: Так! Ха-ха-ха. 
МАЛЮК: Бовдур! Ти гадаєш, що маєш право на всенародну любов? 
КАРЛ: Так! Хи-хи-хи. 
МАЛЮК: Двічі бовдур! Ти сподівався темної ночі, як хижа примара, влізти на почесне 

місце і нагло жерти повагу мого народу? Ні-і-і... Геть! 
КАРЛ: Не піду! 
МАЛЮК: Тоді начувайся. Рахую до трьох і починаю будити сплячих друзів та 

співвітчизників. Вони прокинуться і образять тебе назавжди! Один! 
КАРЛ: Ні! 
МАЛЮК: Два! 
КАРЛ: Ні!!! 
МАЛЮК: Три! Місто! Підйом! Усі до мене! 
КАРЛ: Не хочу-у-у! (сповзає з постамента, плаче, повзе геть) Не можу-у-у! 
МАЛЮК: (з гідністю повертається на законне місце) Ось так. І запам'ятай: люди мого 

міста не сліпі, а видющі. Саме тому тільки я, людина, яку вважають легендою, 
здатна займати це місце. А ти, бридкий шакал світової культури і техніки, 
забирайся геть! Бо сила обурення народного наздожене тебе та розчавить як 
безкорисного гидкого таргана! Тремти, вбивце безневинних жінок! (Карл, 
схлипуючи, повзе геть) 

КАРЛ: Вже йду..., йду..., йду... Але ще повернуся..., повернуся..., повернуся... 
МАЛЮК: Ти, крихітний недолюдку! Перестань шипіти, як підсмажений черв'як. Тікай і 

не смій навіть обертатися! У моїй історичній реальності тебе немає! (Карл 
шипить та зникає) 

 
Малюк присаджується на постаменті. 
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МАЛЮК: (після паузи) Однієї чудової днини я усвідомив себе Богом... Ні! Я був більшим 

за Бога! Я громадився над містом та його околицями, над державою, над усіма 
світами! І не бачив нічого величнішого за себе. Раніш далекі та недосяжні 
простори тепер жалісно квиліли та тулилися до моїх ніг, мовчки признаючи свою 
ницість та обмеженість. Дрібні галактики та спіралеподібні туманності слухняно 
ставали у чергу, аби висловити мені свої захоплення та повагу. Вони 
наввипередки визнавали мене за рівного їм, але тепер я сміявся над ними. Мое 
місто зменшилося до розмірів мікроскопічної крапки та існувало лише тому, що 
було вдостоєне великої честі лежати під моїм постаментом. Люди регресували до 
стану мікробів і взагалі зникли. Мій чистий розум заполонив собою геть усе. 
Якщо існувало щось насправді величне, то це був я. (після паузи) Саме тому я й 
почувався одинаком. Мізерний світ з усіма його западинами та опуклостями, 
рослинами і тваринами, людьми та хробаками тремтів біля мого підніжжя, 
смикався та здихав... Але це вже не цікавило мене. Я нудився. О, якби хто-небуть, 
хоч на крихту, зміг уявити собі одинокість Творця... Іноді, коли планети та інші 
світила, складалися в особливо кумедний візерунок, я раптом пригадував 
маленьке місто на околиці світу. Я пригадував смішних створінь, яких чомусь 
називали жінками... Я пригадував невихованих птахів і таких же дивних 
дітлахів... Я пригадував... Залишені без нагляду, народжувалися зірки та вмирали 
імперії. Нові цивілізаціі вигулькували з небуття і одрузу ж провалювалися у 
безвість. Генії пнулися до світла, але добиралися максимум до рівня мого коліна... 
Сходилися паралелі, загиналися перпендикуляри, а я пригадував... 

 
На площу виходять Карл, Клара з квітами та Вероніка з квітами.  
 
КАРЛ: Шановні дами, панове та поважані гості! Сьогодні в житті нашого міста 

відбувається визначна подія. Ми не просто спрямовуємо погляди у глибину 
століть і від усього серця радіємо. Ні. Ми збираємося відновити історичну 
справедливість згідно із нашою необхідністю. 

КЛАРА: (плеще у долоні) Браво! Браво! 
ВЕРОНІКА: (плеще у долоні) Ура! Біс! 
КАРЛ: Так! Ми прийшли на цю площу, аби тим самим повертнути місту його достотне, 

багатьома забуте ім'я. 
ВЕРОНІКА: Яке ім'я? 
КАРЛ: Що? Справжнє! Наше ім'я! Колися на цьому місці ми вирішили бути і ми зробили 

це. Тепер нас люблять та поважають.  
КЛАРА: (плеще у долоні) Браво! Браво! 
ВЕРОНІКА: (плеще у долоні) Ура! Біс! 
КАРЛ: Відтоді пройшло немало літ та втікло багато води. Так. Не раз темні сили 

намагалися порушити істотний рух історичного процесу, але ми завжди мужньо 
стояли на охороні. І ми вистояли проти них! 

ВЕРОНІКА: Проти кого? 
КЛАРА: (до Вероніки) Не лізь поперед батька. 
КАРЛ: Проти них. Ворогів. Зовнішніх та внутрішніх. Різноманітних. Але працьовитістю 

нашого народу та силою нашого розуму ми розчавили усіх. Тому честь і слава 
нам! Ура! 

МАЛЮК: (велично) Гей. Ви. Там. Унизу. Заткніть пельки. Ви порушуєте спокій простору. 
Ви заважаєте мені. 

КЛАРА: (плеще у долоні) Браво! Браво! 
ВЕРОНІКА: (плеще у долоні) Ура! Біс! 
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КАРЛ: Довічна пам'ять нам, будівникам та захисникам Батьківщини!  
КЛАРА: (плеще у долоні) Браво! Браво! 
ВЕРОНІКА: (плеще у долоні) Ура! Біс! 
МАЛЮК: (громовим голосом) Тихо!!! 
КАРЛ: Га? Ви чули? Якийсь дивний звук... 
ВЕРОНІКА: Де? 
МАЛЮК: Це я. Я! Ваш Творець! 
КАРЛ: А-а-а... (киває у сторону Малюка) Це там. Вітер у руїнах шепоче. У давнину тут 

стояв якийсь цей... монумент. 
ВЕРОНІКА: Кому? 
КАРЛ: Чи то першопрохідцю, чи то його коню. 
КЛАРА: А я ніде не зустрічала навіть найменшої згадки... 
МАЛЮК: Що? Який кінь? 
ВЕРОНІКА: Я зустрічала. В одній дитячій книжці. Нібито був він добрим, але кумедним і 

трішки недоумкуватим. 
КЛАРА: Хто? Кінь? 
ВЕРОНІКА: Ні. Цей... проходець. 
КЛАРА: Це все казки. Вигадки. Кінь не може бути кумедним, бо він корисна тварина. 
МАЛЮК: Яка тварина? Ви, бридкі гвалтівникі пам'яті! Як ви смієте своїми брудними 

язиками торкатися до мене?! 
КАРЛ: Знову звук... Ніби хтось плаче. 
КЛАРА: Це вітер. Протяги. 
МАЛЮК: Ви що? Який вітер? Які протяги?! Це я! (зіскакує з постамента, кидається до 

усіх, смикає їх, кричить) Чуєте? Це я! Ваш пам'ятник! Ваш одвічний рятівник! 
Той, кого ви завжди любили! (усі мовчать) Бачите? Ось він я! Живий! Пам'ятаєте 
мене? Впізнаєте мене? (усі мовчать) Та що ж це робиться? Ви що -- сліпі? Ви що 
-- кам'яні? (рве на собі піджака) Я не протяг! Я не кінь! Я -- людина! 

 
Раптом Карл, Вероніка та Клара кидаються до постамента та влазять на нього. 
 
Усі. (окрім Малюка, хором) Котилася торба з великого горба! Котилася торба з великого 

горба! 
ВЕРОНІКА та КЛАРА: Впала торба долілиць! 
КАРЛ. Наробила нам дурниць!  
Усі. (плещуть у долоні) Гіп-гіп-ура! З днем народження, пінгвіне кам'яний! Хепі бьосдей 

ту ю! Хепі бьосдей ту ю! Хепі бьосдей, хепі бьосдей, хепі бьосдей ту ю! 
МАЛЮК: (розгублено) Що? Яка торба? Чому? Ви як..? Ви навіщо..? Я... Це правда? Ви 

прийшли до мене? Ви впізнали мене? Ви пам'ятаєте мене? Ви любите мене? 
КЛАРА: (зіскакує з постамента, обіймає Малюка) Авжеж  пам`ятаю, дурнику ти наш. 
МАЛЮК: Але ж ти отруїлася..? 
КЛАРА: Я пам`ятаю, дурнику ти мій. 
ВЕРОНІКА: (зіскакує з постамента, обіймає Малюка) Авжеж любимо, капоснику ти наш. 
МАЛЮК: А ти повісилася..? 
ВЕРОНІКА. Я пам`ятаю, капоснику ти мій. 
КАРЛ: (сходить з постамента, поплескує Малюка по плечу) Що, злякався? То ми так 

пожартували. Бо прийшли сюди весело поздоровити тебе зі святом. Бо завжди 
поважали в тобі непересічну особистість. 

МАЛЮК: (розчулено) То правда? Ви не брешете? 
КЛАРА: Фі! Як можна? 
КАРЛ: Ти ображаєш нас... 
МАЛЮК: Hі-ні! Пробачте! Я вірю вам! Я люблю вас! 
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ВЕРОНІКА: І ми любимо тебе! (закидає Малюка квітами) 
КЛАРА: Ми жити без тебе не можемо! (закидає Малюка квітами) 
КАРЛ: Тому, що ти -- це ми. 
КЛАРА: А ми вигадали тебе. І твого коня. 
МАЛЮК: Якого коня? 
КАРЛ: А тепер, у цей світлий день народження нашої чудової вигадки, ми прийшли разом 

на цю старовинну площу і радіємо, як немовлята, пригадючи дитинство золоте та 
бешкетну юність. 

КЛАРА: Які тоді були каштани... 
ВЕРОНІКА: І озеро було... 
КАРЛ: І ми були. Молоді і веселі. 
ВЕРОНІКА: А навколо нас ходило літо. 
МАЛЮК: А я? 
КАРЛ: А пам`ятаєте, як ми бігали у ліс по гриби? 
КЛАРА: А потім ловили товстих вайлуватих раків (цілує Карла). Схожих на тебе. 
ВЕРОНІКА: І ганяли нахабних голубів (цілує Карла). Схожих на тебе. 
МАЛЮК: А я? Я також ловив... Я також ганяв... Ви пам`ятаєте? 
КЛАРА: І не було ніяких пам`ятників. Тільки живі люди. 
ВЕРОНІКА: Та й навіщо нам будувати кам`яних чоловіків та жінок, якщо ми й так все 

пам`ятаємо? 
КАРЛ: А якось ми намалювали місто та вигадали маленького паперового чоловічка. Він 

жив у сірниковій коробочці та уявляв себе великим начальником. 
ВЕРОНІКА: Темними сумними ночами він мріяв втікти із своєї сірникової в`язниці, 

спіймати коника і пострибати на ньому до далеких країн. 
КЛАРА: Саме так. А потім я взяла одного сірника і зробила чирк... Чоловічка не стало. 

Легкою хмаркою диму він здійнявся у небо і зник. 
ВЕРОНІКА: Шкода. Він був смішним та хорошим. 
МАЛЮК: А я? 
ВЕРОНІКА: Слухайте! А може знову гайнемо до лісу? Як тоді. Там зараз так гарно. 
КЛАРА: Влітку у лісі лоскотно у носі... 
КАРЛ: А що? І гайнемо! І нехай ховаються суниці та сироїжки! (Карл, Вероніка та Клара 

беруться за руки та наспівуючи хором, тікають до лісу) 
Усі. І ми, молоді та розумні нащадки, 
      Ще й досі будуємо місто своє. 
      Супроти негідників та марнотратців 
      Воно виростає і пнеться до світла! 
МАЛЮК: А я? А мене? Суниці-сироїжки ловити... Раків збирати... Я також хочу 

дитинство золоте. Куди ж ви? Візьміть мене з собою! Чуєте! Я з вами! (кидається 
навздогін, але одразу повертається, знову кидається і знову повертається. 
Знесилено падає біля постаменту) Я не хочу. Я не можу. Я живий, а не кам`яний. 
Я хочу гуляти у лісі. Хочу бігати стежками і купатися в озері. Я хочу ловити 
метеликів і красти яблука. Я хочу до далеких країн! Я HЕ ХОЧУ бути 
пам`ятником комусь! Я HЕ ХОЧУ бути пам`ятником нікому! (після паузи) Але ж 
повинен хтось? Правда? А хто, як не я? Хто хоче саме так -- зараз, одразу і 
назавжди? (повільно підіймається та влазить на постамент) Хто може стояти 
саме отут і кохати усіх, хто його не пам`ятає? Хто хоче до останніх півнів цього 
світу охороняти могили з найдорожчими мерцями? Хто? (після паузи) А я буду! 
Усі підуть, відлетять на літаках та сховаються у підводних човнах. Чоловіки та 
жінки. Діти і дорослі. Сиві діди та голомозі немовлята. Усі... А я буду. Буду! Сам. 
Один. Без коня і товариша. Завжди (повільно стихає). Живий... Без коня... Один... 
(грає музика) 



 12

 
Завіса 
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ЕТЮД ДРУГИЙ. РЕЛІКТ 
 
Кімната. Стіл, крісло. На столі, під простирадлом лежить Малюк. У кріслі сидить Карл, 
читає газету. 
 
КАРЛ: Це ж треба... Вони відкопали якусь облізлу суку і репетують про це на увесь білий 

світ. Ні, щоб примата, чи коняку, а то собаку. Шавку. І збираються її оживляти. 
Бовдури... (входить Клара) Ти читала про цю собаку? 

КЛАРА: Що таке собака? 
КАРЛ: Це дрібниця. Це повна нісенітниця. Вони знову її відкопали. 
КЛАРА: Вони всі -- нікчемники. Брудні вівісектори. А як там наш Малюк? 
КАРЛ: Добре. Він спить. Він увесь час спить. А коли прокидається, нічого не пам'ятає. 
КЛАРА: Зовсім нічого? 
КАРЛ:Зовсім. 
КЛАРА: Навіть мене? 
КАРЛ:  Тебе? Він навіть мене не пам'ятає! 
КЛАРА: Тихіше. Розбудиш... (підходить до столу, заглядає під простирадло) Який 

гарненький... Провінційне янголятко. Я ще й досі дивуюся... (Малюк розплющую 
очі) Ой! Він прокинувся. 

КАРЛ: Давно пора. Привіт, Малюче! (допомогає Малюку звестися на столі)  
МАЛЮК: (оглядається) Де я? Хто ви? 
КЛАРА: Ми -- твої друзі. Я Клара, а це Карл. 
КАРЛ: Він нічого не пам'ятає. Ось дивись. Тебе як звати? 
МАЛЮК: (болісно пригадує) Мене..? Не знаю. Не пам'ятаю. 
КЛАРА: І що далі? 
КАРЛ: А ось далі саме цікаве. Тут головне -- не дати йому знову втекти. Швидко світло! 

(потужний промінь світла б'є в обличчя Малюкові) Ім'я?! 
МАЛЮК: Не пам'ятаю. 
КАРЛ: Брешеш! 
МАЛЮК: Не знаю. 
КАРЛ: Вік? 
МАЛЮК: Статтевозрілий. 
КЛАРА: Нарешті... 
КАРЛ: Не відволікай! Стать? 
МАЛЮК: Донизу. 
КАРЛ: Точніше! 
МАЛЮК: Вранці навпаки. 
КАРЛ: Це добре. Буває набагато гірше. Дата народження? 
МАЛЮК: Шостебрятисясишвертого-да. 
КЛАРА: Зовсім крихітний... 
КАРЛ: Ти це залиш. Крихітний, крихітний, а тхне, як від дорослого. 
МАЛЮК: Не скажу. 
КАРЛ: Скажеш! 
МАЛЮК: Я більше не буду. 
КАРЛ: Будеш! 
КЛАРА: Ти що, Малюче? Не лякайся, це ж ми. 
МАЛЮК: Все рівно не буду. 
КАРЛ: Досить патякати! Місце народження? 
МАЛЮК: Кімната з білою стелею. 
КАРЛ: Яка ще, до біса, кімната? 
МАЛЮК: Велика з брудними простирадлами і нумерочком на нозі... 
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КЛАРА: Він марить. 
КАРЛ: Він знущається. 
МАЛЮК: Відпустіть мене! (поривається встати) 
КАРЛ: Сидіти! Лежати! 
КЛАРА: Спокійно, маленький. Все буде добре. 
КАРЛ: Відповідати! 
МАЛЮК: Це було місто. Тихе і вічнозелене... 
КЛАРА: Що таке місто? 
КАРЛ: Анахронізм. 
МАЛЮК: Будинки, автомобілі, вулиці, люди, міліціянти, червоний прапор, зелене світло, 

вогко, холодно і куполи... 
КАРЛ: Все навпаки. Було одне, але він пам'ятає інше. Тобто він гадає, що пам'ятає, а 

пам'ятає, те про що гадає. 
КЛАРА: Це небезпечно? 
КАРЛ: Для нас ні. 
КЛАРА: А для нього? 
КАРЛ: Подивимося... І де це все відбувалося, голубчику? 
КЛАРА: Що таке голубчику? 
МАЛЮК: Київ. 
КАРЛ: Київ-київ-київ... Щось дуже древнє, ще до історії. Згадав! Крихітна острівна 

держава, населена ледачими, але войовничими тубільцями. 
КЛАРА: Це ті, що їх не було? 
КАРЛ: Саме вони. Ходили гіпотези, що в тих місцях все й починалося. Взагалі все. 
КЛАРА: Я знала, що нам обов'язково пощастить. 
МАЛЮК: Била мене мати березовим прутом! 
КАРЛ: Чуєш? Схоже на праяпонську, але з акцентованим викликом. Це він. 
КЛАРА: Ура? Ми будемо багаті! Ми будемо знамениті! 
МАЛЮК: Та щоб я не стояла з молодим рекрутом! 
КАРЛ: Тихо! (замахується на Малюка)  
МАЛЮК: Не бийте мене! Відпустіть. Мені боляче! Мені відразно... 
КЛАРА: Тихіше, маленький, тихіше. Ніхто тебе не образить. Заспокойся. Бачиш -- це я. 
МАЛЮК: Що -- знову? 
КАРЛ: Даремно ти з ним ось так, по доброму. Треба одразу бити по рогах. 
КЛАРА: Ти маєш на увазі -- брати за роги? Не треба. Хіба він схожий на Мінотавра? Ні, 

він просто заблукав. Підводься, підводься... (допомагає Малюку встати) Тобі 
погано? Знову страхіття наснилися? 

МАЛЮК: Набридло все. Гидота різна у голову лізе, і душить, і ріже, і язика вириває, і 
спати не дає, і очі колупає... 

КАРЛ: Ти переїв. 
МАЛЮК: Сам ти переїв. Я просто завжди голодний. І зараз хочу. 
КАРЛ: Я так і знав. Все, я пішов. 
КЛАРА: Куди? Хто тебе відпускав? Я що -- сама повинна віддуватися? 
КАРЛ: В мене перекур. За графіком. 
КЛАРА: А я? 
МАЛЮК: А я? 
КАРЛ: А ви потім. По черзі. Щоб ніхто не побачив. 
МАЛЮК: Я так не хочу. Я так не можу. Я нічого поганого не зробив і нічого доброго не 

порушив. То скільки ж так можна? 
КАРЛ: Вона тобі відповість. Вона тобі все пояснить і навіть намалює. 
КЛАРА: Йди вже, йди. Досить бурчати шлунком. 
МАЛЮК: А я також хочу бурчати та слиновиділятися. Ви чуєте? 
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КАРЛ: Ми чуємо. (виходить) 
МАЛЮК: Я хочу! 
КЛАРА: (обіймає Малюка, всідається поруч) Не галасуй. Виділятися не можна. Побачать, 

набіжать, почнуть пестити, а потім розшматують на сувеніри. 
МАЛЮК: І нехай. Мені подобається коли пестять. 
КЛАРА: Мені також подобається, але я не кричу про це. Я мовчу. 
МАЛЮК: А ти не мовчи. 
КЛАРА: Вже не мовчу. 
МАЛЮК: І що? 
КЛАРА: Пішли. (встає, простягає Малюкові руку) 
МАЛЮК: Ні. Яка хитра... Нікуди я не піду. Мені тут краще. Тепло і ніхто не кусає. 
КЛАРА: Пішли, або я тебе вкушу. 
МАЛЮК: Ти не зможеш. Хоча... Зуби в тебе міцні та білі... 
КЛАРА: І не тільки зуби. 
МАЛЮК: А що ще? 
КЛАРА: Ти знаєш. 
МАЛЮК: Не знаю. 
КЛАРА: Знаєш. 
МАЛЮК: Не знаю. Я ж нічого не пам'ятаю. Ти що -- забула? 
КЛАРА: Ти все знаєш і про все пам'ятаєш. Особливо, коли тобі цього хочеться. 
МАЛЮК: Значить, мені вже не хочеться. 
КЛАРА: Зовсім? 
МАЛЮК: Не пам'ятаю. 
КЛАРА: А я тобі нагадаю. І зубами, і руками, і ногами... Я це вмію. Тобі сподобається. 

Тобі завжди це подобалося. 
МАЛЮК: Не треба. Я боюся. У мене нічого не вийде. 
КЛАРА: А ти не бійся, і все вийде. 
МАЛЮК: Все одно не треба. Прошу по-доброму. 
КЛАРА: Так і я ж по-доброму. Поки нікого нема. 
МАЛЮК: Я буду кричати. Я не хочу! 
КЛАРА: Досить! Я хочу! 
МАЛЮК: Ні! Не треба! Мені потрібен спокій! Я не бажаю тебе бачити! Я не бажаю тебе 

чути! Я не хочу до тебе доторкуватись! 
КЛАРА: І не треба. Я сама. 
МАЛЮК: (стогне) Я не можу... Я вмер. (падає) Я атрофувався. Я мрець. Ти ж не будеш 

займатися некрофілією? 
КЛАРА: (сідає верхи на Малюка) Буду. Мені цікаво. 
МАЛЮК: Ти -- потвора! Злізь швидко! 
КЛАРА: А якщо повільно? 
МАЛЮК: Все одно потвора. Повільна потвора. 
КЛАРА: А ти -- моя красуня. Як у казці. 
МАЛЮК: Я буду опиратися! 
КЛАРА: Чудово. Я полюбляю активну протоплазму. 
МАЛЮК: Ага! Пожирателька сторонніх ідей! Злодійка! Тебе арештують! 
КЛАРА: (нахиляється ближче до Малюка) Давай, арештуй мене... Швидше... 
МАЛЮК: (опирається) Збоченка! 
КЛАРА: Чому? Хіба кохати тебе -- це збочення? 
МАЛЮК: Це гірше! Це ганебне посягання на моє особисте життя! 
КЛАРА: Боронь, Боже. Я не займаюся мародерством. Традиційний секс за згодою обох 

сторін. 
МАЛЮК: Що таке секс? 
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КЛАРА: А ти не здогадуєшся? 
МАЛЮК: (після паузи) Я здогадуюся... Я не даю згоди! (намагаєтьсявиповзти з попід 

Клари) Хто-небуть, запишіть! Я не даю згоди! 
КЛАРА: Записано. А тепер іди до мене. 
МАЛЮК: Я краще втоплюся! Де мій камінь? 
КЛАРА: (відпускає Малюка) Дурненький, ти знову все переплутав. Ти ж не Сізіф, ти лише 

маленький допотопний аматор. 
МАЛЮК: (відповзає в бік) Я не маленький... І не аматор... Я майстер! 
КЛАРА: (відповзає в бік) Недоук недороблений... 
МАЛЮК: Я професіонал! 
КЛАРА: Доведи. 
МАЛЮК: І доведу! 
КЛАРА: Ти не зможеш. Ти мрець без пам'яті. Тебе немає. Ти фікція. Ти фантом. 
МАЛЮК: Я Фантомас! Я супермен! 
КЛАРА: Ти імпотент. 
МАЛЮК: Що?! А ну іди сюди! 
КЛАРА: А ні за що. (підводиться, отрушується) 
МАЛЮК: Ах так... (кидається на Клару, збиває її з ніг, падає на неї, роздягає) 
КЛАРА: (вдавано опираєтьчся) Відпусти негайно... Маньяк... Ой! 
МАЛЮК: Ага! 
КЛАРА: Ой-ой-ой! 
МАЛЮК: Ха-ха-ха! Ось тобі! Ось тобі! Ось тобі! (входить Карл, з цікавістю спостерігає 

за Кларою та Малюком, обходить довколо них) 
КЛАРА: Ой. Ой. Ой! Ой. Ой. Ой! О-о-о-ой... 
МАЛЮК: Ага! Ага! Ага! 
КЛАРА: Ой! Ой! Ой! 
КАРЛ: Однак, ви не багатослівні... 
МАЛЮК: Геть, зраднику! 
КАРЛ: Одвічний банальний сюжет -- він, вона і хтось третій під ліжком... А ну на місце! 
МАЛЮК: (перелякано зіскакує, Клара намагається його утримати) Я більше не буду... 

(ховається під стіл) 
КЛАРА: Як це не будеш? А хто буде? А ну на місце! 
КАРЛ: Лежати! 
КЛАРА: До мене! (Малюк починає плакати і ховається під простирадло) 
КАРЛ: Добре. Я згодний просто спостерігати. З-під ліжка. (сідає в крісло) Заради 

різноманітності. 
КЛАРА: (встає, отрушується) Що таке ліжко? Також прадавня держава? 
КАРЛ: В якомусь розумінні. 
МАЛЮК: (висовує голову з попід простирадла) Це чотири ніжки та дві спинки. 
КЛАРА: А-а-а... Класичний стиль. Фі. Це нудно, як виробнича гімнастика. 
КАРЛ: Але необхідно, як обов'язкова вправа. Чи, як лабораторна робота. Миші, пацюки, 

кролики, біляві овечки, пухнасті собачки, індички... 
МАЛЮК: А між ніжками сітка. Щоб нічого не випадало... (ховається під простирадло) 
КАРЛ: З вами випадеш. За все життя вперше така нагода трапилась, а вони плазують... 

Гарна картинка -- дурепа і релікт. 
КЛАРА: Але він чудово зберігся! І реагує, як живий. 
КАРЛ: А очі порожні, нетутешні... 
МАЛЮК: (виглядає з попід простирадла) Хто тут? Вероніка? 
КЛАРА: Що таке Вероніка? Ще одне ліжко? 
КАРЛ: Він марить. 
КЛАРА: Він знущається! (до Малюка) Відповідай негайно -- що таке Вероніка? 
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МАЛЮК: О! Вероніка -- це все. 
КАРЛ: А я? 
МАЛЮК: Світло очей моїх, подих вуст моїх, прохолода струмка у спекотний полудень, 

політ джмеля над гніздом зозулі, танок із шаблями на лезі бритви, пам'ять про 
пам'ять на згадку про пам'ять... Мила, близька, ніжна, рідна, хороша, ласкава, 
рожева, пружна, з очима неосяжними та голосом нестерпним... 

КЛАРА: Це молитва? 
КАРЛ: Це нетримання. Але, судячи з блиску в очах, все може бути. Я гадаю, Вероніка -- 

це один з древніх язичницьких ідолів. 
МАЛЮК: Поверніть мені її! Я помру без неї! 
КЛАРА: Її? 
КАРЛ: Все дуже просто. Низький рівень виживання в умовах відсутності статтєвого 

партнера. Вероніка -- це самиця. 
КЛАРА: А я? 
КАРЛ: А ти не Вероніка. 
КЛАРА: Яка наглість! Яке неподобство! Які... (раптово замовкає, після паузи) А якщо..? 
КАРЛ: (після паузи) Це небезпечно. Інструкція про деструкцію моральності, розділ 

сімнадцятий, параграф п'ятий... 
КЛАРА: Але ніхто не дізнається. 
КАРЛ: А совість? 
МАЛЮК: Майте совість! 
КАРЛ: Чула? А якщо проговориться? Ні, ризикувати становищем задля задовільнення -- 

безглуздо і аморально. 
КЛАРА: А як же слава, пошана, гроші? 
КАРЛ: (сумнівається) Не подобається мені все це. Може, закопаємо знову? 
КЛАРА: Ти з глузду з'їхав! Мені також не подобається, але я вже хочу. Все. Вирішено. 

Готуй Малюка, а я потурбуюся про все інше. (виходить) 
КАРЛ: (навздогін) Тільки будь обережна! 
КЛАРА: (чути тільки голос) Все буде добре! 
КАРЛ: (повільно походжає біля столу) А якщо не буде? Чи буде, але недобре? Чи, взагалі, 

не вийде? Ой, боюся я... 
МАЛЮК: (відкидає простирадло) А ти не бійся, і все вийде. 
КАРЛ: Тобі легко казати, а тут коти по душі шкребуть та мурашки по спині повзають. 
МАЛЮК: (сідає на столі) Ех, знав би ти, як воно зараз мені... 
КАРЛ: (зацікавлено) А як воно зараз тобі? 
МАЛЮК: (зіскакує зі столу) Гидко і бридко. Я ж бо нічого не вимагаю і навіть не прошу. 

Я просто хочу, щоб мене хоч трохи кохали. Розумієш — кохали! 
КАРЛ: Заспокойся. Ми кохаємо тебе. 
МАЛЮК: До чого тут ви? Я хочу, щоб мене кохала Вероніка. 
КАРЛ: Всі хочуть, щоб їх кохали Вероніки. А під руками лише одні Клари... 
МАЛЮК: Я розумію. (підходить до Карла, гладить його по голові) Ти не засмучуйся. Тобі 

обов'язково пощастить. 
КАРЛ: Всі так говорять... 
МАЛЮК: Я не всі! 
КАРЛ: Я бачу. Хочеш випити? Поки нікого немає. 
МАЛЮК: Хочу. Але спочатку Вероніку. 
КАРЛ: Облиш. Бери те, що дають. І потім -- це ж так природньо. Ти кохаєш її, вона кохає 

когось іншого, а хтось взагалі третій кохає тебе. ч всі зайняті справою. Чудовий 
колообіг. 

МАЛЮК: Пішов ти зі своїм колообігом! Я з тобою, як з людиною, а ти... 
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КАРЛ: Пробач. Мусить же хтось і мозком працювати. Ти зрозумій одне — ніхто не буде 
кохати тебе так, як тобі цього заманеться. 

МАЛЮК: Чому? Це так просто. 
КАРЛ: Саме цьому. Але ж тебе й так усі люблять. Та кожен по-своєму. Хто як може. ч я 

люблю тебе. Але не як жінка. 
МАЛЮК: Дякую. 
КАРЛ: А як чоловік. 
МАЛЮК: Дякую. 
КАРЛ: Тобто як товариш. І вона любить тебе, як товариш. 
МАЛЮК: Спасибі. Величезне вам спасибі! О, я дуже ціную ваше чудове до мене 

ставлення і навіть ладен повірити у дружбу між чоловіком та жінкою, але це 
дружба імпотентів. А я нормальний! 

КАРЛ: Помиляєшся. 
МАЛЮК: У чому? У тому, що я нормальний? Довести? 
КАРЛ: Тут? Зараз? 
МАЛЮК: Так. Тут і зараз. 
КАРЛ: М-м-м... Це спокуса. Може, іншим разом? Може, взавтра? 
МАЛЮК: Дав би я тобі... Немає бажання людям настрій псувати. 
КАРЛ: Вірно. ч не треба. Через якусь там... 
МАЛЮК: Вона не якась! Зрозумів? 
КАРЛ: А ти чого на мене голос підвищуєш? Теж мені, лицар доісторичний... Та що ти 

знаєш про цю свою, як її там і де вона там? 
МАЛЮК: Все знаю. 
КАРЛ: А ти знаєш, що їй подобаються жінки? 
МАЛЮК: То й що? Мені вони також... Які жінки? 
КАРЛ: Звичайні. Біляві. Чорняві. Руді. Голомозі. Різні. А в тобі немає жіночості. 
МАЛЮК: Ти впевнений? 
КАРЛ: Ні. З ними я ніколи ні в чому не впевнений. Може бути все навпаки і вона понад 

усе цікавиться саме чоловіками. 
МАЛЮК: (погрозливо) Якими чоловіками? 
КАРЛ: Різноманітними. Наприклад, потворами. 
МАЛЮК: Але ж я не потвора. 
КАРЛ: У тім-то й річ. На якісних потвор завжди є попит (входить Клара, веде за руку 

Вероніку). 
МАЛЮК: Можу влаштувати тобі постійний попит на тебе. 
КЛАРА: Що ви тут влаштовуєте? Ви вже готові? 
МАЛЮК: До чого? 
КЛАРА: Як це -- до чого? Карле, я ж прохала підготувати... Ви чим тут займалися? 
КАРЛ: Він вже готовий. Там, всередині. Сидить і чекає. 
МАЛЮК: (сідає в крісло) Я чекаю. 
КЛАРА: Гарний хлопчик. Вероніко, уважно подивіться на цього молодого чоловіка і 

запам'ятайте, що звідки росте. Ви будете за все це відповідати і, не доведи 
Господи, що-небуть зламається... 

Вероніка: Зрозуміло. Розпишіться ось тут і тут. 
КЛАРА: І найголовніше. Вам потрібно його покохати. 
ВЕРОНІКА: Ми кохаємо усіх з ким працюємо. 
КАРЛ: Ви не зрозуміли. Його треба покохати по-справжньому. Очима,  руками й усім 

іншим. 
ВЕРОНІКА: Зачекайте, але про це ми не домовлялися. Та в мене й допуску немає. 
КАРЛ: Тепер буде. Я підпишу. 
ВЕРОНІКА: Але ви не маєте права. 
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КАРЛ: Я заплачу. 
КЛАРА: Зрозумійте, люба... 
ВЕРОНІКА: Я вам не люба, а висококваліфікований спеціаліст. 
КАРЛ: Тому вас і вибрали. 
ВЕРОНІКА: Нічого не вийде. Свої обов'язки я добре знаю. Увага, доброзичливість, 

склянки, ванночки, примочки, вливання, виділення... 
КАРЛ: (обіймає Вероніку за плечі) Вероніко, сонце наше, ти ж бачиш — людина гине. 

Кохає він. Хронічно. Патологічно. Тебе. Потрібно щось робити. Негайно. 
КЛАРА: (з іншого боку) Ми вже все перепробували. Навіть себе пропонували, але він вже 

не реагує. 
КАРЛ: Тільки ти, така розумна, сердечна... 
КЛАРА: Ніжна, зворушлива... 
ВЕРОНІКА: Так нечесно. Це суперечить моїм єтичним устоям. 
КЛАРА: ч нехай суперечить. А людину врятуєш. 
КАРЛ: Ти -- наша остання надія. 
МАЛЮК: Надія помирає останньою. 
КЛАРА: Чуєш -- він помирає. 
КАРЛ: Від кохання до тебе. 
КЛАРА: Ти ж сама хочеш допомогти йому, але соромишся. 
ВЕРОНІКА: Нічого я не соромлюся. 
КАРЛ: За це тебе і вибрали. ти завжди готова прийти на допомогу ближньому. А в 

Малюка немає нікого ближчого за тебе. 
ВЕРОНІКА: Це його особиста проблема. 
КАРЛ: Це наша загальна проблема. Людина не повинна гинути через іншу людину. А тим 

більше -- через жінку. 
КЛАРА: Якщо ти не бажаєш допомагати йому, допоможи нам. Бачиш, ми страждаємо від 

того, що Малюку погано. 
КАРЛ: Ми мордуємося. 
КЛАРА: Ми ридаємо вночі. 
КАРЛ: Ми мало їмо і майже нічого не п'ємо. 
КЛАРА: Ми навіть спимо окремо! 
МАЛЮК: А це ваші проблеми. 
КАРЛ: (до Вероніки) Ти чуєш -- він марить! 
ВЕРОНІКА: Отже, йому добре. 
КЛАРА: Йому погано. 
КАРЛ: У нього висока температура і низька потенція! 
КЛАРА: У нього холодний ніс та гарячий живіт! 
КАРЛ: Він кашляє і пітніє! 
КЛАРА: Від нього тхне! 
ВЕРОНІКА: А до чого тут я? Побризкайте на хворого одеколоном або дайте йому спирту. 
КАРЛ: Йому потрібен не спирт. 
МАЛЮК: Я хочу пити... 
КАРЛ: Він чекає на тебе. Ти просто повинна виконати свій громадянський обов'язок. 

Десять хвилин мазохізму, подвійний гонорар і батончик із чистого шоколаду. 
Вирішуй. 

ВЕРОНІКА: Із чистого? 
КАРЛ: Із наічистішого. 
ВЕРОНІКА: Це все змінює... (підходить до Малюка, роздивляється на нього) А чому саме 

я? 
КАРЛ: Бо він бажає саме тебе. І я його розумію. 
КЛАРА: І я. Прослідкуйте, аби він не підхопив інфекцію. Результат повинен бути чистим. 
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КАРЛ: І все фіксуйте. Кожен порух, кожен звук... (Карл і Клара повільно виходять) 
МАЛЮК: Вони пішли? 
ВЕРОНІКА: Так. 
МАЛЮК: Я тебе не налякав? 
ВЕРОНІКА: Ні. 
МАЛЮК: Вони вважають, що я ідіот... Вони душили мене. Спочатку відкопали, потім 

знущалися. Стрибали на груди товстими ногами... І реготали. 
ВЕРОНІКА: (підходить до Малюка, сідає біля нього, обіймає) Це сон. Усього лиш сон. 

Нічого, незабаром ранок, прийдуть двірники й увімкнуть пташок... 
МАЛЮК: Це добре, що це ти. А мене дурили. Мені сказали, що тебе більше немає. 
ВЕРОНІКА: Вони пожартували. Я є. 
МАЛЮК: Справді? А можна, я доторкнуся до тебе? 
ВЕРОНІКА: (убік) Ось воно -- починається... 
МАЛЮК: (торкається до Вероніки) Жива... Тепла... 
ВЕРОНІКА: Я на батарейках. 
МАЛЮК: А я увесь час згадував про тебе. Думав, думав, навіть голова розболілася. 
ВЕРОНІКА: Прийми таблетку. 
МАЛЮК: Я вибігав на вулицю, а там лежав сніг -- білий, пухнастий і... живий. Ти бачила 

сніг? 
ВЕРОНІКА: Ні. 
МАЛЮК: Я брав його у долоні і тулив до обличчя. Було прохолодно і гарно. Було тихо... 

Як вдома. А дерева стояли й не ворушилися, тільки дивилися. Я кидав сніжки у 
твоє вікно, і вони влучали й розсипалися... Ти пам'ятаєш? 

ВЕРОНІКА: Я пам'ятаю. Я сиділа сама в темній порожній кімнаті і чекала, що ось-ось 
розіб'ється вікно, а попереду зима... 

МАЛЮК: Але ж я не сильно кидав. Я легенько, тільки аби ти знала. 
ВЕРОНІКА: Я знала. 
МАЛЮК: Але я не знав, що ти знала. Але, якби я тільки знав... 
ВЕРОНІКА: То й що б ти зробив? Розтопив зиму перегаром? 
МАЛЮК: Ні! Я розбив би вікно і впустив холод, а потім прийшов би до тебе і зігрів своїм 

теплом. 
ВЕРОНІКА: У тебе гарячка. 
МАЛЮК: А потім я взяв би тебе... 
ВЕРОНІКА: Хоч би вже швидше... І навіщо я погодилася? 
МАЛЮК: Я взяв би тебе у долоні... 
ВЕРОНІКА: І шоколаду вже не хочеться... 
МАЛЮК: (зіскакує) І викинув у вікно! 
ВЕРОНІКА: (зіскакує) Куди? 
МАЛЮК: Туди! Щоб ти вдарилася своєю безтямною головою об мерзлу бруківку і твій 

мозок розлетівся як лушпиння й застиг на голих стінах! 
ВЕРОНІКА: Оце я розумію -- нормальні здорові реакції. 
МАЛЮК: А може й ні. (опускається на підлогу) 
ВЕРОНІКА: Ей ти! (смикає Малюка за руку) Ти мені це облиш. Давай реагуй як слід! Ще 

не вистачало, щоб мене дискваліфікували. 
МАЛЮК: Я міг би й сам вистрибнути... 
ВЕРОНІКА: Я тебе вистрибну! Мені тебе під розписку залишили. А час іде... 
МАЛЮК: ч полетіти. Як сніг. 
ВЕРОНІКА: (маше рукою перед обличчям Малюка) Ау, любий! Ти мене чуєш? Літати 

немає часу. Давай підводься. 
МАЛЮК: А вранці старий двірник величезною іржавою лопатою зішкріб в одну брудну 

купу і твій мозок і мій сніг... 
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ВЕРОНІКА: Вставай, вставай. (допомагає Малюкові підвестися) Еге, та ти увесь 
тремтиш... Змерз чи що? А ну пострибай, розігрійся. 

МАЛЮК: (стрибає) І ми нарешті були б разом... 
ВЕРОНІКА: Зараз будемо. Поприсідай... (Малюк присідає) Покажи язика. Чудово -- 

нормальний зелений колір. 
МАЛЮК: До самого кінця. 
ВЕРОНІКА: До нього, любий, до самого. Ну що, зігрівся? А тепер іди до мене. 
МАЛЮК: А через багато-багато років... 
ВЕРОНІКА: Не відволікайся. Мені ще потрібно встигнути все зафіксувати. 
МАЛЮК: Який-небуть археолог розкопав би наші кісточки і хто знає..? 
ВЕРОНІКА: Я знаю. Ну чому ти такий безпомічний? А ще нащадок великої нації... У вас 

там у цьому... у Києві, усі були такі? 
МАЛЮК: Кієв... Родіна нєжная... 
ВЕРОНІКА: Нєжная, нєжная... Скидай сорочечку. (роздягає Малюка, Малюк механічно 

роздягається) Ось так. А тепер штанці. Молодець! Все, я засікаю час. Десять 
хвилин мазохізму і шоколадний батончик у кишені. Ти встигнеш за десять 
хвилин? 

МАЛЮК: (рвучко відштовхує Вероніку) Навіщо ти мене роздягаєш? Хто ти така? 
ВЕРОНІКА: Ось тобі й привіт. Я -- Вероніка. Я тебе рятую. 
МАЛЮК: Навіщо? 
ВЕРОНІКА: Як це -- навіщо? В мене контракт. За повною програмою. А я за свою роботу 

відповідаю. 
МАЛЮК: (повільно одягається) Тепер це називається роботою? 
ВЕРОНІКА: Це завжди називалося роботою. 
МАЛЮК: І добре платять? 
ВЕРОНІКА: Коли як. А що? 
МАЛЮК: А безплатно? 
ВЕРОНІКА: Ти що -- несповна розуму? Хто ж за безплатно пітніти стане? 
МАЛЮК: Іщо -- зовсім нікого? 
ВЕРОНІКА: Ну, є дехто, але то збоченці. 
МАЛЮК: А я? 
ВЕРОНІКА: Що -- ти? 
МАЛЮК: Мені ніхто не платить. Я -- збоченець? 
ВЕРОНІКА: Ти релікт. Унікум. Останній з перших. 
МАЛЮК: Я ніколи не вмів бути першим. 
ВЕРОНІКА: А тобі й не потрібно. За тебе все вирішили і розрахували. За тобою слідкують 

мільйони очей, тебе підслуховують мільярди вух та слухових апаратів. 
МАЛЮК: Це добре. Я полюбляю увагу. Але навіщо ти мене роздягала? 
ВЕРОНІКА: Бо ти кохаєш мене. 
МАЛЮК: Я? Тебе? 
ВЕРОНІКА: Авжеж. Бо я твоя Вероніка. (простягає долоні) Пішли. Коханий... 
МАЛЮК: Але Вероніки немає! Я її вигадав! 
ВЕРОНІКА: Я є. Можеш доторкнутися. (бере Малюка за руку) Ось тут. Ітут... Ну як? 
МАЛЮК: (після паузи) Приємно. В мені наче щось оживає. 
ВЕРОНІКА: Ось і добре. Це позбавить мене від зайвих клопотів по стимуляції. 
МАЛЮК: (уважно вдивляється в обличчя Вероніки) Я тебе вже десь бачив. 
ВЕРОНІКА: Ти мене у вікно викидав. 
МАЛЮК: І ти  анітрохи не змінилася. 
ВЕРОНІКА: Ще б пак. Пішли. (тягне Малюка за руку, той невпевнено піддається) 
МАЛЮК: (оглядається) А тут більше нікого немає? 
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ВЕРОНІКА: Тільки ти і я. І порожній світ навколо. Світ, який ми повинні наповнити 
собою. 

МАЛЮК: А ми зуміємо? 
ВЕРОНІКА: Обов'язково. Саме зараз. Саме тут. За десять хвилин. 
МАЛЮК: Я кохаю тебе. 
ВЕРОНІКА: Я знаю. (входять Карл та Клара) 
МАЛЮК: Мій світ -- це ти. 
ВЕРОНІКА: Я знаю. Я знаю! (рвучко штовхає Малюка, той падає, Вероніка падає на 

нього і інтенсивно цілує) 
КАРЛ: Зупиніться! Ви перевищили свої повноваження на цілих три хвилини! 
ВЕРОНІКА: (втомлено) Я знаю. 
КЛАРА: Ви пошкодили релікт! 
КАРЛ:Ви понесете кару! 
ВЕРОНІКА: Я понесу... 
КЛАРА: Ви нетверезі! Негайно повертайтеся на склад і подихайте в трубочку! 
ВЕРОНІКА: Він кохає мене. 
КАРЛ: Він уже нікого не кохає! Завдяки вам. Повна зупинка усіх систем. Який жах! А я 

казав, я попереджав... 
КЛАРА: Замовкни! Краще зроби так, щоб це (вказує на Малюка) виглядало як коротке 

замикання. 
КАРЛ: Яке замикання? Він -- людина! 
КЛАРА: То й що? Людей також перемикає. Чи може ти хочеш залишок свого життя 

провести у вигляді землерійної машини?  
КАРЛ: Не хочу. 
КЛАРА: Тоді -- до роботи. (Карл відтягаєаскує Малюка, Клара підходить до Вероніки, 

обіймає її) Не засмучуйся. Ми знайдемо тобі іншого. З камінною головою та 
мускулами з криці. 

ВЕРОНІКА: Він живий... 
КЛАРА: Облиш. Вранці, щойно ввімкнуть сонце, ти про все забудеш. 
ВЕРОНІКА: Я не хочу. Він не такий. 
КЛАРА: Вони всі не такі. Але це релікт. Копалина. До речі, ще з тих, збоченців. Брр. 

Хочеш шоколадку? 
ВЕРОНІКА: Що таке шоколадка? 
КЛАРА: Ну і добре. Я також не люблю солодкого. 
ВЕРОНІКА: А що таке сніг? 
КЛАРА: Сніг? Не знаю. Це слово не має сенсу. Пішли, люба, пішли. Вже світає. (повільно, 

але настійливо виводить Вероніку) 
ВЕРОНІКА: (на виході) А я знаю. Він білий і пухнастий. І живий. Як опудало у передній... 
КЛАРА: (на виході) Яку сенсацію занапастили... 
 

Завіса 
 
 


