
 1

Надія Симчич 

 

ДВАНАДЦЯТЬ ОБРУЧІВ ВЕСНИ 

 

(за романом Ю.Андруховича “Дванадцять обручів”) 

 

ДІЙОВІ ОСОБИ: 

 

1. КАРЛ-ЙОЗЕФ ЦУМБРУННЕН – громадянин Австрійської республіки, фотограф, 

35 років. Карл-Йозеф страшенно зле розуміє українську, дещо краще в нього з 

російською, але говорити він не може фактично жодною. Тому в незнайомому або 

напівзнайомому оточенні він воліє мовчати. Йому належить інша мова, точніше, інший 

орган мовлення – його фотокамера. 

2. АРТУР ПЕПА – 37 років; літератор зі Львова, дотепер знаний тисячі-другій 

шанувальників переважно як причетний до появи і зникнення двох книжок (сам він їх 

називав проектами), жодна з яких не могла претендувати на літературну справжність. 

3. РОМА ВОРОНИЧ – цікава жінка того віку, що розцінюється як перебування з 

кращого боку від сороківки. Пані Рома – дружина Артура Пепи. 

4. КОЛОМЕЯ ВОРОНИЧ – вісімнадцятирічна дівчина в настільки короткій 

спідничці, що хочеться запитати, якими прокладками вона користується. Артурові Пепі 

вона вважається дочкою, але насправді є його падчерицею. 

5. ЯРЧИК ВОЛШЕБНИК – кліпмейкер і теледизайнер з неприховано артистичною 

зовнішністю (грубий светр, який перед тим належав відомій аванґардовій акторці 

німецького молодіжного театру, сорочка, ношена курдським борцем за державність 

власного народу і одночасно студентом Львівського університету, абсурдні штани 

якогось чи не мальтійського походження, кульчик у вусі). А взагалі він буде знімати 

кліп. Це буде кліп з Лілею та Марленою. 

6. ЛІЛЯ (фарбована блондинка) та МАРЛЕНА (фарбована брюнетка) – дві цілком 

однакові дівахи, чи то пак, дєвчьонкі або, краще сказати, тьолкі. Їхня однаковість – аж 

ніяк не близнючого роду, вони насправді різні, та все ж однакові. Ця однаковість із тих, 

що робить фактично нерозрізнюваними всіх на світі поп-зірок, сучок, модельок, 

старшокласниць, петеушниць, словом, усіх наших сучасниць, бо її, цю однаковість, 

створили для них усіх телевізія, журнальні обкладинки й наш радянський спосіб життя. 
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7. ПРОФЕСОР ДОКТОР – приземкуватий і вельми опецькуватий добродій, віком 

від 60 років. Виразно академічна повнота і шляхетна округлість постави вказують на 

приналежність до професорсько-викладацького людського ґатунку. З доброзичливо-

приязною усмішечкою на вузьких старечих губах він час до часу втуплюється у кого-

небудь з присутніх, ніби вишукуючи з-поміж них слухача для вже готової злетіти з вуст 

блискучої вступної лекції “Постать Богдана-Ігоря Антонича (1909-1937) поета, критика 

й есеїста, перекладача й прозаїка”. 

8. НЕЗНАЙОМЕЦЬ – юнак, років 20. 

9. МІЛІЦІОНЕР 

10.  СТАРШИНА 

11.  1 СЛІДЧИЙ 

12.  2 СЛІДЧИЙ 

13.  3 СЛІДЧИЙ 

14.  ОПОВІДАЧ, він же БАНКІР-КОМСЮК та БАНКІР-КОМСЮК, він же 

ОПОВІДАЧ – одне із втілень Варцабича. Громадянськи активний і вічно моложавий 

мажор, з волоссям на проділ і збитою набакир краваткою. 

15.  ДАМА-ПЛІТКАРКА (одне із втілень Варцабича) 

16.  МОРДОВОРОТ (одне із втілень Варцабича) 

17.  ВІРТУОЗ-ГАКЕР (одне із втілень Варцабича) 

18.  ДВОЄ ІЗ ОБСЛУГИ – коротко пострижені, обидва в чорних гольфах і з 

мобільняками на поясі. 

 

Дія відбувається на початку нового століття у Карпатах. 

 

ДІЯ ПЕРША 

 

КАРТИНА ПЕРША 

 

ЯВА ПЕРША 

Оповідач (він же Банкір-Комсюк), Цумбруннен 

 

Завіса. За столом, освітленим лише вогником свічки, сидить ЦУМБРУННЕН. Він 

пише листа. 
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ЦУМБРУННЕН (до себе). “Усе, чого ми собі бажаємо, про що думаємо і чого 

сподіваємося, обов’язково з нами трапляється. Штука лише в тому, що завжди надто 

пізно і завжди якось не так. Отже, коли це постає перед нами, навіть не впізнаємо його в 

обличчя. Тому ми переважно боїмося майбутнього, боїмося подорожей, дітей, боїмося 

змін. Я не вмію чинити цьому опору, але з усієї сили вдаю, що чиню його. Не так давно 

тут знову почали надовго вимикати світло.” 

ОПОВІДАЧ (він же БАНКІР-КОМСЮК) (з’являючись з-за лаштунків, бадьоро). 

Першу свою подорож до України Карл-Йозеф здійснив на самому початку дев’яностих. 

Він опублікував свої фотографії з Карпат і Львова у кількох марґінальних часописах, хоч 

до окремої виставки під заздалегідь обдуманою назвою “Європа, Зміщений Центр” так і 

не дійшло. Але Карл-Йозеф Цумбруннен продовжував їздити. У 92 він їздив двічі, в 93 – 

тільки раз, але надовго, здається, просидівши у Львові цілих три дозволених візою 

місяці. Його листи другої половини дев’яностих – це дивна суміш приватної 

публіцистики, суперечливих щоденникових нотаток і нічим не вмотивованих емоційних 

поривів у сфери, що межують з метафізичним. Адресатам його листів робилося дедалі 

ясніше, що тут не обійшлося без вічної жіночості. Українки тієї пори і справді вже 

здобули собі деякий розголос на Заході – використовувані не тільки для сексуального 

рабства, але й для традиційних подружніх зв’язків. Насправді було так, як було: 

погіршення зору, незвична осіння самотність, омертвіння, мляве очікування поїздки на 

старокалендарне Різдво до Львова, чотиригодинний обшук на прикордонному переїзді в 

Чопі, потім відлига, карколомне ковзання львівськими пагорбами, різдвяна вечірка в 

якомусь особняку на Лисенка, старі знайомі, нові знайомі, нова тимчасова перекладачка, 

викладачка (“ні, пане Карле, не розкладачка!”), пиятика, обжирання, пастушки з 

ягнятком, Пані Незґраба (по-перше, вона з самого початку вилила на себе келих 

червоного вина, зачепивши його рукавом своєї фольклорної сукні; по-друге, боляче 

вдарила Цумбруннена ліктем, сідаючи до столу після чергового повернення з перукарні 

(“з перекурні, пане Карле!”); по-третє – адже відомо, що до трьох разів штука!  – 

підвернула ногу замалим не впавши на звивистих сходах до пивниці, куди всіх було 

запрошено оглядати сіро-чорне малярство господаря дому; Карл-Йозеф устиг підхопити 

її – “дуже пгошу, дуже пгошу” – відповідав їй на вияви вдячності замість того, щоб 

хвацько махнути рукою і закрутити що-небудь пародійне та куртуазне, для чого бракло 

знання українських слів. Потім викликали таксівку і Пані Незґраба – а насправді пані 

Рома Воронич – накульгуючи, пропала у слизьку вологу ніч, супроводжувана власним, 

п’янішим від усіх пересічно присутніх, чоловіком, який у неї, виявляється, був.  
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Потім минуло ще декілька святкових, настільки ж заляпаних дощами і рештками 

снігу днів та ночей: якісь пошарпані вертепи, нав’язливі бритоголові діти, що наспіх 

колядували фальшивими мутованими голосами; на старий новий рік урешті випав сніг, і 

Карл-Йозеф набрав її телефонний номер, раптово згадавши, що вона володіє його 

мовою, а це значить, він зможе почуватися куди вільніше і навіть поцікавитись, як 

справи зі ступнею. 

ЦУМБРУННЕН (замріяно). Нам відразу сподобалося бути разом... Вона чудово 

асистувала мені у виконанні кількох чергових проектів, не тільки як перекладачка, але й 

як доглибно поінформована в багатьох типово львівських лабіринтах міжлюдських 

стосунків порадниця. Однак з моменту того першого дзвінка у справах підвернутої ноги 

мусило минути ще майже два роки переважно ділової співпраці, а краще сказати – 

болісної терпкої невизначеності, мусило відбутися ще два моїх повернення до Відня і 

два нові приїзди в Україну, поки одного дня таки не відбулося неминуче, отже, 

насправді це був номер готелю “Жорж”, в якому ми накинулись одне на одного з такою 

приголомшливою поквапністю, що Пані Незґраба потягнула за собою віконну штору 

разом із поїдженим шашелем карнизом, а я вкотре переконався, що не вмію собі 

порадити з бюстгальтерами...  

ОПОВІДАЧ (він же БАНКІР-КОМСЮК). Вони робили все, що могли, але зовнішні 

обставини дедалі погіршувалися. Під кінець дев’яностих Україна потрапила одразу до 

кількох чорних списків, проваджених надміру безсторонніми спостерігачами з усіляких 

міжнародних структур. Але й після цього Карл-Йозеф Цумбруннен не перестав їздити в 

Україну. Не перестав, хоч уряди країн Європейського Союзу вже не рекомендували 

своїм громадянам відвідувати її. Але що ці уряди могли знати про відкриті вітрам 

кам’янисті хребти, про колір глини на стоптаних тижневим переходом гірських 

черевиках, що вони знали про запахи – дерев’яних церков, старих цвинтарів, дощових 

потоків? І вже тим більше нічого не могли вони знати про пані Рому Воронич, про те, як 

вона курить у ліжку, або шукає у темряві шлях до лазнички, натикаючись на стільці, або 

просто дихає поруч... (Виходить). 

ЦУМБРУННЕН. “Уся світова таємничість полягає в нашому небажанні приймати 

речі такими, які вони є. Проте насправді існує тільки один порядок речей. Тому ми так 

боїмося майбутнього, боїмося подорожей, дітей, боїмося змін. Я не вмію чинити цьому 

опору, але з усієї сили вдаю, що чиню його” (Виходить). 
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КАРТИНА ДРУГА 

 

Угорі, великими літерами, назва пансіонату – “Корчма “ На Місяці”.  

Велика вітальня. Її обстановка являє собою дивну комбінацію часів та несамовиту 

речову захаращеність. На стінах – фламандські натюрморти, оленячі роги і тарелі 

різного кшталту – від керамічних до мідних, пам’яті невідомого духового оркестру. 

Високий мисник, кілька різного стилю крісел, журнальний столик, телевізор з 

відеомагнітофоном, ще якась побутова техніка. Збоку стоїть старовинний годинник – 

його стрілки непорушно завмерли. По ходу п’єси герої, раз-по-раз звіряючись із власними 

годинниками, наставляють його. То там, то там видніються таблички: “ Процедурна”, 

“ Кафе-їдальня”, “ Хода нет”, “ Кабінет печалей”, “ До тунелю”.  

 Із вітальні широкі скляні двері ведуть углиб сцени – на простору терасу з 

парапетом; удень звідти видніються гори, вкриті лісом.  

Пізній вечір – горять лампи; за скляними дверима – темрява. Починає промовляти 

ГОЛОС ІЗ ГУЧНОМОВЦЯ; водночас герої, несучи валізи чи наплічники, групками 

заходять до вітальні. Увійшовши, ніяково переминаються та розглядаються.  

 

ЯВА ПЕРША 

 Артур Пепа, Рома та Коломея Воронич, Цумбруннен, Волшебник, професор Доктор, 

Ліля, Марлена, потім – двоє із обслуги 

  

ГОЛОС ІЗ ГУЧНОМОВЦЯ (належить Банкірові-Комсюкові, він же Оповідач). 

Шановні діячі культури! Дорогі друзі! В цю непросту для нашої молодої державності 

економічну хвилину ми, вітчизняні підприємці-виробники, сповнені християнської 

любові, запрошуємо вас, творців культури, взяти участь у науково-практичній 

конференції на тему “Постать Богдана-Ігоря Антонича (1909-1937) поета, критика й 

есеїста, перекладача й прозаїка. Катастрофа особистості”. У цих екстремально скрутних 

умовах податкового тиску і владної корумпованості ми не забуваємо про вітчизняних 

героїв культури і в міру скромних можливостей підтримуємо їх своїми ініціативами. 

У пансіонаті “Корчма “На Місяці”, що на полонині Дзиндзул, ми зігріємо вас теплом 

турботи та карпатської гостинності! До ваших послуг – окремі спальні, ванна і туалет, 

сніданки і обіди, джакузі, домашні кінотеатри, сателітарні антени, первозданна природа, 

цілюще гірське повітря та наша невсипуща турбота.  



 6

Вшануймо творчість Богдана-Ігоря Антонича, визначного поета 20 століття, 

уродженця карпатського краю! 

Підтримаймо на майбутніх виборах політичний блок “Карпатська Ініціатива”! 

Зігріють вас і тілом, і до тіла, 

В усьому допоможуть вам негайно 

Герої підприємництва і діла. 

В “Корчмі “На Місяці” вам буде файно.  

 

Герої якийсь час ще очікують на появу господаря пансіонату, але натомість 

заходять ДВОЄ ІЗ ОБСЛУГИ і жестами запрошують їх розійтися по своїх кімнатах. 

Герої, побравши речі, виходять. 

 

 

КАРТИНА ТРЕТЯ 

 

Ранок – тераса залита сонцем. На миснику стоїть велика таріль із сирником та 

глечик із гірським медом. 

 

ЯВА ПЕРША 

Ярчик Волшебник 

 

ЯРЧИК ВОЛШЕБНИК заходить, роззирається. Підходить до мисника, відрізає 

шматок сирника і, жуючи, зручно вмощується в одному з крісел. Дістає з кишені два 

сценарії і заглиблюється в читання.  

 

ВОЛШЕБНИК (читає перший сценарій). “Сонячного полонинського ранку двійко 

одягнених у найяскравіші зразки гуцульської народної ноші молодесеньких дівчат 

весело бігають по траві. Навколо них літають метелики. Дівчата сміються дуже весело. 

На них красиві чобітки нижче колін. Одна з них зриває красиві квіти. Інша сплітає з них 

красиві віночки... (Припиняє читати, гидливо кидає сценарій). Цікаво, скільки вони 

платять цим засранцям за таку базгранину? (Бере до рук другий сценарій). “Глухої 

полонинської ночі відбувається таємний обряд мотоциклістів десь на зачарованому 

карпатському безкидді. Вони носяться навколо велетенського вогнища – калейдоскоп 

облич, вогняних відблисків на каменях і траві. Двоє дівчат – одна з них чорна як ворона, 
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інша біла як голубка – в центрі хороводу танцюють гуцулочку, одягнуті в найяскравіші 

зразки традиційної народної ноші. Усі пускаються в танок навколо них, передаючи по 

колу добре впізнавану пляшку, по черзі припадаючи до неї. Рештки з неї випліскують у 

вогонь, рідина вибухає, над багаттям здіймається великий світляний стовп, і раптом 

навколо починає ворушитися земля. Дівчата продовжують танцювати, а тим часом з-під 

землі підводиться гігантський скелет, який за лічені секунди обростає м’ясом, волоссям, 

одягом, поступово змінюючи личину мерця на личину старості, а ту – на личину зрілості 

й так далі – і от перед нами вже молодий красень-легінь, що закручує обидвох дівчат в 

шаленому вихорі гуцулочки, міцно-преміцно вхопивши їх руками понижче талій. 

Музика дедалі швидшає. Голос диктора: Споконвіку і назавжди: свого не цураймося. 

З’являється пляшка “Бальзаму Варцабича” на пів-екрану. На іншій половині екрану – 

усміхнений легінь і щасливі дівчата в його обіймах у ліжку. Голос диктора: Бальзам 

Варцабича – як вода життя. Підніме навіть небальзамованого”. (Закінчивши 

читати, замріяно). Оце класно. Тут я погуляв би. Енья, Мерилін Менсон, Катя Чилі. 

Стенлі Кубрик. Стівен Спілберг. Фредді Крюгер. Спецефекти, графіка, анімація, 

фотошоп, корел драв. Знайти зо два десятки пристойних мотоциклів – теж не проблема, 

як і пару нормальних неголених байкерських пик. Мерця знайду класного, старого казла 

теж. Але де мені взяти цього легіня-красеня? Цього красеня-легіня? (Підводиться, 

виходить в задумі). 

 

ЯВА ДРУГА 

Ліля, Марлена 

 

ЛІЛЯ заходить, потягаючись. Слідом, затиснувши під пахвою косметичку, іде 

МАРЛЕНА, на ходу одягаючи серьожку. Вони одягнені в легенькі халатики поверх нічних 

сорочок.  

 

ЛІЛЯ (розглядається). Так нічо... (Сідає з ногами в крісло). 

МАРЛЕНА (сідає в сусіднє, ставить косметичку на журнальний столик, одягає у 

вухо другу серьожку). Нормально, може бути... 

ЛІЛЯ. Тіпа як у Чехії. У Чехії номери похожі: мебель, комнати. 

МАРЛЕНА. У Чехії класно? 

ЛІЛЯ (зітхаючи). Як у Бундесі. Почті так само. 

МАРЛЕНА. У Польші тоже так нічо. Там триста на місяць получають. 
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ЛІЛЯ (із сумнівом). І ти получала? 

МАРЛЕНА (твердо). А то нє. Деколи, правда, й менше.   

ЛІЛЯ. А ти там тоже танцювала? 

МАРЛЕНА. А то нє. Класний такий бар, валютний. Так і називався по-їхньому – Бар 

Валютови. Для солідняків. І фірмачі заходили, сиділи. 

ЛІЛЯ. А чо Руслан казав тіпа ти по вокзалам? 

МАРЛЕНА. Руслан? (Знервовано хапає косметичку). 

ЛІЛЯ. Тіпа він на якомусь вокзалі тебе вичислив... 

МАРЛЕНА. Пиздить він багато. Ти шо, йому віриш? Він же придурок! 

ЛІЛЯ. Придурок чи нє, а тачку вже третю поміняв. 

МАРЛЕНА. Велике діло тачки міняти. (Висипає з косметички усе наявне 

причандалля). Хай він краще розкаже, як його з сельодками на штуку баксів кинули. 

(Починає підмальовуватися). 

ЛІЛЯ (киваючи на косметику та потягаючись). Пані Валевська? 

МАРЛЕНА. Есті Лаудер. 

ЛІЛЯ. Мені більше МаксФактор. Або Ревлон. (Бере люстерко, розглядає себе). Есті 

Лаудер у нас в основному палений. 

МАРЛЕНА. А я не в нас брала. Мені подарили. Мущіна один з Бенілюксу, бізнесмен.  

ЛІЛЯ. Я тобі скажу, що в загранці всьо равно, як бабки получати. Лиш би платили 

нормально. 

МАРЛЕНА. У тебе складка на животі. Прес би підкачати. 

ЛІЛЯ. На любітєля. 

МАРЛЕНА. Скоро не зможеш нормально на сцені виглядіти.  

ЛІЛЯ. А мені по барабану! Всьо равно не намірена до кінця жизні перед мужиками 

під музику роздіватися. 

МАРЛЕНА (знизуючи плечима). Дурна! Ти ж нічо і так не вмієш! (Демонструючи 

губну помаду). Оріфлейм! 

ЛІЛЯ. Велике діло. Ти Леську з тридцять другої групи в училищі помниш? Крашена 

така, нічо особенне! Так вона тепер в Італії, в цій, ну город з водою тіпа як Вєнєция, 

знаєш? У неї там тіпа мєсто в платному туалеті – просто сидіти весь день. І получає 

нормально, а ше вроді мужика найшла, якогось армяна чи грека, чи тіпа цього. І вміти 

нічого не вміла, даже на сцені роздітися... 

МАРЛЕНА (призупинивши намазування губів). Платний туалет? І просто сидіти? 
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ЛІЛЯ (підвелася, взяла руки в боки). І просто сидіти! Ну, там тіпа порядок 

піддержувати, жетони продавати...  

МАРЛЕНА (вперто). Всьо равно це робота. 

ЛІЛЯ. А в нас не робота? Нє, ну ти скажи – в нас не робота? Танці називаються! 

Бальні танці! Знаєм їхні танці – кожному тільки полапати на халяву, а якшо то і 

трахнути надурняк! І всьо бабло кидалам, а нам... Знаєш скільки нам дістається? 

МАРЛЕНА. А то нє... 

ЛІЛЯ. Нічого ти не знаєш, гуцулка дурна. Нам шість з половиною процентів 

дістається, поняла? Шесть целих, п’ять десятих! 

МАРЛЕНА. Сама ти гуцулка! (Жбурляє в Лілю порожньою косметичкою). Гуцулка 

Ксеня! 

ЛІЛЯ швидко виходить, на ходу показуючи МАРЛЕНІ середнього пальця. 

МАРЛЕНА (швидко згрібає в пелену вміст косметички, услід). Зуби почисть! 

ЛІЛЯ показує їй середнього пальця ще раз. 

МАРЛЕНА вибігає слідом. 

 

ЯВА ТРЕТЯ 

Коломея, професор Доктор 

 

КОЛОМЕЯ заходить до вітальні і починає шукати за чимось їстівним. Знаходить 

сирник, сідає біля дверей на терасу і, відламуючи кусень по кусневі від сирника та 

вмачаючи в глечик із медом, їсть. 

 

КОЛОМЕЯ (до себе). Сирник... Сирник це класно, це просто кайфово! 

ДОКТОР (заходить до кімнати, протираючи окуляри та щасливо мружачись від 

сонця). Яка краса! Шанування любій молодій панні. Добрий сирник? 

КОЛОМЕЯ (з напханим ротом, ніяково). Угу. 

ДОКТОР (вмощуючись поруч за столиком). Ранок і моводість. Усе, чим дихає 

правдива поезія. У вашому вічі поезія визначає кожний душевний відрух. Ви любите 

поезію? 

КОЛОМЕЯ (проковтнувши сирник). Так. 

ДОКТОР. Так! Той період, яким ви, люба панно, маєте щастя втішатися, один 

молодий поет колись назвав привітанням життя. Ви, звісно, знаєте, про якого поета мені 

йдеться? 
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КОЛОМЕЯ (невпевнено). Так. 

ДОКТОР. Я знав, я знав, що ви знаєте! На жаль, останнім часом наша молодіж не 

дуже орієнтується в цих постатях. Але ви не така, я переконаний. Їжте, прошу вас, їжте 

далі, сирник очевидно дуже смачний, не кажучи про цей чудовий гіршький мед!    

КОЛОМЕЯ продовжує їсти тепер уже дещо примусово. 

ДОКТОР (неприховано милуючись її молодим апетитом). Богдан-Ігор Антонич був і 

залишається в нашій свідомості як поет передусім весни та молодости. Поет весняного 

похмілля – так він сам сказав про себе і краще за нього не скажеш. Ви, молоді, 

переважно не зауважуєте весен. Це вже потім, значно пізніше, прийде усвідомлення, що 

всі наші весни, як і наші літа, пораховано. “Ще мій сміх молодий, і душа ще зелена”, - 

так раптово прозріває поет Антонич. Прошу задуматися над цим ще. Чи не є воно 

початком трагічного у своїй сутності відкриття, що нас наділено проминанням? 

КОЛОМЕЯ. Може, хочете трохи сирника? Тут його ще багато... 

ДОКТОР (змахнувши руками). О дякую сердечно, мені не можна солодкого. 

Цукриця, знаєте. Колись я любив солодке, особливо маківники моєї тети. Але подивіться 

туди, за вікно. Що за прекрасні гори! Яке сонце! В горах, де ближче сонця, – так це 

сформулював поет Антонич. І ще він сказав: весна – неначе карусель! (По хвилі). Цікаво 

й те, які раціонально непояснимі образи знаходить поет, пишучи про весну. Наприклад, 

весни дванадцять обручів. Саме так: весни дванадцять обручів! Чи ви, люба панно, коли-

небудь рахували до дванадцяти? 

КОЛОМЕЯ (знизавши плечима). Рахувала. 

ДОКТОР (радісно). Чудово! Тоді спробуйте перелічити всі дванадцять весняних 

обручів, про які пише поет Антонич. 

КОЛОМЕЯ (убік). Ага, зараз. (до ДОКТОРА) Ну, перший обруч – це напевно... пояс 

невинності на дівчатах. 

ДОКТОР. Чудово! А другий обруч? 

КОЛОМЕЯ. А другий... Другий – це напевно... такий танець, коли всі танцюють у 

колі. Ну там, стелять хусточку на підлогу й усі з усіма цілуються. 

ДОКТОР. Феноменально! Третій, четвертий? 

КОЛОМЕЯ (напружившись). Я мушу ще подумати. 

ДОКТОР. То хай це буде чимось на кшталт вашого домашнього завдання, люба 

панно. Обіцяєте, що до кінця вакацій зможете перелічити всі дванадцять обручів? А 

втім, не обіцяйте нічого – це, перепрошую, з мене лізуть мої паскудні викладацькі 

метОди. Не обіцяйте нічого – просто дивіться і тіштеся! 
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КОЛОМЕЯ пильно дивиться у вікно. 

ДОКТОР. Або, скажімо, звуки. Пориви вітру, невгавущий шум дерев і води, блеяння 

овець і дзвіночки на коровах... Додайте сюди  принесені вітром людські голоси чи 

пташині крики. Ви, люба панно, звісно, любите птахів? 

КОЛОМЕЯ. Люблю. Деяких. 

ДОКТОР (м’яко). Треба всіх птахів любити. А яких птахів ви любите найбільше? 

КОЛОМЕЯ (хвильку подумавши). Орлів! (Убік). Пінґвінів! 

ДОКТОР. Пінґвінів поет Антонич також згадує. Здається, у вірші “Полярія”, хоч 

може й ні. Ви не пам’ятаєте? Пінґвінів чи тюленів? 

КОЛОМЕЯ (винувато). Забула... (Убік). Треба розпитатися в Пепи за цього 

Антонича. 

ДОКТОР дивиться на КОЛОМЕЮ посміхаючись. КОЛОМЕЯ кілька разів відводить 

очі, але раптом, вирішивши не здаватись, зиркає в його окуляри сміливим і довгим, аж 

трохи нахабним поглядом. ДОКТОР кліпає і нітиться.  

КОЛОМЕЯ (убік). Смішний дідок. 

ДОКТОР (зиркаючи таємним поглядом по Колиних відкритих ногах і не зовсім 

зґрабно підводячись з-за столу). Ну так... Дякую, люба панно, за чудове товариство. 

Мені було вельми цікаво поговорити з вами. 

КОЛОМЕЯ. Прошу. 

ДОКТОР (незґрабно вклоняючись, і трохи задом, а трохи боком відходячи). Я 

принагідно подарую вам свою монографію про поета Антонича. (Зникає). 

КОЛОМЕЯ (услід). Подаруй своїй теті, Плейшнер нещасний! (Веселішає, знову 

тягнучись до глечика з медом, незлостиво). Ходять тут усякі пришелепки... (Звучить 

музичний акорд; несподівано для самої себе). А третій обруч – це обійми мого далекого 

милого... 

Дещо замріяно виходить. 

 

 

КАРТИНА ЧЕТВЕРТА 

 

Двоє із обслуги заносять довгий стіл, стільці, перетворюючи вітальню на їдальню.  

 

ЯВА ПЕРША 
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Рома Воронич, Артур Пепа, Коломея, Доктор, Волшебник, Цумбруннен, Ліля, 

Марлена, двоє із обслуги 

 

По одному і групками з’являються дійові особи і розсідаються за столом в такій 

послідовності: у головах прямокутного столу, один напроти одного – ЯРЧИК 

ВОЛШЕБНИК та ДОКТОР; далі – ЛІЛЯ, МАРЛЕНА, АРТУР ПЕПА, КОЛОМЕЯ, РОМА 

ВОРОНИЧ,  ЦУМБРУННЕН.  

Обслуга виносить із кухні всілякі тарілки з їжею, каву і чай, та заносить туди 

використаний посуд на тацях.  

РОМА ВОРОНИЧ спеціально для ЦУМБРУННЕНА оголошує німецькою: “ Вурст!”, 

“ Кезе!”, “ Фрюлінґсзалат!” (“ Ковбаса!”, “ Сир!”, “ Весняний салат!”)   

ЦУМБРУННЕН непомітно для інших ловить погляди РОМИ ВОРОНИЧ. 

ВОЛШЕБНИК багато їсть; АРТУР ПЕПА зосереджено приховує свою 

нетверезість, від чого має дуже іронічний вигляд. 

ДОКТОР (лагідно посміхаючись). Прошу шановне товариство зауважити присутні 

тут предмети. Яка дивна і цілісна вишуканість! Так, ще для наших дідів і бабусь був 

“дім”, був “колодязь”, знайома їм вежа, нарешті їхнє вуасне убрання, їхнє пальто. 

Майже кожна річ правила за посудину, з котрої вони брали людське про запас. І от з 

Америки вторгаються до нас порожні, байдужі речі, речі-привиди, бутафорія життя. 

Оживлені, пережиті нами речі сходять нанівець і не можуть бути чимось замінені. Ми, 

можливо, останні, хто ще знав такі речі. (По хвилі продовжує). Творчі індивідуальності 

Редьярда Кіплінга та Джозефа Конрада породили цілий сплеск так званої “екзотичної 

культури” у Великій Британії. Богдан-Ігор Антонич – і це цілком зрозуміло – теж не міг 

стояти осторонь цих симптоматичних для його часу шукань. Коли читаєш деякі його 

рядки, в уяві мимоволі постають старовинні морські мапи, де з глибин і хвиль 

океанських просторів показуються жахливі монстри, єхидни та дракони – увесь той 

водяний бестіярій, що стане прологом не лише для фантазмів сюррелістичного 

малярства його сучасників, але й для запатентованої згодом у Голлівуді кінопродукції 

жахів. 

АРТУР ПЕПА (пирхаючи над тарілкою). Тиць-пиздиць... 

РОМА ВОРОНИЧ (осудливо). Уже встиг? 

АРТУР ПЕПА. Встиг? Що ти маєш на увазі, ластівко? 

РОМА ВОРОНИЧ. Нализатися зранку. 

АРТУР ПЕПА (іронічно). Та ні, що ти, я ще тут не лизав нікого (підморгує ЛІЛІ). 
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ЛІЛЯ (убік). А цей мужчинка тоже так нічо... 

ДОКТОР (до ПЕПИ, посміхаючись). Ви маєте цілковиту рацію, коли заперечуєте 

моїй попередній тезі. Я навмисне вдався до неї, як до свого роду інтелектуальної 

провокації. Але хіба можливо заперечити той факт, що Антонич напрочуд часто оперує 

океанічними образами? 

АРТУР ПЕПА (іронічно). Та ніхто й не заперечував, пане. (до ЛІЛІ й МАРЛЕНИ). Ви, 

напевно, сестри?  

РОМА ВОРОНИЧ (до ЦУМБРУННЕНА, дещо заголосно). Бануш іст айне тюпіш 

хуцуліше шпайзе айне шпеціалітет зоцузаген етвас ві італініше полєнта... (Бануш – це 

типово гуцульська страва, місцева особливість, так би мовити, щось ніби італійська 

полена). 

АРТУР ПЕПА (носовим голосом). Ґаваріт па іспанскі... 

ЦУМБРУННЕН (квапливо). Я знаю бануш... 

ЛІЛЯ. Сестри? 

МАРЛЕНА. Тіпа цього... (тягнеться до кавника). 

АРТУР ПЕПА (ловить її за руку, присвиснувши). Оце так нігті! Нащо тобі такі чорні 

нігті, ластівко? 

РОМА ВОРОНИЧ (владно). Артуре! (Збиває рукавом сорочки порожню склянку з-під 

соку). 

АРТУР ПЕПА. Артуре? Так, я Артур. Я вже тридцять сім років, як Артур. 

ЛІЛЯ й МАРЛЕНА (одночасно, убік). Уже старий, а ще нічо... (МАРЛЕНА висмикує 

руку). 

РОМА ВОРОНИЧ (холодно). Не звертайте увагу... 

АРТУР ПЕПА. Уваги! Родовий відмінок – уваги. Знахідний – шию. Не звертайте 

шию. Гарні дівчатка, правда ж? 

ЛІЛЯ і МАРЛЕНА зі знанням справи перезираються. РОМА ВОРОНИЧ голосно 

встає з-за столу, підходить до дверей на терасу; ЦУМБРУННЕН дивиться в її бік, над 

усе йому хочеться підійти і стати поряд.  

ДОКТОР (захоплено). Це чудово, що ви так уважно ставитеся до слова, пане Пепо. 

Це зраджує у вашій особі непересічного поета. Пам’ятаєте в Антонича: “Тоді слова 

швидкі й доцільні, // мов леза, схрещую з громами?” 

КОЛОМЕЯ теж встає з-за столу, підходить до тераси і милується краєвидом.  

ЛІЛЯ й МАРЛЕНА (одночасно, убік). Поета?! Свабодєн... 
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АРТУР ПЕПА (убік). Ну й пішли ви кобилі під хвіст, рагулихи дурні... (До 

ДОКТОРА, скромно). Що ви, що ви, добродію... Куди вже там! З якими громами? Хоча 

самі по собі схрещення мене часом цікавлять, мушу визнати... 

РОМА ВОРОНИЧ (від вікна, голосно). Ес іст хойте зо унґлаубліш зоніш дас вір дорт 

ауф дер терасе зітцен контен... (Сьогодні так неймовірно сонячно, що ми могли б сидіти 

отам на терасі.) 

ЛІЛЯ й МАРЛЕНА (в один голос, убік). На терасі! В купальниках! 

АРТУР ПЕПА (убік). На терасі? Непогано було б завалитися в шезлонг і дотягнути 

горіхівки просто з пляшки... 

Звучить музичний акорд. 

КОЛОМЕЯ (до себе). Четвертий обруч – це обійми теплого вітру, кружіння енергій... 

ВОЛШЕБНИК (до ДОКТОРА). А ви... це саме... казали, що дивитесь продукцію 

Голлівуду? Я тут маю касету з моїм... ну, новим кліпом. Про цього вашого... “Старий 

Антонич” називається... Подивимось? 

Заходить ОБСЛУГА, починає прибирати зі столу; виносить і стіл зі стільцями. 

ДОКТОР. Я лише казав, що кожна картина мусить відбивати глибоке відчуття... Для 

того, щоби твір мистецтва був безсмертним, необхідно, аби він вийшов за межі 

людського. 

ВОЛШЕБНИК. Ага, це правильно. (До АРТУРА ПЕПИ). А ви, пане Артуре? Мене 

ваша думка також... ну це саме... 

АРТУР ПЕПА. Звертайся до мене на ти, старий... 

 ВОЛШЕБНИК вставляє у відеомагнітофон касету, всі сідають півколом, 

дивляться. На екрані група “ Королівська Крільчиха” співає пісню:  

“Старий Антонич досі ще жиє 

Він ще не вмер у нього аритмія 

У нього джез і він багато п’є 

Його любоффф солодка як повія. 

Старий Антонич лазить уночі 

Із бару в бар у нього сну немає 

Вже триста років сови і сичі 

Над ним літають хто його не знає. 

Старий Антонич ходить по землі 

Старого міста виклятого місця  

Його дівчатка ще такі малі 
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І смерть його ще дивиться на місяць.” 

АРТУР ПЕПА (по перегляді). Знаєш, Ярку, все було б чудово, якби не остання рима. 

Ну що це за “місця – місяць” ? Куди краще звучало б “міся – піся” ... 

РОМА ВОРОНИЧ. Вельми дотепно! 

ВОЛШЕБНИК. Тут на касеті є ще... це саме... деякі пояснення, ну... якби коментар. 

(Трохи прокручує плівку). 

ГОЛОС ВОЛШЕБНИКА. “...іщо інше. Я декілька років ішов до цієї роботи. Мене 

притягувала якась така універсальна історія про вічно живого ідола, наприклад, поета. 

Зараз нашою роботою вже цікавляться продюсери з ентеве, емтіві. Я дуже радий, що 

“Королівська Крільчиха”... як би це сказати... знайшла для мене цей образ. 

ГОЛОС ФРОНТМЕНУ “КОРОЛІВСЬКОЇ КРІЛЬЧИХИ” (перебиває саму себе 

частими затяжками і ковтками) “Нас усіх у дитинстві лякали старим Антоничем... 

Пам’ятаю, коли мої батьки вважали, що я нечемно поводжуся, то вони казали: “От 

прийде старий Антонич і забере тебе до себе в темний підвал”. Одного дня я малювала 

на піску біля нашого дому свої таємні знаки, коли відчула, що наді мною хтось є. То був 

він, чоловік у довгому плащі. “Отсим знаком ти викликала мене. Чого тобі треба?” – 

сказав він. Я стала дуже вибачатися, молоти всяку фігню, що я випадково, не знала 

ітеде, а він зітхнув і пішов собі далі. Тепер я думаю, що то мені тільки снилось... Назва 

нашого другого альбо...” 

Запис уривається, екран заповнює сіро-біла шипляча маса. 

РОМА ВОРОНИЧ п’яте через десяте перекладає ЦУМБРУННЕНОВІ зміст 

розказаної щойно історії. 

ВОЛШЕБНИК (видобуваючи касету з програвача, до ДОКТОРА). То як воно це 

саме... вам, пане професоре? 

ДОКТОР (радо). На мій скромний погляд, саме тут маємо загалом тактовне 

проникнення у світ архетипів. Саме вони, згідно з Юнґом, утворюють зміст так званого 

колективного несвідомого...  

ВОЛШЕБНИК. Дуже вам дякую... 

ДОКТОР. Цей дивний місячний коханець, цей таємничий незнайомець у плащі є 

безумовним архетипом, постійно присутнім на межі несвідомого та свідомого у 

фантазійному світі кожної напіврозквітлої жіночністю дівчинки, що саме опинилась у 

стадії свого індивідуального трепетного очікування (ковзає поглядом по як завжди 

гранично відкритих ногах КОЛОМЕЇ і зупиняє його на її ледь спалахнулому лиці. Цього 

разу КОЛОМЕЯ відводить погляд). 
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РОМА ВОРОНИЧ (енергійно). Чи не краще продовжити на терасі? 

 

 

КАРТИНА П’ЯТА 

 

Залита сонячним світлом тераса. 

 

ЯВА ПЕРША 

Ті ж 

 

У шезлонгах напівлежать, дрімаючи, РОМА ВОРОНИЧ, КОЛОМЕЯ, ПРОФЕСОР 

ДОКТОР, ВОЛШЕБНИК; ЛІЛЯ та МАРЛЕНА у купальниках примостилися на надувних 

матрацах; ЦУМБРУННЕН з парапету знімає навколишні краєвиди.  

 

АРТУР ПЕПА (бадьоро заходячи із шахівницею в руках). Ага, всі тут! І всім так 

добре! А спілкуватися, розважатися? Ви що сюди, вмирати приїхали? 

РОМА ВОРОНИЧ (сонно). Артуре! (До себе). Ну чому, чому я не взяла купальника? 

АРТУР ПЕПА. Так, це я. Не бажаєш у шахи? 

РОМА ВОРОНИЧ. Які шахи? Які ще шахи? 

АРТУР ПЕПА (до ВОЛШЕБНИКА). Старий, може, ти? Слон, тура, ферзь... 

ВОЛШЕБНИК. Та якось... це... 

АРТУР ПЕПА (рушаючи до ЛІЛІ й МАРЛЕНИ, присвиснувши) Ого які спортсменки! 

Партію на трьох? 

ЛІЛЯ й МАРЛЕНА невдоволено змінюють пози, лігши на животи. 

ЛІЛЯ (до МАРЛЕНИ). Цей вічно вмазаний казьол заслоняє нас від іностранця... 

МАРЛЕНА (закінчує думку). ...якому так і хочеться познімати нас у купальніках... 

АРТУР ПЕПА. Не боїтеся згоріти? Давайте, понатираю вас кремом! У вас є крем від 

сонця? 

ЛІЛЯ (сонно). Свабодєн... 

АРТУР ПЕПА. Понял. (Іде далі, обходячи ДОКТОРА та КОЛОМЕЮ). 

КОЛОМЕЯ (до себе, сонно). П’ятий обруч весни – моя зелена неторканість... 

АРТУР ПЕПА (до ЦУМБРУННЕНА, струсонувши в повітрі шахівницею). 

Шахшпілен? Айне кляйне шахшпілен, га? 

ЦУМБРУННЕН (кладучи камеру на парапет і зістрибуючи з нього). Ну добге... 
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АРТУР ПЕПА. Яволь? (Убік). На біса мені ці шахи здалися? Я ж зовсім не вмію 

грати... 

Сідають на табурети і розставляють фігури. 

АРТУР ПЕПА. Ти граєш білими. Ти ж у нас гість, ясно? 

Грають. 

АРТУР ПЕПА (вигукує протягом гри, не цілком доречно). Кінь! Пішак! Ґарде! Слон! 

Шах! Цейтнот! Цуґцванґ! Ферзь! Ферштеєн, ферзь? (Витягаючи з портсигара 

“ прилуцьку”, до себе). Моя таємна зброя... Набита цілком якісною конопляною 

сумішшю... Задля різноманітності! (Затягується). 

ЦУМБРУННЕН (пожвавлено ворухнувши ніздрями). Хаш? 

АРТУР ПЕПА (підморгуючи). Воллен? (Передає йому сигарету).  

ЦУМБРУННЕН (затягуючись). Ніхт шлєхт! 

АРТУР ПЕПА. А ти думав! (Пильно дивлячись на шахівницю, до себе). Розвиток 

подій на шахівниці відомий мені далеко наперед... На сто партій наперед... Нема сенсу 

переставляти фігури – усе й без мене рухається до переможного кінця... (до 

ЦУМБРУННЕНА, заклопотано). Слухай, ми тут такого натворили... Земля горить під 

ногами!  

ЦУМБРУННЕН (агресивно). Шлехтерсмайнкопфбляйбен! Штрайхмальвідерцурюкк 

унд брухшляйфенвандерндцузаммен! 

АРТУР ПЕПА хитро посміхаючись, рішучим помахом руки скидає всі фігури з 

шахівниці і стрімко виходить. ЦУМБРУННЕН сидить хвильку непорушно, а потім 

повертається до своєї фотокамери.  

ВОЛШЕБНИК (до себе). “Я посаджу його в це... в одне з крісел... там є такі красиві... 

справжній тобі цей... ну трон. З дуже дорогим фоном – шпалери там, гобелени... Одна 

перед ним на колінах... Друга ззаду... за спинкою цього... трону. Що вона може робити? 

Обіймати його? Може, не ззаду?.. Тоді вертикалі не вийде... Класна така вертикаль: 

(креслить рукою в повітрі) тіло один – потім він сам – тіло два...”  

АРТУР ПЕПА (у перекошеному береті, у руках – по мечу, швидко заходить). Ага! Я 

знову тут, поживо для шакалів! (до ЦУМБРУННЕНА). Тримай меча, розбещений 

австрійцю! Я знаю, ти здолав мене у шахах – побачимо, як раду даш мечам! Відомо ж 

бо, що шахи – королівська... забава. А чи в лицарській ти пан?! Тримай меча! (Клинком 

донизу кидає один з мечів у бік ЦУМБРУННЕНА).   

ЦУМБРУННЕН ловить меч досить зґрабно, за руків’я. 

АРТУР ПЕПА (радісно). Отож, прийняв ти виклик! (Трясе мечем у повітрі).  
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РОМА ВОРОНИЧ (пересохлим голосом). Артуре! 

АРТУР ПЕПА. Офеліє, за мене помолися! А ти, австрійський гостю, захищайсь! 

(Рішуче атакує ЦУМБРУННЕНА, відразу притиснувши того до перил). 

РОМА ВОРОНИЧ. Хтось може це зупинити? Я вас дуже прошу, що-небудь зробіть... 

ЛІЛЯ (до МАРЛЕНИ). Він шо, тіпа по приколу? 

КОЛОМЕЯ (до себе). Шостий обруч – це залізне кільце двобою велетнів... 

РОМА ВОРОНИЧ. Боже, повбиваються! 

ВОЛШЕБНИК (підступає ближче, склавши пальці як картинку об’єктива камери). 

Нефігова картинка!   

ЦУМБРУННЕН двома-трьома помахами відбиває атаку нападника, і, сам 

перейшовши в наступ, упевнено б’є по ворожому руків’ ї знизу. АРТУРІВ меч вилітає у 

того з долоні і брязкає на підлогу. При цьому ЦУМБРУННЕН не розраховує силу удару і 

мечем черкає по лобі АРТУРА. 

АРТУР ПЕПА. Гаплик мені, австрієць переміг! (Картинно падає навзнак). 

КОЛОМЕЯ, скрикнувши, вибігає. 

ЦУМБРУННЕН, відклавши меча убік, першим схиляється над ПЕПОЮ. 

РОМА ВОРОНИЧ (кидається тамувати кров спершу беретом, потім своєю 

хустиною). Дурень, дурень, який несосвітенний дурень, а якби в око... 

ДОКТОР (розважливо). Усі деталі цієї картини створюють надзвичайну смислову 

ущільненість і повну художню достовірність. 

КОЛОМЕЯ прибігає з аптечкою, РОМА ВОРОНИЧ починає обвивати бинтом 

голову АРТУРА. 

АРТУР ПЕПА. Невже я не помру? Я буду жити? 

РОМА ВОРОНИЧ (крізь зуби). Мовчи вже, дурню ідіотський... (Нестримно 

сміється). 

ВСІ сміються. 

ЦУМБРУННЕН (винувато). Пегепгошую... 

РОМА ВОРОНИЧ (поквапливо). Нічого не сталося... (Знову сміється). 

АРТУР ПЕПА (ледь ображено). Як це не сталося? (Підводиться на ноги). Сталося, 

сталося. Сталося те, що мусило. І хай мене чотири капітани зведуть униз!  

Ніхто не виявляє такого бажання, і тому він йде геть, насвистуючи “ У горах 

Карпатах – отам би я жив” .  

РОМА ВОРОНИЧ. Справді, ходімо вже звідси. Якось похолоднішало. 
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ДОКТОР (цитує). “А бук до бука, мов бики печерні, в люті скачуть// лишень багрова 

плахта сонця кров у них роз’ятрить...” 

ЛІЛЯ (до ЦУМБРУННЕНА, інтимно). Ви нас тоже знімати будете?  

МАРЛЕНА (пояснює на мигах). Фотки з нас? Будете? 

РОМА ВОРОНИЧ (твердо). Не буде. 

ЛІЛЯ і МАРЛЕНА ображено відходять. 

АРТУР ПЕПА (швидко заходить, до РОМИ ВОРОНИЧ). Переклади йому, що я 

можу випити пляшку горілки. Сам! 

РОМА ВОРОНИЧ. Навіть не подумаю. Він це і так знає. 

АРТУР ПЕПА. Переклади йому, що я хочу побитися з ним об заклад на пляшку 

горілки, що я можу сам випити пляшку горілки. За один раз! 

РОМА ВОРОНИЧ. Заспокойся і перестань. 

АРТУР ПЕПА. Добре, я сам. Чарлі, чуєш? Я. П’ю. Один. Пляшка. Фляше. Водка. 

ЦУМБРУННЕН. Варум ден? 

АРТУР ПЕПА. Дивись. Дас іст айне фляше. Я кажу: я її вип’ю. Трінкен, ясно? Ти 

кажеш: найн. Я кажу: вип’ю. Ти далі: найн. Парі!  

ЦУМБРУННЕН. Ві зо? 

АРТУР ПЕПА. Зо-зо. Або не зо! Не так! Дивись! (Ставить перед собою два 

гранчаки і по вінця наповнює їх тьмяною горіхівкою). 

РОМА ВОРОНИЧ обхоплює голову руками. З’являється КОЛОМЕЯ, слідом за нею – 

професор ДОКТОР. 

ДОКТОР. Не знаю, як ви, а мені пора (цитує) “Нас двох сьогодні забагато. І обидва 

ми уперті.” 

РОМА ВОРОНИЧ. Ти завтра будеш конати зі своїм серцем. 

АРТУР ПЕПА. Конати? (Закочує очі). Конати – це недоконаний вид. Чарлі!  

Простягає ЦУМБРУННЕНОВІ руку, той подає свою, і вони завмирають в 

рукостисканні, зустрівшись очима. 

АРТУР ПЕПА (до ВОЛШЕБНИКА). Перебий. 

РОМА ВОРОНИЧ (до ВОЛШЕБНИКА). Не треба. (Перебиває сама). 

АРТУР ПЕПА. Дякую, ластівко. Чарлі! І ви всі! Показую! 

Ставить гранчак на зігнуту в лікті руку, бере його зубами, рвучко відкидає назад 

голову, п’є. Спорожнивши склянку, нижньою щелепою так само рвучко підкидає її 

догори в повітря і так само бездоганно ловить на ту саму зігнуту в лікті руку. 

ЛІЛЯ і МАРЛЕНА (плещуть в долоні). Супер! 
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РОМА ВОРОНИЧ (знову обхоплює голову руками). Зараз перемкне... 

АРТУР ПЕПА (до ЛІЛІ й МАРЛЕНИ). Рахуйте вголос, дєвчьонкі! 

Цілком справно робить сальто і стає на руки.  

ЛІЛЯ й МАРЛЕНА вголос рахують, і коли доходять до десяти, АРТУР ПЕПА знову 

стає на ноги. ЛІЛЯ й МАРЛЕНА починають кричати “ Браво!” і плескати в долоні. 

ЦУМБРУННЕН бере у руки гранчак, з третьої спроби встановлює його на зігнутій 

руці. 

РОМА ВОРОНИЧ. Абер ду зольст дас ніхт, Карл! Зай клюґер ду віст дох кайн ідіот, 

Карл! (Але ти цього не мусиш, Карле! Будь розумніший, ти ж не ідіот, Карле!) 

ЦУМБРУННЕН (починає пити, але після трьох ковтків вертає, гранчак падає на 

підлогу і розбивається в друзки). Блядь! (До АРТУРА). Я іду. Я купую. Нох айне флаше. 

Гогілька тобі! 

АРТУР ПЕПА. Нормальний хід! 

ЦУМБРУННЕН виходить. 

РОМА ВОРОНИЧ. На тринадцятий кілометр?  

АРТУР ПЕПА. На тринадцятий!  

РОМА ВОРОНИЧ. В такому стані? Сам? 

АРТУР ПЕПА. А хто з нас програв?  

РОМА ВОРОНИЧ. Тоді я з ним! Як собі хочете! (Виходить слідом). 

АРТУР ПЕПА. Я шота нє понял! Водка кончілась, жена ушла, чьо дєлать будєм? 

 

КАРТИНА ШОСТА 

 

Їдальня. Ранок наступного дня – годинник показує пів на одинадцяту ранку. Грає 

тривожна музика.  

 

ЯВА ПЕРША 

Рома Воронич, Артур Пепа, Волшебник, Коломея.  

 

Герої сідають за стіл, їдять якийсь час мовчки.  

 

АРТУР ПЕПА. Непогано ж йому там сидиться, на тому тринадцятому! 

ВОЛШЕБНИК починає робити собі велетенські канапки. Терасою проходить 

НЕЗНАЙОМЕЦЬ, зупиняється, милується краєвидом. 
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АРТУР ПЕПА (затягуючись “ прилуцькою”).  Маємо нового мешканця? То що, ми 

тепер без Антонича? 

ВОЛШЕБНИК. Я його це саме... відпровадив. Просив переказати всім вітання.   

РОМА ВОРОНИЧ сидить з відсутнім виглядом. КОЛОМЕЯ виходить на терасу, 

заводить розмову з НЕЗНАЙОМЦЕМ, він щось розповідає, вони сміються. 

АРТУР ПЕПА (зітхаючи). Що ж він так раптово... А твої класні дівчатка сьогодні 

що, не снідають? 

ВОЛШЕБНИК. Вони теж... як би це... поїхали. Відзнялись – і до побачення. 

Кошторис такий. (Кусає канапку). 

АРТУР ПЕПА. То вони що, разом зі старим поїхали?  

ВОЛШЕБНИК. Ну, якось так. 

КОЛОМЕЯ (заходить, до себе). Сьомий обруч – це коли з кимось раніше не 

знайомим почуваєшся легко і вільно, ніби сто років знаєшся. (Починає вибирати з вази 

яблука). 

АРТУР ПЕПА. Маємо нового мешканця? 

КОЛОМЕЯ. Ага, теж зі Львова, приїхав на вихідні. 

АРТУР ПЕПА. З компанією? 

КОЛОМЕЯ. Здається, сам. (Іде на терасу). Шампунь у вашій кімнаті, ма? Я хочу 

помити голову. 

РОМА ВОРОНИЧ. Роби що хочеш, там у ванній на столику побачиш. (Знову 

дивиться у вікно). 

АРТУР ПЕПА. Передусім він міг заблукати в лісі. (Підходить до годинника, 

пересуває стрілки на пів на другу). Там і вдень іноді заплутаєшся між соснами, а вночі й 

поготів. Ліс – це такий кошмарний лабіринт, велика зелена потвора, особливо цей не 

саджений людською рукою праліс, він впускає до себе легковажних віденських зайд, і ні 

за що не хоче їх випускати. Ліс – це зелене, а зелене поглинає. 

РОМА ВОРОНИЧ. А проте ніч була місячна, і я могла навіть бачити тріщинку на 

скельці його окулярів. 

АРТУР ПЕПА. О, справді? (Чухає бинт на голові). 

РОМА ВОРОНИЧ. Але передусім він такий досвідчений мандрівник – у нього за 

собою сотні кілометрів, та вже в самих тільки цих наших Карпатах у нього находжено 

десятки найскладніших маршрутів, і вогнище він розпалює з одного-єдиного сірника. 

Зрештою, невже він досі не вибрався б із того пралісу, не такого вже й дрімучого? До 
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того ж, стільки орієнтирів: дерев’яні щити, просіки, стара залізниця, купи металобрухту, 

шлаґбауми... 

АРТУР ПЕПА. Тощо... 

КОЛОМЕЯ (заходить до їдальні з рушником, зав’язаним на голові у тюрбан). Дикі 

тварини... 

АРТУР ПЕПА. Так, шаблезубі тигри й печерні ведмеді... 

ВОЛШЕБНИК. Не обов’язково. Трапляються тут і вовки, й рисі, і ці самі – кабани. 

РОМА ВОРОНИЧ (убік). Сам ти кабан. (До присутніх). Ми ж дорослі люди і щось 

треба вирішувати замість цих пустих балачок! 

ВОЛШЕБНИК. Ви ж бачили де-не-де серед лісу ці оленячі черепи, щелепи, огризки 

ребер і хребців! Хтось же – як би це сказати – задер тих оленів! Або, наприклад, лавина. 

Ви бачили, як сходить з гір лавина? Треба підняти службових собак, таких 

здоровенних... 

АРТУР ПЕПА. А я думаю, він просто п’є горілку на тринадцятому кеме... Або 

просто десь відрубався дорогою і тепер спить, йому багато не треба. Хочете, я піду і 

приведу його звідти? Заодно й бухла наберу, бо день пропадає пусто, і свято на носі... 

РОМА ВОРОНИЧ (убік). Нечувано жахне алкогольне отруєння... Найгірше, що він 

може мати рацію... (Підходить до вікна, і пильно вдивляється вдалину). 

ВОЛШЕБНИК виходить. 

Мовчанка.  

РОМА ВОРОНИЧ підходить до годинника і пересуває стрілки на четверту 

тридцять вісім. 

На терасу заходить НЕЗНАЙОМЕЦЬ, несучи оберемок синіх і білих крокусів. 

З’являється ВОЛШЕБНИК, підходить до годинника і пересуває стрілки на п’яту 

тридцять. 

ВОЛШЕБНИК. Я був у Цумбрунненовій кімнаті... Там усі речі, разом з фотокамерою 

та відзнятими касетами – на своїх місцях.  

АРТУР ПЕПА. Це означає, що він мав намір сюди повернутися. 

КОЛОМЕЯ (набираючи у вазу води, до себе). Восьмий обруч – це коли стискається 

серце... (Виходить).  

ВОЛШЕБНИК. Ходімо пошукаємо планетницю! Рік тому ми тут неподалік одну таку 

знімали на перший канал, для “Тахікардії”. “ Тахікардія” – це назва такої програми про – 

як воно – аномальні явища.  

АРТУР ПЕПА. Я знаю... Хоч не дивлюся. Першого взагалі не дивлюся! 
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ВОЛШЕБНИК. Так от. Тут є одна така планетниця, вона – це саме – якби телепатка, 

за п’ять баксів може – будем казати – комусь вівцю знайти, якщо відбилася, ну там 

заблукала. То ця планетниця лиш тільки чари-мари ітеде, відразу скаже, де вівця 

знаходиться, вони всі туди, а там ця вівця і знаходиться.  

АРТУР ПЕПА. Ну, Цумбруннен у нас не вівця... 

ВОЛШЕБНИК. Воно правда, за п’ять баксів не вийде, він у нас на цілих п’ятдесят 

потягне. 

РОМА ВОРОНИЧ (тримаючись руками за скроні). Перестаньте... Я вже не хочу 

цього слухати... Чому ми сидимо тут і нікуди не йдемо?  

АРТУР ПЕПА (підходить до годинника, пересуває стрілки на шосту дванадцять). 

То я коли ще про це казав! Походимо над Річкою, подивимось – і на тринадцятий.  

ВОЛШЕБНИК. Можем спуститися двома якби групами... Одні дорогою через ліс і 

потім на міст, а хтось інший також через ліс, але лівіше – до цих самих плащунів. Якби 

що – зустрічаємося перед мостом. 

АРТУР ПЕПА (витягаючи з подертої підкладки куртки забуту пачку “ прилуцьких”).  

Я дав би йому ще півгодини... 

КОЛОМЕЯ (зав’язуючи волосся у бойовий хвіст). Можна я піду з татом? 

РОМА ВОРОНИЧ (різко). Ні, ти лишаєшся тут і будеш сидіти у себе в кімнаті – це я 

піду з татом. 

КОЛОМЕЯ (ледь надувши губки, до себе). Дев’ятий обруч – це коли лишаєшся сам 

на сам, і від цього нікуди подітися. 

РОМА ВОРОНИЧ. А ви, Волшебнику... Треба, щоб ми встигли до темряви. 

Найкраще виходити вже, негайно, ніяких не за півгодини. Ви йдете чи ви лишаєтеся, 

Волшебнику?  

ВОЛШЕБНИК. Зараз, тільки збіжу до себе, візьму там це саме – газовий балончик 

ітеде. А ви – це саме – ви мене все одно не чекайте, нам різними, як би це сказати, 

дорогами... 
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ДІЯ ДРУГА 

  

КАРТИНА ПЕРША 

 

Ліс. З одного боку видніється зламаний шлагбаум, з іншого – звалище старих 

іржавих авт. 

 

ЯВА ПЕРША 

Волшебник 

 

ВОЛШЕБНИК. Так, так, так, так... Ніщо не забуто? Ніщо не забуто... А все ж яке 

чудо ці мальтійські штани – скільки всього можна винести в кишенях! Тепер ще раз: 

тотальна перевірка. (Мацає бічну ліву кишеню). Запаяний у поліетилен оригінал угоди, 

конверт з гонораром, канапка номер один – чотириярусна з майонезом... (Мацає задню 

ліву кишеню). Касета з відзнятим матеріалом, канапка номер два – корейка, маслини, 

гірчичне масло... (Мацає кишені на колінах). Канапка номер три – симфонія сиру, та 

канапка номер чотири – “спізнаймо смак Океану!”... (Мацає бічну праву кишеню). 

Газовий балончик, балончик з дихлофосом, пиво “Варцабич Преуміум”, світле... (Мацає 

задню праву кишеню). Ще одна касета – з копією відзнятого, і там таки, звісно, канапка 

номер п’ять – крекер-саламі – так собі, легенький вступ до повноцінного харчування... 

(Мацає стегнову кишеню на правій штанці). Канапка номер шість, велика універсальна, 

банка “Варцабич Оксамит”... Ніщо не забуто? Здається, ніщо. Касети, канапки... Мало 

бути ще щось на “ка” (Хвильку згадує, махнувши рукою). Уйо, уйо і атас!  

На іншому кінці сцени з’являються РОМА ВОРОНИЧ та АРТУР ПЕПА – вони йдуть 

сторожко, до всього пильно приглядаючись. 

ВОЛШЕБНИК (зауважує їх. Сміючись, до себе). Уйо, уйо – півцарства за уйо... 

(Швидко виходить). 

 

ЯВА ДРУГА 

Рома Воронич, Артур Пепа 

 

АРТУР ПЕПА (зупиняється,  прислухаючись).. Чуєш? 

РОМА ВОРОНИЧ. Що? 

АРТУР ПЕПА. Нічого, здалося... 
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Якийсь час блукають лісом мовчки. 

РОМА ВОРОНИЧ. Чуєш? 

АРТУР ПЕПА. Ні, а що? 

РОМА ВОРОНИЧ. Нічого, здалося... (Убік). Мене дедалі частіше дратує Артурова 

так звана богемність, його відчайдушні пориви провалюватись у діри забуття, вдаючи 

ватажка плейбоїв. За богемністю слід у слід ступає брехливість – я цілком упевнена, що 

гуляючи з ранку до ночі всіма можливими у нашому місті кнайпами та кублами, цей 

чоловік не може не зраджувати мені з якимись принагідними спідницями. 

АРТУР ПЕПА (прислухається). Чуєш? (Убік). Я дедалі більше ненавиджу її 

домашність, патологічну схильність до непорушно-загіпнотизованого вилежування 

перед телевізором. З року в рік катастрофічно зменшується число товариств, у яких нам 

обом було б однаково добре. Останнім часом таких товариств не лишилося зовсім, отож 

я цілком невипадково змушений брехати, майстерно заплутуючи траси своїх вигаданих 

пересувань містом... (До РОМИ). Чуєш? 

РОМА ВОРОНИЧ (прислухається). Ні, а що? (Убік). Збайдужіння – так називається 

найбільша з моїх претензій. Десять років тому він любив мене, як пес. Йому вистачало 

тільки підглянути, як я одягаю панчохи, щоби цього з успіхом вистачило на добрих 

півночі. Тепер же він може не торкатись мене місяцями, відсторонено і зверхньо 

занурений у власне лицедійське існування. (До Артура). Що? 

АРТУР ПЕПА. Нічого, здалось... (Убік). Та сама претензія – збайдужіння... Знаєте, 

якщо в кобіти півмісяця менструація, а ще півмісяця нежить, то її чоловікові вкрай 

важко зберігати пристрасність у коханні. Особливо після дванадцяти років подружнього 

життя. І церковного шлюбу, так... Часом я пускаюсь в мазохістично-солодкі фантазії, 

малюючи бурхливі сцени її побачень з іншими. Чого лише варті всі ці понад усяку міру 

ерудовані хлоп’ята-неофройдисти, що їх вона обслуговує як перекладачка на різних 

містечково-міжнародних конференціях! О, вони могли б їй показати усе своє 

колективне підсвідоме! Але саме в такі хвилини і відчуваю, як мене нестримно тягне до 

неї. Отже, я все ще кохаю... А зараз, у цьому лісі, я чомусь думаю ще й про те, як учора 

вона бинтувала мені голову, як зґрабно та спритно її руки зробили все, що слід було 

зробити. Чорт забирай, чорт забирай мене разом із нею в цьому лісі!  

РОМА ВОРОНИЧ. Чуєш? (Убік). Ці його вчорашні цілоденні видурнювання, шахи, в 

яких він не тямить ані бельмеса, бій на мечах, а надто – це стояння на руках. Невже він 

усе ще спроможний на такі ідіотизми заради мене? Ну добре, там були ще ці дві лахудри 

з райцентру... (До Артура). Чуєш? 
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АРТУР ПЕПА. Ні, а що? 

РОМА ВОРОНИЧ. Нічого, здалося... (Убік, продовжує). Карл-Йозеф... Останніми 

тижнями він зробився неможливий, за кожної нагоди доймаючи мене натяками щодо 

розриву з чоловіком і дочкою, і переїзду кудись до Відня, до Лісабона, до дідька 

лисого... І скільки я не просила його викинути дурне з голови, він лише нервував і бив 

кулаком об стіну. “Добре, я згоден, щоб твоя дочка була взята нами з собою” – сказав 

він одного разу, а я відреаґувала на це зовсім не як досвідчена германістка: “Моя дочка – 

не річ і взятою ніколи не буде”. Часом я говорю з ним надто різко, це треба припиняти... 

(Згадавши, злякано). Коля! Коломея лишилася цілком сама у тому дивному великому 

будинку... Точніше й не сама, а сама на самого з отим незнайомим хлопцем, і що з того 

буде? 

На якийсь час завмирають. Чути ніжну музику, і КОЛОМЕЇН голос тихо промовляє: 

“ Десятий обруч – це полон, з якого неможливо повернутися, нічого не втративши...” 

АРТУР ПЕПА (підходить до шлагбаума). Дивися! 

РОМА ВОРОНИЧ. Що таке? 

АРТУР ПЕПА. Дивися на цей шлаґбаум, дивися, чомусь він поламаний! 

РОМА ВОРОНИЧ. І що такого? Шлаґбауми тут усюди поламані, сто років тому... 

АРТУР ПЕПА. Ні, якраз цей не був... Учора перед полуднем я дійшов до цього місця 

і тут розпив собі плящину... 

РОМА ВОРОНИЧ. Отож-то – плящину! 

АРТУР ПЕПА. Я присів на цьому шлаґбаумі і курив одну сиґарету за іншою, цілих 

п’ять або шість. (Розглядається в траві). О, бачиш – бичок, а там ще один, і тут один. 

(Піднімає недокурок з землі і прискіпливо роздивляється його). Прилуцька!  

РОМА ВОРОНИЧ. І що такого? 

АРТУР ПЕПА (твердо). Я хочу сказати, що шлаґбаум було поламано зовсім недавно. 

Це могло стати наслідком якоїсь боротьби, шлаґбауми не ламаються просто так. (Знову 

розглядається навколо). О, бачиш! 

РОМА ВОРОНИЧ (ледь насторожено). І що цього разу? 

АРТУР ПЕПА. Трава за шлаґбаумом дуже сильно прим’ята! 

РОМА ВОРОНИЧ. У цьому лісі повно прим’ятої трави! 

АРТУР ПЕПА (терпляче). Ні, ти не розумієш! Ця прим’ятість виглядає цілком по-

іншому – так, ніби хтось лежав на траві в цьому місці, або навіть – як це сказати 

українською – качався по ній.  

РОМА ВОРОНИЧ. А крові не видно... 
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АРТУР ПЕПА (розглядається). Ні, крові не видно... 

РОМА ВОРОНИЧ (ніби жартуючи). Тоді й боротьби не було! 

АРТУР ПЕПА (замислено). Якщо тут лежало людське тіло, то згодом його мусили 

кудись відтягти. Але слідів не бачу. 

РОМА ВОРОНИЧ. А якщо воно само підвелося й пішло собі далі? 

АРТУР ПЕПА. Тоді й нам треба далі. 

Рушають. Навколо згущаються сутінки, блискає раз, і другий, і третій. 

РОМА ВОРОНИЧ (щільніше закутується, накидає на голову капюшон). Цього 

тільки бракує... 

АРТУР ПЕПА (занепокоєно). Зараз як смальне! 

Голосно гримить. 

АРТУР ПЕПА. Святий Илько везе колачі. (Бере РОМУ за руку). 

Гримить ще дужче. АРТУР тягне РОМУ за руку і вони швидко ховаються в 

старому авто. Якийсь час мовчать.  

РОМА ВОРОНИЧ. А якщо попаде в машину? 

АРТУР ПЕПА. Тоді, здається, згоримо. (Розкурює сигарету). Хоч я не дуже знаюсь 

на фізиці... 

РОМА ВОРОНИЧ (скрушно). Кінець квітня. 

АРТУР ПЕПА. Гори. Погода страшенно змінна, рай для синоптиків... (Помовчавши). 

І знову Антонич. Куди не повернешся, цей Антонич. 

РОМА ВОРОНИЧ дивиться на нього з нерозумінням. 

АРТУР ПЕПА. Я маю на увазі “Мертві авта”. У тридцять п’ятому році, ще коли цей 

драбадан був новою люксусовою суперколісницею, поет Антонич описав одне зі своїх 

чергових видінь. Це мав бути такий цвинтар, на якому звалено автомобілі. (Цитує). Мов 

кусні зір розбитих, сплять на цвинтарях машин завмерлі авта – ну і так далі... 

РОМА ВОРОНИЧ (тремтячи від холоду). Нічого дивного, що тут усяке таке 

трапляється. 

АРТУР ПЕПА (повертається до неї лицем). Це ти відносно австрійця? 

РОМА ВОРОНИЧ. Знаєш, там коло того шлаґбаума, ти ще звернув увагу, що він 

поламаний – уночі я наздогнала його, бо хотіла, щоб він нікуди не йшов такий п’яний, 

ну, в крайньому разі думала, буду його супроводити, аби чого не сталося, так от, коло 

того шлаґбаума я його наздогнала... дай “прилуцьку”!  

АРТУР ПЕПА дає цигарку, РОМА довго прикурює від запальнички, затягується, 

кашляє. АРТУР лагідно відбирає цигарку, курить сам. 
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РОМА ВОРОНИЧ (кваплячись). Ну от, тоді він почав до мене чіплятися, я пручалась 

як могла, але він усім тілом навалився і так припер до того шлаґбаума, але я щосили 

опиралася, й тоді ми його поламали... 

АРТУР ПЕПА. Кого? 

РОМА ВОРОНИЧ. Та ні, не те, що ти подумав, ні, той шлаґбаум, от чому він 

поламаний, бо він на мене навалювався, а я пручалася, потім він поліз рукою мені... 

АРТУР ПЕПА стогне, розкришуючи недокурену цигарку. 

РОМА ВОРОНИЧ. ...бо він хотів мене... ну ти розумієш... просто на тому шлаґбаумі, 

а я не давалась, і тоді ми зламали шлаґбаум, і впали у ту траву – ти так само зауважив, 

що ту траву хтось вим’яв... 

АРТУР ПЕПА (із передостанніх сил). Далі... 

РОМА ВОРОНИЧ (знизує плечима). Далі нічого. Я лишила його в лісі самого і 

повернулась на гору. Ти вже спав, коли я прийшла... (Цокотить зубами, убік). Я 

розповіла все... Невже з любові? 

АРТУР ПЕПА. Я все це бачив. Я побіг за тобою слідом. І стояв трохи далі. У 

місячному світлі було чудово видно. Потім я пішов назад. (Убік). Я збрехав... Невже з 

любові? 

РОМА ВОРОНИЧ. То ти був там? 

Кидаються один до одного в обійми, цілуються. 

Грає музика. 

РОМА ВОРОНИЧ. Так гарно...  

АРТУР ПЕПА ( цитує). 

Буває, що мерців з металу люди, мов шакали, в сні тривожать 

І крам своїх жадоб, і спраг, і нужд, мов на базарі, розкладають,  

І мертві тулуби у синяві ночей стають за грішні ложа 

Бездомних любощів кривляк і шлюх, що зорі зла в них чад вливають...  

РОМА ВОРОНИЧ. Це той Антонич? Цікаво, де він зараз? 

Завмирають. Грає ніжна музика, КОЛОМЕЇН голос тихо промовляє: “ Одинадцятий 

обруч – це коли двоє стають одним...” 

АРТУР ПЕПА. Я думаю, у своїй корчмі на місяці. Де йому ще бути?.. 

Обіймаються, цілуються. 

Темрява. Музика. 
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ЯВА ТРЕТЯ 

Рома Воронич, Артур Пепа, Старшина, Міліціонер 

 

Ранок. Вдалині чутно собачий гавкіт, до старого автомобіля наближаються 

МІЛІЦІОНЕР і СТАРШИНА. 

МІЛІЦІОНЕР (стукає по машині). Гей! 

РОМА ВОРОНИЧ та АРТУР ПЕПА прокидаються, виглядають.  

МІЛІЦІОНЕР помахом калашніка наказує їм вийти. Заспані, вони повільно 

вибираються з машини. 

СТАРШИНА. Хто такі? Звідки взялися? Що робимо? Удостовірєнія? 

АРТУР ПЕПА. Туристи... Туристи ми зі Львова, відпочиваємо в Карпатах. 

РОМА ВОРОНИЧ. Туристи ми зі Львова, в Карпатах відпочиваємо, у Львові 

проживаємо за адресою... А тут ховалися ми від бурі, такі промоклі, що йой. 

СТАРШИНА (шкіриться). Пані, вас не питають. Дійде очередь – і вас питати 

будемо. 

АРТУР ПЕПА. То я й кажу. Вийшли надвечір з пансіонату прогулєтиси, а тут – самі 

знаєте – буря з громом, і сховатися ніде, то ми збіглисьмо сюда та й тут си сховали. 

СТАРШИНА. Чуєш, за кого нас мають – за імбецилів придурошних. Чуєш, вони від 

грому в желізі си сховали! 

Сміються. 

РОМА ВОРОНИЧ (примирливо). Ну чого ви смієтеся, хлопці? Чого ви, хлопці, 

смієтеся? Ми, як у цю машину від бурі ховалися, про ніяку фізику навіть не думали – 

аби сховатися тільки. А ви, хлопці, смієтеся, бо не розумієте. 

СТАРШИНА (різко). Пані, лишіть оту свою фізику! Бо ми вам, пані, поки що ніякі не 

хлопці – ви ще під нами, пані, не лежєли. 

АРТУР ПЕПА. Старшина, перестаньте таким тоном з жінкою. Вона моя жінка, 

старшина. 

СТАРШИНА (ще різкіше). Якщо вона тобі жінка, то чого по машинах валандаєтесь? 

Може, вона курва тобі насправді, а не жінка? 

АРТУР ПЕПА кидається вперед, на СТАРШИНУ, намагаючись ногою поцілити йому 

в обличчя. МІЛІЦІОНЕР калашніком б’є його по голові. АРТУР, непритомний, падає.  

РОМА ВОРОНИЧ (кричить). Бандити! Убивці!  
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СТАРШИНА дістає рацію, починає щось говорити в неї, кривиться, махає 

МІЛІЦІОНЕРОВІ, щоб той вивів РОМУ. МІЛІЦІОНЕР виводить. 

СТАРШИНА дістає наручники, приковує себе до АРТУРА, штурханом підіймає його 

і теж виводить.  

 

 

КАРТИНА ДРУГА 

 

З одного боку сцени – камера попереднього слідства; з іншого – на двох зсунутих 

докупи неоковирних столах лежить тіло Цумбруннена, вкрите рештками старої 

мішковини. 

 

ЯВА ПЕРША 

Артур Пепа, 1 Слідчий, 2 Слідчий, 3 Слідчий 

 

Посередині, на табуреті, сидить АРТУР ПЕПА – навколо нього кружляють слідчі. 

АРТУРОВІ зле – фоном до розмови служить записане на магнітофон глухе серцебиття. 

 

1 СЛІДЧИЙ. Ваше прізвище, ім’я, по-батькові? 

2 СЛІДЧИЙ. Де проживаєте? 

3 СЛІДЧИЙ. Місце роботи? 

АРТУР ПЕПА. Журналіст... 

2 СЛІДЧИЙ. Який друкований орган ви представляєте? 

АРТУР ПЕПА (мляво). Співпраця з інтернетом, радіостанціями, також маю статус 

незалежного дописувача... 

3 СЛІДЧИЙ. Незалежний – це як, позаштатний? 

АРТУР ПЕПА. Позаштатний, так... 

2 СЛІДЧИЙ. Які теми освітлюєте? 

3 СЛІДЧИЙ. Про що пишете? 

1 СЛІДЧИЙ. Скільки на цих радіостанціях тепер платять? 

2 СЛІДЧИЙ. Ким ці програми фінансуються?  

1 СЛІДЧИЙ швидко виходить. 

3 СЛІДЧИЙ. Яка мета вашого приїзду, що ви тут робите? 
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АРТУР ПЕПА. “Корчма “На Місяці”. Це такий пансіонат. На Дзиндзулі. Я туди 

запрошений і там живу. Вже кілька днів. Щось ніби конференція. 

2 СЛІДЧИЙ. Яка конференція? Тема? 

3 СЛІДЧИЙ. Про що? Характер? 

АРТУР ПЕПА мовчить. 

2 СЛІДЧИЙ. Дивна у вас конференція! 

3 СЛІДЧИЙ. Навіть самі не знаєте, чим ви там займаєтеся! 

2 СЛІДЧИЙ. Хто ще перебуває з вами на Дзиндзулі? 

3 СЛІДЧИЙ. Хто такий цей фотограф? 

2 СЛІДЧИЙ. Як давно ви знайомі? 

3 СЛІДЧИЙ. Чому у вас голова забинтована? 

АРТУР ПЕПА. Поєдинок на мечах... 

2 СЛІДЧИЙ. На мечах? Ви мали намір убити його мечем? 

1 СЛІДЧИЙ повертається із якимось папірцем. 

АРТУР ПЕПА. Та ні, то все жарти, краще сказати, дурощі – фехтування на мечах... 

1 СЛІДЧИЙ (дивлячись у папірець). Такі поважні, широко відомі люди – і дурощі? 

Приїхали на конференцію, а самі – за мечі й фехтувати? 

АРТУР ПЕПА. Це була п’яна ідея... 

1 СЛІДЧИЙ. Ви багато п’єте? Це ви свого часу підписували отакого листа? 

АРТУР ПЕПА. Так, я підписував... Є така форма ненасильницького реаґування на 

загрозливі суспільні тенденції... 

3 СЛІДЧИЙ. А він, між іншим, а він, цей фотограф... 

2 СЛІДЧИЙ. А він, щоб ви знали... 

3 СЛІДЧИЙ. А він промислові об’єкти, ясно? 

2 СЛІДЧИЙ. І військові теж, ясно?  

3 СЛІДЧИЙ. Шпіонаж, ясно? 

2 СЛІДЧИЙ. Аґентурні дані – отак! 

1 СЛІДЧИЙ (зазирає АРТУРОВІ в очі). Вам погано? Чому ви бліднете? У вас 

похмільний синдром? Де ви були позаминулої ночі? Чому чинили опір при затриманні? 

АРТУР ПЕПА (ледь ворушачи язиком). Мені треба десь полежати. Дайте мені чверть 

години, це зазвичай минається, скоро відпустить, я відповім на всі ваші запитання, але 

не так, не відразу. Мені треба подихати свіжим повітрям. 

2 СЛІДЧИЙ. Ви можете йти? 

АРТУР ПЕПА. Так. 
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3 СЛІДЧИЙ. Може вивести вас під руку? 

АРТУР ПЕПА. Я сам. (Підводиться). 

Йдуть. 

2 СЛІДЧИЙ (до АРТУРА). Наліво, наліво! 

Підходять до столів, на яких  лежить тіло ЦУМБРУННЕНА. 1 СЛІДЧИЙ відгортає 

мішковину, якою прикрито обличчя австрійця. 

1 СЛІДЧИЙ. Ви знаєте хто це такий?! 

АРТУР ПЕПА, похитнувшись, відступає назад. 

2 СЛІДЧИЙ. Ви знаєте, хто це такий? 

3 СЛІДЧИЙ. Ви чуєте, про що вас питають? 

2 СЛІДЧИЙ. Чому ви нічого не кажете? 

3 СЛІДЧИЙ. Чому ви бліднете? 

2 СЛІДЧИЙ. Ви знаєте, хто це такий? 

АРТУР ПЕПА падає, але 2 і 3 СЛІДЧІ підхоплюють його під лікті і розвертають 

обличчям до тіла на столі. 

АРТУР ПЕПА. Це він. 

1 СЛІДЧИЙ. Він – це хто? Ви можете членороздільно назвати його? Ви знаєте цю 

людину? 

АРТУР ПЕПА. Цумбруннен. Чому він мертвий? 

3 СЛІДЧИЙ. Чому він мертвий? 

1 СЛІДЧИЙ. Чому він мертвий? 

2 СЛІДЧИЙ. Чому він мертвий? 

3 СЛІДЧИЙ. А ви не знаєте чому? 

2 СЛІДЧИЙ. А ви не знаєте чому? 

1 СЛІДЧИЙ. Анонімний дзвінок... тіло на березі...  

3 СЛІДЧИЙ. За попередніми даними... громадянин іноземної... 

1 СЛІДЧИЙ. Численні фізичні... смерть настала приблизно о... 

2 СЛІДЧИЙ.  Срібна пластина з іменем... мешканець міста Wien... 

3 СЛІДЧИЙ. Відень – столиця Австрії... 

1 СЛІДЧИЙ. Внаслідок удару тяжким предметом... не виключаємо що... 

2 СЛІДЧИЙ. Сім-дванадцять годин у воді...  

3 СЛІДЧИЙ. Безсумнівне вбивство!  

1 СЛІДЧИЙ (тицяє АРТУРОВІ пальцем у груди). Ми підозрюємо вас! Ми вас 

підозрюємо! Вас підозрюємо ми! 
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АРТУР ПЕПА. Алібі... Алібі... В мене алібі... я так само дещо тямлю в детективних 

романах... я спав тої ночі... моя жінка була поруч... у тому самому ліжку... але де вона 

зараз... мені погано... відчиніть вікно... вона вам усе підтвердить... куди ви її заподіли...  

1 СЛІДЧИЙ (задоволено). Алібі? Звичайно, алібі! Так воно й називається! От тільки 

чому ви йшли за ними вслід? Ви ж ішли за ними тої ночі? Це ваше алібі? 

АРТУР ПЕПА. Добре, якщо це я, то з яких мотивів?  

1 СЛІДЧИЙ (починає загинати пальці). Побутове пияцтво, сварка на ґрунті п’яного 

суперництва, природне бажання вивищитися над іноземцем, ревнощі, вам цього не 

достатньо? 

АРТУР ПЕПА (намагається засміятися, але в нього нічого не виходить). Ревнощі! 

Які ще ревнощі? На якій підставі?   

1 СЛІДЧИЙ (дивиться на тіло). Та хоча б на тій, що ваша дружина протягом кількох 

років спала з оцим бідолахою. Спала, розумієте? Вони були коханцями. І всі про це 

знали. А ви хіба не знали? Ніхто вам не повірить, що ви не знали!   

3 СЛІДЧИЙ. Ніхто вам не повірить!  

2 СЛІДЧИЙ. Десятки, сотні людей знали, всі на світі знали! 

3 СЛІДЧИЙ. Всі тільки й говорили про це – от! 

1 СЛІДЧИЙ. Ви не можете говорити? Принести вам води? 

2 СЛІДЧИЙ. Боїтеся трупів? Смерті?  

3 СЛІДЧИЙ. Може це ви її спричинили? Чому ви мовчите? 

1 СЛІДЧИЙ. Що ви робили позаминулої ночі?  

2 СЛІДЧИЙ. Очі! Чому ви очі закотили? Зізнавайтеся, вам полегшає! 

2 і 3 СЛІДЧІ виходять. 

1 СЛІДЧИЙ. Зізнавайтеся, зізнавайтеся, зізнавайтеся! 

 

ЯВА ДРУГА 

Ті ж і Рома Воронич 

 

2 і 3 СЛІДЧІ заводять РОМУ ВОРОНИЧ. 

АРТУР ПЕПА зустрічається з нею поглядом. 

АРТУР ПЕПА (звертається до Когось Угорі). Чуєш, Ти, я ж просив – не зараз, не 

зараз! (Падає, встигнувши, однак, задерти перед носами слідчих середнього пальця). 

Замість глухого серцебиття звучить безперервний зумер. 
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ЯВА ТРЕТЯ 

Ті ж, Банкір-Комсюк (він же Оповідач), Дама-Пліткарка, Мордоворот, Віртуоз-

Гакер 

 

На сцені паралельно відбуваються дві дії.  

1. На задньому плані – безгучно, в уповільненому темпі, тьмяно освітлена: РОМА 

ВОРОНИЧ стоїть непорушно. Над АРТУРОМ ПЕПОЮ (коли його забирають – над 

тим місцем, де він лежав) схиляються СЛІДЧІ, про щось перемовляються, один з них 

швидко виходить; ті, що лишилися, виглядають розгубленими, не знаючи за що 

братися; за якийсь час заходить ЛІКАР, оглядає АРТУРА (те місце, де він лежав), 

починає надавати першу медичну допомогу. 

2. Лунає музика. На сцену, танцюючи, виходять: БАНКІР-КОМСЮК (він же 

Оповідач), ДАМА-ПЛІТКАРКА, МОРДОВОРОТ, ВІРТУОЗ-ГАКЕР. БАНКІР-КОМСЮК, 

нахиляючись над непорушним АРТУРОМ ПЕПОЮ, рвучко підводить його.  

 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ (пританцьовуючи). Вітаю з прибуттям! На 

жаль, я так і не викроїв часу, щоб якось вас усіх навідати на Дзиндзулі особисто. Знаєте, 

надто багато справ, передсвятковий настрій. І всюди треба, знаєте, встигнути. (Киває на 

тих, що танцюють разом з ним). 

АРТУР ПЕПА. Ви Варцабич? 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. Зокрема так. У мене надто багато імен, щоб 

я зміг тут оголосити повний перелік. Та й навіщо вони вам? Сподіваюся, трохи 

попустило? Як загалом дихається? 

АРТУР ПЕПА здивовано прикладає руку до серця і полегшено дихає. 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. Я мушу висловити своє захоплення вашою 

дружиною – громадянкою Воронич. Вона попросила заступитися за вас – і я не можу 

відмовити. 

АРТУР ПЕПА. Про що ви кажете? 

ВІРТУОЗ-ГАКЕР. Про телефонний мобільний зв’язок... 

ДАМА-ПЛІТКАРКА, МОРДОВОРОТ, ВІРТУОЗ-ГАКЕР починають по черзі 

вигукувати, перекривляючи один одного: “ Спілкуйся Вільно – Живи Мобільно!”, 

“ Спілкуйся Вумно – Живи Бездумно!”, “ Спілкуйся Гідно – Живи Фригідно!”, “ Спілкуйся 

Стильно – Живи Дебільно!”, “ Спілкуйся Чемно – Живи Нікчемно!”   
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БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. На щастя, вона мала при собі цю іграшку. 

Власне, навіть не свою, а бідного Карла-Йозефа. Добре, що вона здогадалася взяти цю 

штуку з собою, а ще краще – що зуміла викликати з пам’яті мій – я маю на увазі 

Варцабича Илька Ильковича – телефонний номер. 

АРТУР ПЕПА (пирхає). Усе це жахлива бридня. 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ (ледь ображено). Я цього не сказав би. Коли 

ті так звані правоохоронці відвезли її на своє дознаніє, вона ще нічого не знала про 

вбивство, як, зрештою, і ви. Але вона знала про те, що мусить вас рятувати – вас 

ударили автоматом у груди, ніби останнього бандита, ви впали на сніг – от і все, що вона 

бачила, потім її відвезли на так звану дачу – колишня психушка для жінок...  

АРТУР ПЕПА. Вона до вас подзвонила – і? 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. І сказала так... 

ЗАПИС. “Телефонний гудок. Ромин телефонний голос: “Пане Варцабич, я вас не 

знаю, й ви не знаєте мене, але вони схопили мене й мого чоловіка, все-таки ми ваші гості 

тут, невже ви нічого не зробите для нас, усі тільки й говорять про вас і вашу 

всемогутність, вони його б’ють, вони його вб’ють...”  

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. І так вона це промовляла своїм жіночим 

трепетним голосом, і найбільше про мою всемогутність, аж поки я не сказав: “Добре, як-

небудь посприяю”. Тоді вона розплакалась у телефон – і саме вчасно, бо якраз приїхала 

майорша з району, щоб її обшукати, то й мобільник у неї вилучили, от лише розкодувати 

їм так і не вдалося... 

ВІРТУОЗ-ГАКЕР (виступаючи наперед). От лише розкодувати їм так і не вдалося – 

занизький рівень профпридатності, специ з нормальними головами на плечах у 

приватний бізнес, а хто і в загранку чухнули, от вони й дивляться тепер на ту мобілу, як 

чукчі...  

МОРДОВОРОТ. Подумати тільки – вони з вас уже вбивцю шиють, пінкертони 

довбані!  

АРТУР ПЕПА (зітхаючи). Ми всі потроху вбивці. Але хто по-справжньому, хто це 

зробив? 

МОРДОВОРОТ (виступає наперед). Їх уже колють. Двоє відморозків з околиці, так 

собі, ніхто – грязь із-под ногтєй. Дорвалися до його бабла – показалось нємєряно, ну їх 

на тьолок потягло – гулять так гулять. Якесь падло – ти його знаєш – здало їм Лільку і 

Марленку в Чортополі, тіпа там адреса, тєлєфони. Ну, вони там туда-сюда,  потім діла-

дрова, потім одна з дєвчьонок у Душмана чисто случаєм бумажник цього вот Карлуші 



 36

засікла і вспомнила, шо то Карлушин бумажник, ну там подумала чисто украли або на 

дорозі валявся, прикинь. Тоді в них по п’яні сварка, відморозки зразу в стакан, стали 

тьолок обіжати, наїзди там усякі, фуйо-муйо, Марленку защемили і давай душити на 

двох, тіпа розпишемо, а Лілька когті рванула, давай моїм пацанам дзвонити, з бригади – 

так і так, відморозки борзіють, іностранним баблом швиряють, мої з ходу налетіли, 

піздюлєй там, фуйо-муйо, тоді розкололи на сознанку – а-а-а, так вони фірмача 

замочили, ну ні я сєбє... Знаєш, мої пацани в такі розклади не клеяться, передали 

чмошників мєнтам – хай колють по-своєму. От вони зараз і колються, а то зовсім уже 

без понятій – взяли і гостя мені замочили... 

ВІРТУОЗ-ГАКЕР (вискакує наперед). Причому замочили в дослівному сенсі. Тіло 

упало в Потік і замочилося... Хоч насправді вони лише знаряддя.  

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. Хоч насправді вони лише знаряддя!  

ДАМА-ПЛІТКАРКА, МОРДОВОРОТ, ВІРТУОЗ-ГАКЕР (в один голос 

підтверджують). Хоч насправді вони лише знаряддя! 

АРТУР ПЕПА (помовчавши). Навіщо вам була його смерть? 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. А навіщо смерть узагалі?  

МОРДОВОРОТ (регоче). Для вічного оновлення!  

ВІРТУОЗ-ГАКЕР. Для вшанування Антонича. Для його вічного повернення. 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. А отже для того, щоб ваша дочка, 

перепрошую, падчериця, позбулася нарешті гніту своєї незайманості. 

ДАМА-ПЛІТКАРКА (розштовхуючи всіх ліктями). А ваша дружина, громадянка 

Воронич, вибираючи поміж вами й коханцем, таки вибрала вас, а не, скажімо, Орфея...  

АРТУР ПЕПА. Кого ви сказали? 

ДАМА-ПЛІТКАРКА, МОРДОВОРОТ, ВІРТУОЗ-ГАКЕР (в один голос). Та ж Орфея!  

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. А ви не впізнали?  

АРТУР ПЕПА. То це було ритуальне вбивство? 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. Усі вбивства ритуальні.  

ДАМА-ПЛІТКАРКА. Але ви маєте рацію в тому... 

МОРДОВОРОТ. Що з мого боку... 

ВІРТУОЗ-ГАКЕР. Це був акт... 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. Моєї вільної творчості! 

АРТУР ПЕПА (розгублено переводячи погляд з одного на другого, майже пошепки). 

То ви диявол? 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ (весело, знущаючись). Я автор.  
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МОРДОВОРОТ. Чи принаймні власник авторських прав. 

ДАМА-ПЛІТКАРКА. І саме тепер настає пора самому приєднатися до дійства. 

ВІРТУОЗ-ГАКЕР. Тобто зараз я стану богом із машини. 

Лунає ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК. 

1 СЛІДЧИЙ (хапає вилучений при обшуку телефон, обережно та здивовано). Альо... 

БАНКІР-КОМСЮК, він же ОПОВІДАЧ. Майор Вошивлюк? Це вас Варцабич Илько 

Илькович. Знаєте такого? (Перекидає трубку МОРДОВОРОТОВІ). 

1 СЛІДЧИЙ (приголомшений, напівзігнувшись). Так точно, Паршивлюк слухає. 

МОРДОВОРОТ. Паршивлюче, як воно нічо, га? Настрій перед празником? 

Нормально? Вошивлюче, я от чого дзвоню. Там твої орли здуру перестаралися, взяли ні 

за що двох моїх гостей, чоловіка і жінку – ну, там тіпа вони когось порішили, якогось 

австралійця, чи що. Так от, Перешиванюче, мої з бригади чисто случаєм вийшли на 

настоящих. Нє, вони вже здали їх твоїм у роботу. Ті вже колються, Профанюче. Так що 

ти давай – гостей мені відпусти – га? Ти мене поняв, майор? (Перекидає трубку 

ВІРТУОЗОВІ-ГАКЕРУ).    

1СЛІДЧИЙ (зігнувшись ще нижче). Нема питань, Ильковичу... Нема питань, 

Ильковичу... Нема питань, Ильковичу... 

ВІРТУОЗ-ГАКЕР (задоволено). Ну от. Гостей моїх відпускай, тачку для них я 

піджену, поняв? І мотай уже додому, субота, знаєш, паску пора святити, яйця там, діла-

дрова тощо. І тебе з тим самим, Зашиблюче, давай, розслабся, на тижні ще 

зіздзвонимося... 

ГРОМОВИЙ ГОЛОС. Артур Пепа? 

АРТУР ПЕПА (відступаючи). Я. 

ГРОМОВИЙ ГОЛОС. Вас відпущено. Можете повертатися. До побачення. 

Всі, крім АРТУРА ПЕПИ  та РОМИ ВОРОНИЧ, зникають. 

 

ЯВА ЧЕТВЕРТА 

Артур Пепа, Рома Воронич 

 

АРТУР ПЕПА (не дивлячись на РОМУ). Ти справді спала з ним, так? 

РОМА ВОРОНИЧ (так само не дивиться на нього). Чому ти про це запитав? 

АРТУР ПЕПА. Хотілося знати, що при цьому відчувають. 

РОМА ВОРОНИЧ. Це я в усьому винна. Ти мусиш від мене піти. Я приношу смерть. 

Він уже другий, знаєш? 
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АРТУР ПЕПА. Знаю. І тому нікуди не піду. Хочеться бути принаймні третім. 

(Помовчавши). Ти все ще любиш його? 

РОМА ВОРОНИЧ. Мені шкода, що він тепер сам. Усі ми лишаємось тут, і завтра 

свято, а його вже не буде. 

АРТУР ПЕПА. Усі ми лишаємось, але не так вже й надовго. Хоч ми нічого про це не 

знаємо. (Помовчавши). Насправді все може бути значно краще, ніж ми собі думаємо. 

КОЛОМЕЇН голос тихо промовляє: “ А дванадцятий обруч – це коло вічності, 

початок і кінець в одному, Альфа й Омега, всі ми і кожне з нас...” 

АРТУР ПЕПА та РОМА ВОРОНИЧ  беруться за руки, тихо виходять. 

 

Завіса 

 

Київ, 2005 рік 

 


