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                     КАМ’ЯНИЙ  ПТАХ 
 
                                     Правдива казка на три дії 
 
                                                   Особи: 
 
                                                  Дух (кілька виконавців) 
                                                  Крадій 
                                                  Левко   
                                                  Лілея 
                                                  Сліпий хлопчик     
                                                  Служниця 
                                                  Чаклун 
                                                  Ясь 
_________________________________________________________ 
 
 
                                           ДІЯ ПЕРША 
                                      
 
        Замок  Чаклуна.  З-поміж усіх незвичних речей виділяється скульптура 
великого білого птаха й багато живих квітів. 
        Ч а к л у н стоїть обличчям до зали, втупившись невидющим поглядом 
кудись в далечінь. Приглушений спів птахів. 
   ЧАКЛУН. Скільки вже років я ношу цю бороду, а сьогодні  вперше здалося, 
наче приклеєна... Чи то є знак того, що настав нарешті день?.. (Замовк).  
        Повагом входить приваблива жінка середніх літ - С л у ж н и ц я: її  
        горда постава аж  ніяк не відповідає звичній уяві про слуг.                                        
    

   СЛУЖНИЦЯ (не відразу). Пане! Вони в сусідній залі. 
   ЧАКЛУН (не міняючи пози). Підійди.                                           
                                     Служниця неквапливо зближається. 
   Зараз я скажу слова, яких ще ніколи не говорив. Ні тоді, коли в цей замок 
забрів Сліпий хлопчик, а за ним, як тінь, з’явився Крадій. Ні тоді, коли тут 
поселилася моя названа онука Лілея. Ні тоді, коли в замку з'явилося дивне 
створіння -  Дух. Ні тоді, коли страшна буря пригнала тебе, і на моє запитання: 
“Хто ти?” я почув...     
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   СЛУЖНИЦЯ. Пане, тебе всі називають Чаклуном, а мене прошу називати 
своєю служницею. Без роду і без імені, просто - Служниця. 
   ЧАКЛУН. Гарна пам'ять.  
   СЛУЖНИЦЯ. Пане, я забула все, що було до зустрічі з тобою. 
   ЧАКЛУН.  Пробач, я невдало пожартував. (Замовк). 
   СЛУЖНИЦЯ. Якщо ти передумав говорити чарівні слова,  то я піду... 
   ЧАКЛУН. Стривай. Ці пришельці... такі смішні. Що скажеш про них? 
   СЛУЖНИЦЯ. Гарні хлопці.  Ти не боїшся  за свою красуню-онуку? 
  ЧАКЛУН. А ти не боїшся  дихати свіжим повітрям, милуватися квітами, 
слухати пташиний спів? 
   СЛУЖНИЦЯ (ледь поклонившись). Я зрозуміла, пане. 
  ЧАКЛУН. Тепер я скажу тобі... чарівні слова. (Пауза). СКОРО УСІХ НАС  
ЧЕКАЮТЬ ВЕЛИКІ ПЕРЕМІНИ. 
  СЛУЖНИЦЯ. Ні! Я не хочу. Я боюся перемін, я...  Добре, пане, хай буде, що 
буде... 
 ЧАКЛУН (владно). Лілеє, онуко моя, Сліпий хлопчику, той, хто кличе себе 
Крадієм, і той, кого нарекли Духом,- з’явіться тут переді мною! 
          В різних місцях зали з’являються Лілея,  Сліпий хлопчик,  Крадій   
          і  загадкова  істота в масці  й незвичному вбранні - Д у х. 
   Вітаю всіх. (Помовчав). Хочу повідомити важливу новину. Зараз у цій залі 
з’являться двоє пришельців, які змінять усе наше життя. Долю кожного з нас 
перемінять. (Помовчав). Маємо ще багато часу, аби подумати: чи варто їх сюди 
пускати? Може, відмовимося від перемін? 
   ЛІЛЕЯ. Дідусю, не ображайся, але життя без перемін - це... це ось! Мертвий 
птах: і не літає, і не співає.  
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Ласкавий пане, я щодня складаю нову пісню, а бува, що 
й дві. А без перемін - це значить, жодної? 
  КРАДІЙ. Не вмію про себе. Скажу про... (Широкий жест). Після холодної 
зими настає квітуча весна, а потім літо, осінь. Хто може зупинити це? 
  ДУХ. Ой, ой, дурні люди! Які можуть бути переміни, коли існують ВЕЛИКІ 
НЕБЕСНІ ЗАКОНИ: душа безсмертна, втілюється то в чоловічому,  то в 
жіночому обліку, то злітає, то падає. І все залежить від того, як хто спокуси 
долає - владу, славу, багатство. А тоді - або до неба, або в тартарари. Хех, 
"переміни"!  
   ЧАКЛУН. Отже,  Дух, ти за чи проти перемін?  
   ДУХ (різко). Всі переміни, що їх затівають люди, шкідливі! Це кара небесна 
для всього живого. Це сльози і кров, смерть і гидота, Це вирубані ліси, 
забруднені ріки, отруєне повітря. Це зруйновані храми й святині. І я не 
дозволю! Я знищу всіх, хто посміє нав'язувати іншим якісь дурні переміни! 
Всіх - і тебе теж, Чародію! Бережіться! (Зникає).  
                    Злякано перезираючись,  всі, крім Служниці, покидають залу. 
   ЧАКЛУН (важко зітхнувши). У нас немає вибору. Клич їх сюди. (Відступає у 
тінь).  



 3 

                   Служниця виходить. Пауза. озираючись увсебіч, до зали за- 
                   ходять Левко та Ясь. 
    ДУХ (зринаючи в різних кінцях зали). Чого прийшли? Хто такі? Бан-дити, 
вбивці, злодії? Знищу! Геть! Геть звідси! Щоб і духу вашого!.. Геть! Кому 
кажу?  Марш назад!  Туди, звідки прийшли! Марш! Марш!   
    ЧАКЛУН. Наказую тобі: заспокойся! Не лякайй людей. 
    ДУХ. У-ух! Бережіться! Не дозволю жодних перемін! (Зникає).    
   ЛЕВКО. Фух...  Добридень вам, пане! 
   ЯСЬ (витирає піт з обличчя). Кланяємось низенько. 
   ЧАКЛУН. І вам добридень. (Розглядає пришельців) І справді гарні. 
   ЯСЬ. Ви щось спитали? 
    ЧАКЛУН. Скажіть мені, гості шановні, хто ви і звідкіля прийшли? 
   ЛЕВКО. Йшли ми сюди не один день: п’ять разів бачили схід сонця,  п’ять 
ночей дивилися на зоряне небо. І ось ми вже тут. Мене звати Левко,  а це мій 
товариш Ясь,  дорожчий за рідного брата мені... 
   ЧАКЛУН.  Красиво говориш. 
   ЯСЬ (посміхається). А він завжди так розмовляє, пане. А зараз тим паче, бо 
хоче справити на вас гарне враження:  адже ми прийшли сюди з великим  
проханням. 
   ЧАКЛУН. Я це відразу  зрозумів. Слухаю вас. 
   ЛЕВКО. Справа наша така важлива, пане... і така незвична... 
   ЯСЬ. Не заради себе прийшли ми сюди -  заради усіх наших земляків, то ж і 
просимо, вислухайте нас, не гнівайтесь. 
   ЧАКЛУН. Та  кажіть, не бійтеся. 
   ЛЕВКО. Ми й попрацювати, послужити у  тебе можемо, якщо виконаєш наше 
прохання. Бо ми працьовиті... 
   ЯСЬ. Роботящі! 
   ЧАКЛУН. Цікаво! І що ж то за прохання у вас? 
   ЛЕВКО. Чули ми, пане, що ти могутній чаклун, що все зробити можеш, якщо 
захочеш. Ось ми і вирішили до тебе звернутися. щоб допоміг ти людям нашим. 
Життя зараз важке, та й коли воно легким було? Всі працюють, а наступний 
день ще гірший, аніж вчорашній. А кожен прагне щастя. Та тільки де воно, те 
щастя?  То ж просимо тебе, всесильний пане, сотвори нам щастя велике-велике, 
а ми понесемо його людям, щоб життя  їхнє світлішим стало... 
   ЯСЬ. Віримо, дуже  віримо, що ти нам допоможеш! 
   ЧАКЛУН. Щастя, кажете? Гм, справді благородна мета - всенародне щастя... 
   ЯСЬ. Допоможеш, пане? 
   ЧАКЛУН. Чому б ні? Тільки поживіть у моєму замку з місяць, попрацюйте, 
покажіть, на що здатні, - і я виконаю ваше прохання.                                          
   ЛЕВКО. А чи можна спитати, як виконаєш? 
  ЧАКЛУН (посміхнувшись, показує на кам’яного птаха) А ось, бачи-те, 
кам’яний  птах стоїть? І чарівні слова існують: скажеш їх - і оживе цей птах. 
Розгорне він свої  могутні крила і злетить у сине небо, а на тих крилах понесе 
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він щастя до людей, велике та світле, щастя, заради якого ви до мене й 
прийшли. 
   ЛЕВКО. Оце диво так диво... Прямо перед моїми очима. 
   ЯСЬ. Гм, таке диво у звичайній кам’яній фігурі?..  Ну от, Левку, ти  мріяв 
побачити диво, коли йшов сюди? Ха-ха, мабуть, за той час, поки ми тут 
пробудемо, ще й не такі дива побачимо. 
   ЧАКЛУН. То ви залишаєтесь? 
   ЯСЬ. Так, звичайно. Я, наприклад, тільки мріяти міг пожити у замку 
справжнього чаклуна. А щодо роботи, то ми, як я вже казав, хлопці мо-торні: 
кажи, все зробимо, що загадаєш. 
   ЧАКЛУН. Гм, що ж його такого загадати?.. Чарівний замок будувати не 
треба,- ось він, золотий міст через річку... чоботи-скороходи... летючий 
корабель... жар-птиця... горбоконик... яйце-райце - все це тільки зайвий клопіт: 
доглядати, годувати, захищати від злодіїв... Ви от що, хлопці, ви самі собі 
роботу пошукайте. Може, полагодити щось треба, підмести, прибрати, грядку 
скопати - одне слово, хазяйнуйте. 
                                         Заходить схвильована Служниця. 
   СЛУЖНИЦЯ. Пане! Пане! 
   ЧАКЛУН. Чого тобі? 
   СЛУЖНИЦЯ. Дух знову за своє - регоче та й регоче! З людей глузує, то 
з’являється, то щезає. А Сліпий хлопчик лякається. Заспокойте врешті Духа, 
пане, скільки можна терпіти цю наругу? 
   ЧАКЛУН. Зараз заспокою, не хвилюйтеся. Дух просто жартує з хлоп-чиком. 
   ЯСЬ. Дух, кажете? 
   СЛУЖНИЦЯ. Жартує?! Та мені його “жарти” ось де! Причепився до дитини, 
жодної міри не знає - жартівник!  
   ЧАКЛУН. Та йду вже, йду. Влаштовуйтесь, хлопці, будьте, як вдома. 
                                                       Чаклун із Служницею виходять. 
   ЯСЬ. Дух! Уявити страшно, брр! А все одно, кортить побачити. ну кортить 
же, га? Ти чуєш, Левку? Я піду на Духа погляну, та й заодно роздивлюсь 
навколо, тут, мабуть, усякого добра доволі. (Виходить, щось бурмочучи). 
                                        Дух скрадається за Ясем, а  відтак зринає  позад  
                                        Левка. Зникає. Зринає в  іншому місці. І так кіль-  
                                         ка разів. Врешті зникає і з'являється в протилеж- 
                                         ному  кінці  зали:  владними магічними жестами  
                                         примушує з'явитися стурбовану злякану Лілею.  
   ЛЕВКО (зачаровано дивиться на кам’яного птаха). Диво дивнеє... Ось-ось 
простягну руку і доторкнусь до нього, відчую, може, як б’ється під  кам’яною 
бронею ніжне й лагідне серце чарівного птаха. Та ні, не птаха, а самого щастя 
людського, мріючи про яке, проливали люди віками кривавий піт і гіркії 
сльози. (Помовчав). Ось і чарівну книжку Чаклун залишив, може, й я зумію 
знайти в ній ті чудові слова, що ожив-лять кам’яного птаха. Я ж не для себе, ні! 
Для людей рідної землі. От ли-шень перегорну кілька сторінок - і все, і розкриє 
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птах свої могутні кри-ла, і полетить далеко-далеко, до наших осель і... 
(простягає руку до чаклунової книги, та раптом завмирає). Ні, не можна так, 
нечесно, майже крадіжка. Бо я ж обіцяв тут пожити і Ясь обіцяв, а головне, сам 
Чаклун погодився звільнити щастя з його кам’яної тюрьми. І буде людям 
щастя, і будуть вони сміятися й радіти, бо щастя таке лише Чаклун сотворити 
може. Я вірю, ні, я знаю, що так воно й буде, що тільки цей кам’яний птах 
cпроможний врятувати народ мій від сваволі хитрих людей, від злиднів і 
рабства (обережно  торкаеться кам’яного птаха). Диво... 
   ЛІЛЕЯ (зненацька). Подобається пташка? 
   ЛЕВКО. Добридень, панночко. 
   ЛІЛЕЯ. Добридень. 
   ЛЕВКО. А чи можна ваше ім”я запитати? 
   ЛІЛЕЯ. Лілея. 
   ЛЕВКО. Лілея (зачаровано дивиться на неї), Лілея... Незвичайне ім”я, та яке 
ж красиве, ніжне, мов квітка. 
    ЛІЛЕЯ. Квіти, пане, різними бувають. Може, ви якийсь будяк  маєте на увазі, 
то ще й  образитись можна. 
   ЛЕВКО. Авжеж будяк! Але такий гарний, такий запашний - в житті нічого 
кращого не бачив... 
                                        Посміхаються, розглядають одне одного. 
   ЛІЛЕЯ. А ви неввічливий, пане. 
   ЛЕВКО (здивовано). Та чого ж? 
   ЛІЛЕЯ. Аякже! Ви моє ім”я вже знаєте, а я ваше - ні, то як це назива-ється? 
   ЛЕВКО. Ну, то я - Левко. Бачиш, звичайне ім”я, ні з якою квіткою не можна 
порівняти. 
   ЛІЛЕЯ. Хіба що з якимось не дуже колючим будяком. 
   ЛЕВКО. Чому “не дуже”? 
   ЛІЛЕЯ. Ле-в-ко-о. Щось кругле таке, лагідне... А як же ти, Левку,  тут 
опинився? 
   ЛЕВКО. До Чаклуна з проханням великим прийшов. 
   ЛІЛЕЯ. А навіщо тобі дідусь? 
   ЛЕВКО. То ти його онука? 
   ЛІЛЕЯ Не бійся, я тебе на віслюка не перетворю, я нічого такаго не вмію. На 
чаклунстві тільки дідусь знається, але ніколи ще поганого ні-кому  не зробив. 
   ЛЕВКО. Я вірю, що це правда, тому і прийшов з Ясем до нього. 
   ЛІЛЕЯ. Ясь... Приятель твій? 
   ЛЕВКО. Так, майже брат. Шість років ми разом, і я знаю, що він гар-на 
людина, ніколи не підведе. 
   ЛІЛЕЯ. А що за прохання у вас до дідуся? 
   ЛЕВКО. За щастям прийшли ми. 
   ЛІЛЕЯ. За щастям? 
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   ЛЕВКО. Для людей, не для себе. Послужимо з Ясем у твого дідуся, і  він 
оживить оцього кам’яного птаха. І понесе той птах на своїх крилах щастя до 
людей. 
   ЛІЛЕЯ (розглядає птаха). То він чарівний?.. А я й не знала. Гадала, щастя 
просто так поміж людьми ходить. 
   ЛЕВКО. Ні. Немає щастя поміж людьми. Народ наш добрий, довірли-вий, і 
коли з’явилися чорні почвари і різними хитрими словами задурили нам голови, 
то ми повірили їм і втратили своє щастя. 
   ЛІЛЕЯ. Та хіба можна щастя втратити? Воно ж, як сонячне світло, віч-не, 
безмежне. 
   ЛЕВКО. То тільки тобі так здається. А нумо, замислись і скажи, чи ти 
щаслива? 
   ЛІЛЕЯ. У мене є дідусь, друзі:  Сліпий хлопчик, Крадій, Дух навіть... Маю 
дім - оцей великий замок, а біля нього чарівний садок, багато кві-тів... Здається, 
я маю все, що треба.  Це - щастя? Так... Ні... Мабуть, ні. 
   ЛЕВКО. То ти нещаслива?    
   ЛІЛЕЯ. Виходить, що так. Але й не нещасна! Я не можу нарікати на своє  
життя. Хіба  що іноді... Іноді серце просить чогось незвичного, ча- 
рівного... 
   ЛЕВКО. Щастя воно просить, Лілеє, того самого щастя, за яким я прийшов. 
Ось розгорне птах свої крила, полетить у небо, то подарує й тобі чарівний 
промінь щастя. 
   ЛІЛЕЯ. Ніколи б не подумала про таке диво. То, виходить, цей птах приховує 
в собі те, чого бажає моє серце? 
   ЛЕВКО. І не тільки твоє. (Зненацька). Тсс!  Хтось ніби співає? 
   ЛІЛЕЯ (прислухається). То Сліпий хлопчик. Він багато пісень знає. 
   ГОЛОС ХЛОПЧИКА. 
       Ой за море, море синє            Заблукали ми із нею 
       Полети, лелеко білий,             У житті, немов у хащі.   
       Принеси мені те щастя,           Полети за море, леле, 
       Що кохана загубила.              Принеси на крилах щастя. 
  ЛЕВКО.  Як чудово співає... Тільки тихо, майже нечутно. 
  ЛІЛЕЯ (підкоряючись магічним жестам Духа, бере Левка за руку). То ходімо, 
ходім, я тебе з ним познайом-лю. Хлопчик вже три роки живе з нами,  і щодня 
співає. Такі пісні! Вони в нього, наче кольорові сонячні зайчики, грайливі, 
добрі, вільні. І звідки вони в ньому беруться? То, мабуть, душа його промовляє. 
                                
                                                Виходять.                                                 
   ДУХ. Дурні люди, ух, дурні. Приперлися, нашуміли, наче тут пожежа якась, 
або - ще гірше! - весілля. Щастя вам треба! Скільки? Мішок? Два? Три?  О-о, я 
вам таке щастя влаштую, такі переміни!.. 
   КРАДІЙ (заходить). Знову щось не до смаку? 
   ДУХ. Крадій? А тебе звідки принесло? 
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   КРАДІЙ. Звідки принесло, там вже нема. Чого сердишся? 
   ДУХ. Та гадав, хоч ти розумна, поважна людина. Куди там! І чого це у вас так 
заведено - що не людина, то дурень? 
   КРАДІЙ. Може, тому, що серед вас, МУДРИХ духів, заведено знева-жаєш 
всіх і кожного? 
  ДУХ. Мудрий-не мудрий, а сказано мені: жодних перемін від людей не  не 
допускати... 
   КРАДІЙ (перебиває). Ким сказано? 
   ДУХ. Тим, хто привів мене в цей замок. І наказав не спускати очей з двох 
бродяг, які прийдуть за щастям.  
   КРАДІЙ (здивовано). За щастям? 
   ДУХ. Авжеж!  
   КРАДІЙ. І хто ж вони такі, ці мисливці за щастям? 
   ДУХ. Два тюхтії: під носом  зійшло, а в голові ще не посіяно. 
                                                 Крадій сміється. 
   Може, там, звідкіля вони прийшли, всі люди такі пришелепкуваті, не знаю. 
Один з них до Лілеї  причепився: все їй про щастя теревенить, а другий замок 
розглядає: і те йому цікаве, і до того придивляється, і тут принюхується. Оце 
так цілий місяць буде, Крадію, цілий місяць, доки вони щастя своє не 
здобудуть. А мені тиша потрібна, тиша і спокій.    
   КРАДІЙ . То один ходить і до всього придивляється? Цікаво... 
   ДУХ. Що ж  тут цікавого?  
   КРАДІЙ. Я хоч і не мудрий, як ти кажеш, але думаю - щастя для кож-ного 
своє буває. Приміром, я знаю, де моє щастя, як виглядає, навіть - як 
усміхається. А взяти його, приголубити і бути щасливим не можу. Чому? Бо 
сам себе... ну, скажемо так, покарав. (Весело). З людьми це іноді буває.  
   ДУХ. Якщо ти вже сам про себе так щиро...  Я, уяви собі, теж не все розумію, 
ну, що зі мною діється... чого зуби скалиш? Кожний дух колись був людиною, 
отже, заразився вашою глупотою, звичками різними... Помовч!.. Я хочу 
зникнути, покинути цей замок. А голос якийсь наказує: залишайся, не зівай, 
чатуй вдень і вночі, не дозволяй хитрим людям змовлятися, переміи затівати. 
Чому так? 
  КРАДІЙ. Слухай... істото, якби я був певен, що ти мужчина, давно б сказав 
тобі, як мужчина мужчині. Але, по-моєму, ти - дівчина, га? 
   ДУХ. Оце дурниця так дурниця, ха-ха-ха! 
   КРАДІЙ. О-о, який фальшивий сміх! Видно, ти велика грішниця. 
   ДУХ. За ці слова я міг би тебе, ух!.. Але ти вже й так покараний. Однак 
бережись, Крадію, не заїдайся з духами! (Зникає). 
   КРАДІЙ. Виходить, в цьому замку зібралася гарна компанія? А наві-що? На 
погибель свою чи на спасіння?  Ех, якби ж знаття, що в кума пиття, то й сам 
пішов би і дітей забрав... (Повільно виходить). 
                               Пильно придивляючись до всього, бреде Ясь, за ним- 
                              Дух з блискучою золотою скринькою в руках. Зникає.   
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                              Тут же, зринувши за кущем квітів, виставляє скриньку.  
                              Ясь затаїв подих, навшпиньках прямує до куща. Скри- 
                              нька зникає,  а  відтак  з'являється в іншому місці. Ясь -  
                             до неї: зникає. І так багато разів, аж поки  не пішла -  
 
                                                    Завіса                                                      
 
                                               ДІЯ ДРУГА 
 
                            Там же.  Сліпий хлопчик, а згодом Крадій і Служниця. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК (співає).   
Небо, сонце... Час минає,                Розумієш раптом з жахом,                                                                            
І дитинство в небуття                     Що його не вернеш ти.  
Вже пішло. Тебе чекає                     Там, позаду, світ дитячий, 
Світ дорослого життя.                     Попереду-світ складний, 
Час летить химерним птахом,        Якщо вірний шлях твій - значить,  
Та куди? В які краї?                         Біля тебе ангел твій.   
  СЛУЖНИЦЯ (з'являється разом з Крадієм).  Я стрічала різних співа-ків, але 
ніхто ніколи не хвилював так... Будь ласка, дитино, ще одну пісню. 
  КРАДІЙ. По-моєму, він за ці дні вже всі пісні виспівав? Левко наслу-хатися не 
може, вірно? 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. О, Левко дуже любить пісні. 
   КРАДІЙ. А Ясь? 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Ні, його пісні не хвилюють. 
  СЛУЖНИЦЯ. Все одно Ясь мені подобається. Такий красень, такий 
ввічливий. Золото, а не хлопець. 
   КРАДІЙ (сам до себе). Ото ж бо й воно, що золото. 
   СЛУЖНИЦЯ. Що ти там мимриш, Крадію? 
                                        Позад Крадія зринає Дух, робить магічний жест. 
   КРАДІЙ (чужим голосом). Та нічого. Тобі почулося, стара. 
   СЛУЖНИЦЯ (стримано). І підніметься язик таке казати! Яка ж я ста-ра? 
Відколи ти сюди прийшов, Крадію, самі лише образи я від тебе чую. Жахіття 
якесь! 
   КРАДІЙ. Жахіття чи страхіття? 
   СЛУЖНИЦЯ. Та я з тобою і розмовляти не бажаю. (Повертається до  
хлопчика) . Ти не знаєш, дитинко, де Лілея? 
  СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Ні, не чути. Ясь недалечко, отам десь, я чую йо-го 
скрадливі кроки. 
  СЛУЖНИЦЯ. Хотіла з нею погомоніти, а вона зникла. 
 КРАДІЙ (посміхається). Та вони тепер часто зникають. Таємниці спільні 
завелися. 
  СЛУЖНИЦЯ (замахується на нього).  Ой, мовчи вже, великий до-тепнику. 
   КРАДІЙ. Мовчу, ласкава пані. 
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   СЛУЖНИЦЯ. Зовсім мовчи! 
   КРАДІЙ. Зовсім мовчу. 
   СЛУЖНИЦЯ. Ні пари з уст! 
   КРАДІЙ (пошепки). А дихати можна? 
   СЛУЖНИЦЯ. О Боже праведний!.. Відведи хлопчика до замку. Ну, йди вже, 
йди, не впирайся. 
   КРАДІЙ. Чув, не впирайся! 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК (посміхається). Я так люблю, коли ви спереча-єтеся. Це 
завжди так весело, наче тато з мамою... 
  КРАДІЙ. Твій тато? Чи мій тато? Бо в цієї злої пані тата, либонь, ніколи не...  
Ой-йой, тікай, поки не пізно! (Легко підхопивши хлопчика під пахву, вибігає). 
   СЛУЖНИЦЯ. Чому я так на нього злюся?.. Якби ж він хоч трохи по-мовчав, 
я, може, й згадала б... І хлопчик цей сліпий... Не такий вже у нього сильний 
голос, а почую - серце крає... Чому? Кого він мені на-гадує?.. 
                     На сцені з’являється Лілея: бреде, замислившись про  
                         щось своє. 
   СЛУЖНИЦЯ. Лілеє, дитино, куди це ти? 
   ЛІЛЕЯ. Ой, пані, як я злякалася. 
   СЛУЖНИЦЯ. Замріялась? 
  ЛІЛЕЯ (посміхається). Не знаю, пані. Йшла, йшла і не помітила, як сюди 
забрела. 
   СЛУЖНИЦЯ. А куди ж  ти йшла? 
   ЛІЛЕЯ. Нікуди. Просто ходила, на квіти свої дивилася. Вони в мене такі гарні 
цього року, такі ніжні... 
   СЛУЖНИЦЯ. Ти, голубонько, й сама, наче квітка ніжна. 
   ЛІЛЕЯ. Я? Квітка? Гм! Квіти - їх ніщо не хвилює, здається, що весело їм 
завжди. Сонечко гріє, чарівні роси їх вмивають, вітер колискову співає...  Гарно 
їм, затишно, спокійно.  І я, здається, раніше такою бу-ла. Усе мені радісно було 
і на душі спокійно, все в мене було, чого тільки не забажало моє серце, все... 
    СЛУЖНИЦЯ (стурбовано). А зараз, дитинко? Невже змінилося щось для 
тебе? 
   ЛІЛЕЯ. Так. 
   СЛУЖНИЦЯ. І що саме, Лілеє? 
   ЛІЛЕЯ (тихо і сумно). Місяць вже скоро минає, а я й не помітила, як він 
проминув. Так швидко, так швидко... 
   СЛУЖНИЦЯ. І через те сумуєш? 
   ЛІЛЕЯ. Сумую, здається. 
   СЛУЖНИЦЯ (радісно). А чи не закохалася ти, дівчино? 
  ЛІЛЕЯ. Не знаю, пані, не знаю. Але щось... щось вже не так, і сама я не така, 
ніби подорослішала. І все чогось чекаю, чогось серце моє про-сить. А чого, 
пані, чого? Я не знаю, і серця свого не розумію... Левко каже, що то воно щастя 
просить великого та світлого, про яке всі мрі-ють. 
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   СЛУЖНИЦЯ. Будеш ти щасливою, дитино, от побачиш. Бо хто-хто, а ти 
заслуговуєш на щастя, люба моя, ще й як заслуговуєш. 
   ЛІЛЕЯ. А чи ви, щасливі, пані? 
   СЛУЖНИЦЯ (бере її за руку). Чому ти весь час кажеш мені "пані"? Адже я 
проста служниця. 
   ЛІЛЕЯ. Проста? Служниця? Ні, пані. Якась велика таємниця прихо-вана у 
кожному вашому русі, в кожному слові. Не питаю, що це, бо я не ласа до чужих 
таємниць... 
   СЛУЖНИЦЯ (перебиває). Та я й сама не знаю, що це! Життя моє, наче 
якийсь загадковий сон: прокинулася - і забула. 
   ЛІЛЕЯ. Може, згадаєте, як чарівний птах злетить у небо? 
  СЛУЖНИЦЯ. Птах? Ні, не вірю... Але знаю: будеш ти щасливою, гарно буде 
й мені. 
   ЛІЛЕЯ. От і виходить, що одночасно все станеться:  розгорне кам’я-ний птах 
свої крила, злетить у небо - і щастя, велике щастя завітає до нас. 
   СЛУЖНИЦЯ. Чому ж так сумно ти про це говориш? 
  ЛІЛЕЯ (не слухаючи). Левко каже, що людина завжди про щастя мріє. І він 
так радіє, що скоро закінчиться його служба у дідуся, і звільниться птах від 
камінної броні, і... 
   СЛУЖНИЦЯ (перебиває). А ти?.. Радієш? 
  ЛІЛЕЯ (замислено). Не знаю. Може й радію, бо дуже хочу, щоб він отримав 
те, за чим прийшов, щоб полетів птах у небо, бо Левко не заспокоїться, доки не 
принесе людям щастя. Але й сумно мені, бо коли оживе кам’яний птах, то... 
Левко піде звідси... 
   СЛУЖНИЦЯ. А ти цього не хочеш? 
   ЛІЛЕЯ. Ні, не хочу, ой, як не хочу! 
   СЛУЖНИЦЯ (обнімає її). Бідолашко ти моя... 
   ЛІЛЕЯ (схлипуючи). Всі будуть щасливі, а я... сховаюся у квітах і... щоб ніхто 
ніколи не дізнався... і щоб я нікому не зіпсувала щастя... Пробачте... 
   СЛУЖНИЦЯ (ледве тамуючи посмішку). Не журись, голубонько, як-що птах 
злетить у небо і я стану щасливою,- знайду тебе серед квітів і, чесне-пречесне 
слово, поділюся своїм щастям.   
   ЛІЛЕЯ. А хіба це можливо - ділитися щастям? 
   СЛУЖНИЦЯ. Та невже б ти зі мною не поділилася? 
   ЛІЛЕЯ. Я? Ну, звичайно, поділилася б! 
   СЛУЖНИЦЯ. А я, виходить, гірша за тебе? Ай-яй-яй!.. 
   ЛІЛЕЯ (стиха). Ви жартуєте, а я зовсім не розумію, що це зі мною ко-їться. 
Порадьте, що робити, ласкава пані?  
   СЛУЖНИЦЯ.  Тссс... (Повільно). Серце твоє мудріше за всіх наймуд-ріших 
порадників. Прислухайся до нього, Лілеє, прислухайся... (Зад-куючи, зникає).  
  ЛІЛЕЯ. Тиша... Тільки щиглик десь співає, і так чарівно співає, так ніжно... 
Здаться, заплющила б очі та й злетіла б у блакитне небо, і полетіла б далеко-
далеко, за обрій, напилася б сонячного проміння, солодкого вітру, пісні 
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пташиної, зірку б зірвала з неба, все зробила б, чого серце забажає. Серце... 
(прикладає руку до серця). Тріпоче серце моє у грудях, наче злетіти хоче. Що 
ти кажеш, дурненьке? (Пауза). Ні, не в небо ти хочеш - до нього, до нього 
хочеш полетіти, щоб випити музику його сміху, красу очей, ніжність посмішки. 
(Заплющує очі). Чи це кохання? Яким ніжним полум’ям палить воно мої груди, 
ніжним і пекучим. (Торкнувшись троянди, вколола палець). Боляче... І тобі, 
серденько, боляче, бо скоро він піде, а я залишуся тут сама. О Боже милий! Не 
сама ж я тут! І дідусь зі мною, і Крадій, і Cлужниця мудра. Ні, я не сама. Але 
без нього, без нього зовсім самотньою буду, наче забере він якусь мою частку, 
вирве з грудей серце і забере з собою... Та хіба ж то не так? Хіба не стукотить 
вже моє серце тільки для нього, хіба не кожен мій подих належить йому? Так, 
це кохання, воно полонило моє серце і мій розум, воно подарувало незвідане 
щось... Наче я прагну обняти весь світ - і можу, можу це зробити! І кричати... на 
весь світ хочу кричати про мою любов, щоб усі люди і звірі, й дерева і квіти 
знали, що мені так радісно і боляче, що я кохаю... кохаю так, що вмерти готова 
за нього, так, навіть померти... (Скрикує) Левку! Де ти? (Побігла). 
   ДУХ (зринає серед квітів). Кохання-сльози-поневіряння-штовхання-сміх та й 
годі. Або ще:  кохання-шлюб-діти-пелюшки-поневіряння -  ре-гіт та й годі. 
(Комусь за куліси). Ну, з'являйся вже, з'являйся! 
   ЧАКЛУН (виходить зі скипкою в руках). А чому - Дух? Який ти Дух? 
Звичайнісінький буркотун: бу-бу-бу, бу-бу-бу! 
    ДУХ. А ти великий чаклун і ще більший скрипаль? 
   ЧАКЛУН (сумно). Мовчить моя скрипка. 
   ДУХ. Та невже? 
   ЧАКЛУН. Два щастя було в мене: кохана дівчина і скрипка. І всі ка-зали, що 
то кохання робить мене чарівником-скрипалем. Аж поки злії люди не 
нашептали моїй дівчині, що я кохаю скрипку більше за неї. "Віддай мені душу, 
всю без останку",- зажадала дівчина. Я віддав - а скрипка моя замовкла. Що я 
не робив, як не старався - даремно. І тоді моя кохана... покинула мене: кому 
потрібен безталанний скрипаль.    
   ДУХ. Ти не безталанний, ти - брехливий! 
   ЧАКЛУН. Чому? 
  ДУХ. Тому що заявив, ніби з появою цих двох телепнів все перемі-ниться: 
злочинці стануть праведниками, сліпі - зрячими, дурні - розум-ними, а ти - 
молодим і красивим. 
   ЧАКЛУН. Про себе я не казав, а все інше - можливо. 
   ДУХ (різко). А я? Що станеться зі мною? Ну, швидше кажи, швидше! 
   ЧАКЛУН (не відразу). Кохання. Шлюб. Діти. Щастя. 
   ДУХ. Ой! Брехло нещасне, гадаєш, якщо я безтілесний, то можна з ме-не 
глузувати?! Бережись! Я людям нічого не прощаю. (Зникає). 
 ЧАКЛУН. Скрипочко моя, невже я знову помилився? Підкажи, порадь, що 
мені робити? (Пробує грати на скрипці, та замість музики лунає) - 
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    ЗАГАДКОВИЙ ЖІНОЧИЙ ГОЛОС. Серце твоє мудріше за наймуд-ріших 
порадників. Слухайся його, слухайся...  
   ЧАКЛУН (скосив погляд у той бік, звідки линув голос, урочисто). О, дякую 
тобі, моя люба скрипко, за цю мудру пораду, вельми дякую! (Виходить 
навшпиньках). 
   ЛІЛЕЯ (з'явившись з-поміж квітів, вражено). Дідусю, ріднесенький, я 
пожартувала, а ти... Виходить, і чарівникам порадники потрібні?..  
   ЛЕВКО (зринув поруч). Ось де ти, Лілеє. А я тебе шукаю, шукаю... 
   ЛІЛЕЯ (з перебільшеною легковажністю). А навіщо? 
  ЛЕВКО. І сам того не знаю. Просто захотілося тебе побачити, пого-ворити... 
   ЛІЛЕЯ. А про що поговорити? 
   ЛЕВКО. Та мені все одно, аби разом з тобою бути, голос твій ніжний чути. 
   ЛІЛЕЯ. Жартуєш? 
   ЛЕВКО. Ні. Сам не знаю, чому, але вже так звик, що ти поруч... Мені Крадій 
підказав, де тебе шукати.  
   ЛІЛЕЯ. Крадій... 
   ЛЕВКО. Дивно, я вже місяць тут, а досі не знаю, яке його справжнє ім'я і 
чому ви його всі Крадієм називаєте. 
   ЛІЛЕЯ. Бо нема в нього іншого імені. Дідусь каже, спочатку прийшов Сліпий 
хлопчик, а за ним - Крадій. І каже: "Все для вас робитиму, тільки не 
проганяйте. Колись я мав свій дім, родину, велике господар-ство, ім'я моє люди 
з повагою промовляли. Але так сталося, що вкрав я сам у себе і дім, і родину, і 
господарство - отже, віднині ім'я моє - Кра-дій". 
   ЛЕВКО. Яка дивна історія. 
   ЛІЛЕЯ. Він прийшов до дідуся за спокоєм, і дідусь заспокоїв його серце, що 
так багато страждало. 
   ЛЕВКО. Ну от, він за спокоєм прийшов, я - за щастям. Одна ти нічого не 
просиш у дідуся.  
   ЛІЛЕЯ. Одна я... 
   ЛЕВКО. Що з тобою, Лілеє? Чи то мені привиділося, чи справді жур-ба в 
твоїх очах промайнула? 
   ЛІЛЕЯ (намагається посміхнутися). Та  це тобі здалося, Левку. Чого б це мені 
раптом сумувати? 
   ЛЕВКО (бере її за руку). Ой ні, не здалось мені, ти й справді сумуєш. Але 
чому, Лілеє? 
                                    Дівчина уникає його погляду. 
    Що сталося? Кажи.      
   ЛІЛЕЯ (ледве чутно). Місяць минає, скоро вже дідусь виконає свою обіцянку.  
   ЛЕВКО. Чого ж  сумувати - радіти треба! Адже ти віриш, що твій ді-дусь-
могутній чаклун? Віриш. Отже, полетить у небо кам'яний птах! І понесе людям 
щастя. Чому ж не радіти? 
   ЛІЛЕЯ (відходить). А мені сумно. 
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   ЛЕВКО. Я ж казав, щастя й до тебе завітає, як злетить у небо птах. Я чекаю й 
не дочекаюся, коли це нарешті станеться. 
   ЛІЛЕЯ (стиха). Та й я чекаю, Левку, дуже чекаю.  
   ЛЕВКО. То чого сумуєш? 
   ЛІЛЕЯ. Боляче мені, Левку... 
   ЛЕВКО. Боляче? Невже тебе хтось образив, Лілеє? Хто, скажи? 
   ЛІЛЕЯ (ледь всміхаючись). А навіщо це тобі знати?  
   ЛЕВКО. Та я захищу тебе, Лілеє, бо не можу, ну. ніяк не можу я бачи-ти сум у 
твоїх очах! 
   ЛІЛЕЯ (стиха). Чому ж? 
   ЛЕВКО. Бо не можна так! Бо ти радіти повинна! 
   ЛІЛЕЯ. Чому? 
   ЛЕВКО. Бо я... (перевів подих, зовсім тихо). Я кохаю тебе. 
   ЛІЛЕЯ. Ти сказав "кохаю"? Ти справді?.. Чи то мені тільки почулося? Чи, 
може,  вітер наді мною насміявся? 
   ЛЕВКО. Ні, то не вітер, то я сказав... 
   ЛІЛЕЯ. Сказав... 
   ЛЕВКО. Ні, то серце моє сказало... 
   ЛІЛЕЯ. Серце. (Танцює). Серце. Серце. 
   ЛЕВКО. Лілеє... 
   ЛІЛЕЯ. Серце не  бреше. Воно розумніше за всіх... 
   ЛЕВКО. А ти? Ти мене?.. Ні! Не кажи краще нічого, не хочу, не хочу знати. 
   ЛІЛЕЯ (сміючись. обнімає його). Любий мій Левку, та як же мені тебе не 
кохати? І ти міг таке подумати? Чуєш, чуєш, як серце стукотить? Хіба не чуєш, 
як воно каже, що кохає тебе? 
   ЛЕВКО. Чую... А моє, чуєш? 
  ЛІЛЕЯ. Чую, чую, Левку, і це найкраща в світі музика. Адже я так страждала, 
думала, отак і підеш собі, а я зостануся тут сама зі своїм коханням. 
  ЛЕВКО. Ні, люба, не бійся того. Я без тебе - як це?.. А  коли кам'яний птах 
злетить у небо, то подарує і нам з тобою щастя. І життя наше стане тоді світле й 
пречудове. 
  ЛІЛЕЯ. І я в те вірю, Левку, вірю...  
                                     Тягнуться одне до одного, та почувши чиїсь  
                                     кроки, вибігають. 
                                     Озираючись навколо, з'являється Ясь. 
   ЯСЬ. Ну от, пішли, нарешті. Тепер, здається, ніхто не заважатиме. Тут 
затишно. (Нетерпляче). Щось він не квапиться. А я не люблю чекати... Гм! Та 
де ж він?   
   КРАДІЙ (серед квітів). Тут.   
   ЯСЬ. Нарешті прийшов. 
   КРАДІЙ. Прийшов. Чого тобі? 
   ЯСЬ. У мене справа до тебе. Гадаю, погодишся. 
   КРАДІЙ. Побачимо. (Убік). Знаю я твою справу, голубчику. 
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   ЯСЬ. Що кажеш? 
   КРАДІЙ. Чого кликав? 
   ЯСЬ. О, коли я розповім тобі все, тт не так заговориш. 
   КРАДІЙ. Ну то розповідай. 
  ЯСЬ. Я цей місяць весь час ходив тут, по замку, багато цікавого по-бачив. 
   КРАДІЙ. Ага. 
   ЯСЬ. Що кажеш? 
   КРАДІЙ. Та нічого, розповідай. 
   ЯСЬ. Так от, я знаю, що в кімнаті Чаклуна є золота скринька з різни-ми 
речами, які називаються коштовностями. А які там камінці, Крадію, мені таке й 
не снилося ніколи! 
   КРАДІЙ. Ну то й що? 
   ЯСЬ. Як "що"? Таке багатство, уяви лишень. І навіщо воно старому Чаклуну? 
Він, як захоче, то наробить собі такого добра скільки завгод-но. Допоможи 
мені... ну, взяти цю скриньку, а я вже з тобою поділюся по-братськи.   
   КРАДІЙ. А навіщо я тобі? 
  ЯСЬ. Бо ти, звісно, краще за мене знаєш ці краї. Треба знати, куди йти, де 
заховатися.  
   КРАДІЙ. Звісно, треба. Але тільки навіщо воно мені? 
   ЯСЬ. Та це ж таке багатство! 
   КРАДІЙ. Ну то й що? Мене то не цікавить. 
   ЯСЬ. Але ж тобі це зробити, що хліба відрізати. Саме твоє прізвисько про це 
говорить. Ну? 
   КРАДІЙ (ліниво). Не хочу. 
   ЯСЬ. Та ти що! Я половину тобі віддам, якщо допоможеш. Навіть більше 
половини. Послухай-но, друже. Я без тебе не зумію все пра-вильно зробити. 
   КРАДІЙ (дивлячись йому у вічі). Чому ж? 
   ЯСЬ. Ну, Крадію... Я ж... я ж не такий, як ти. 
   КРАДІЙ. Та невже? 
   ЯСЬ. Не глузуй, бо сам знаєш - це правда.  
   КРАДІЙ. Може, й знаю. Та чи знаєш ти всю правду про мене? 
   ЯСЬ. Та знаю, знаю. Ну, згоден? 
   КРАДІЙ. Я подумаю про твою справу. Через два дні ми знову пого-воримо 
про це. 
   ЯСЬ. Через два дні? Краще завтра. 
   КРАДІЙ. Бач, який нетерплячий. Добре, завтра. І ще одне, Ясю. Ти ж ніби 
сюди за щастям прийшов. 
   ЯСЬ. Та то Левко мріє про всенародне щастя, що в кам'яному птахові 
заховане. А мені яке щастя без багатства? І ось воно прямо в руки, само 
проситься. Для кожного своє щастя існує, Крадію, для кожного своє.    
   КРАДІЙ. Ото ж бо й воно, що своє,- але за рахунок інших, так? 
   ЯСЬ. Що ти кажеш? 
   КРАДІЙ. Та, кажу, твоя правда, Ясю, у кожного своє щастя. (Зникає). 
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   ЯСЬ (потираючи руки). Наче все гарно складається. Крадій розумна людина й 
добре знає, що без грошей немає життя. А за гроші все купи-ти можна, навіть 
отого кам'яного птаха з усім його... Гроші - ось де справжнє щастя. Туди підеш 
- всі тобі раді, сюди - аж у рота загляда-ють.  Що за життя буде з тою золотою 
скринькою, що за життя! Нехай Крадій краде, бо то ж його робота, а жити, як 
душа захоче, розумно, вільно, веселитися по-справжньому-то вже я буду. Поїду 
кудись далеко-далеко, з таким багатством мене скрізь  зустрічатимуть радо й 
шанобливо. Тільки все треба добре обмізкувати, бо з великими грішми великий 
розум і ще більшу пильність треба мати. (Виходить). 
   ДУХ (як завжди, зринає в несподіваному місці). Цікава річ: коли люди 
базікають про душу, про розум, то насправді мають на увазі  тіло! Забаганки 
примітивні: смачно поїсти, одягнутися шикарно, золоту карету завести, коней 
баских, собак гончих. А душа, а розум тут при чому? Коли ляже в землю те, що 
з землі повстало, і залишиться вічна, безсмертна душа, - якою вона буде? 
Гордою, щедрою, вільною? Чи рабською, нікчемною?.. Чому ця проста істина 
так пізно завітала до мене?.. (Важко зітхнувши, у зал). Антракт.   
                                                    
                                                 Завіса 
 
                                                                                                         
                                            ДІЯ  ТРЕТЯ 
 
                                   Декорація першої дії. 
                                   Крадій, Дух, Служниця і Чаклун, якого ніхто не  
                                   бачить.                                        
    
    СЛІПИЙ ХЛОПЧИК (співає). 
Як у вирій відлітала                     Де весною уквітчалось 
Мама сонячної днини,                 І в яких лісах дрімучих  
то казала на прощання:               Воно влітку заховалось? 
"Рости, сину мій, щасливим".      Мамо, мамо, знову осінь 
Ой, казала, та й журилась,          Плаче тихими дощами.  
Бо сама того не знала,                 Мамо, мамо, син ваш просить- 
Де те щастя заблудилось.            Поверніться: щастя з вами!  
Де узимку зимувало,  
   СЛУЖНИЦЯ (стискаючи скроні руками, сама до себе). Про кого це він 
співає? І чому так серце моє завмирає?  
   КРАДІЙ. Мовчи, мовчи, Крадію, якщо хочеш людиною стати!.. О Бо-же, яка 
це кара - знати, мовчати, і навіть думку саму проганяти... (Весело). І звідки 
вони в тебе беруться, такі веселі пісні, козаче? Га? 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. "Козаче"?!. Гм, колись тато на мене так казав - ко-за-
че... Ах пане, який же я був тоді щасливий! 
                                        Крадій стоїть, зціпившн зуби,- наче скам'янів.                  
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  ДУХ. Всі навколо тільки про щастя й базікають. Ох, провчу я вас! 
   КРАДІЙ (хрипко). А ти не слухай. І не погрожуй! Бо тут козаки... 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Не сваріться. Я все чекаю, коли Чаклун ожи-вить 
кам'яного птаха і той злетить у небо, і все навколо зміниться, і... 
   ДУХ. Ой! Ти ж все одно нічого не побачиш.  
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Побачу, все побачу. 
   ДУХ. А то як же? 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Серцем. Поки очі відпочивають, серце моє за них 
працює. 
   ДУХ. І довго ще вони будуть відпочивати, твої очі? 
   КРАДІЙ. Та помовч ти! Сам же казав - тиші бракує.  
   ДУХ. А чого ви, люди, такі дурниці верзете? 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Бо не хочемо весь час плакати й сумувати! Бо ми діти 
сонця, а воно завжди веселе й привітне. А ще ми любимо жарту-вати... 
   СЛУЖНИЦЯ (несподівано підхопила). А ще ми любимо любити!   
   КРАДІЙ (уточнив). Кохати... (Знітився). 
                                     Служниця окинула його враженим поглядом. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Я бачу! 
                                     Загальний рух. 
   Ні, ні, не це, я... Я згадав обличчя татуся. Він тримав мене на руках і кричав 
комусь: "Кохати - це означає прощати!" 
   СЛУЖНИЦЯ. Що?! Повтори. Ще раз. Ці слова, ну! 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Які слова, пані? Ви так голосно скрикнули, що я забув... 
   СЛУЖНИЦЯ (до Чаклуна, який з'явився зі свого укриття). Що він сказав, 
пане? Ти чув? Які слова? Будь ласка...  
   ЧАКЛУН (потойбічним голосом). КОЛИ ЩАСЛИВІ ЗАПЛАЧУТЬ, А 
НЕЩАСНІ ЗАСМІЮТЬСЯ, ТОДІ ПОБАЧИТЕ Й ПОЧУЄТЕ. (Повільно 
виходить). 
 
                              Всі вражено  переглядаються, виходять хто куди.            
   ДУХ. Засміються! Почуєте! Побачите! Аякже! Все буде так, як я захочу. 
Крадія і Служницю посварив? Посварив. Яся до скриньки привів? Привів. 
Левка і Лілею коханням-штовханням засліпив? Заслі-пив. Хе, "переміни"! 
(Зникає). 
                               
                              Вбігає збуджений Ясь з золотою скринькою в руках. 
   ЯСЬ. І звідки він узявся. той Чаклун? Так добре все йшло...  Ну, гаразд, Ясю, 
діло зроблене, заспокойся... Тепер мені Крадій ні до чого, от тільки виберуся 
звідси і... Тихо, тихо, не поспішай. Обдумай все, як слід, бо дурням таке щастя 
(гладить скриньку) саме в руки не йде,- отже, ти мудрий хлопець, а тому думай, 
думай. Тссс... (Завмирає). 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК (з'явившись в глибині сцени). Хто тут? 
   ЯСЬ. От невдача, сліпий хлопчисько на дорозі. 
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   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Левку, це ти? 
   ЯСЬ. Гм... 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Дух? Це знову  ти? 
   ЯСЬ. Ну, я це, я.  
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Ясь? 
   ЯСЬ. Ну, Ясь. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. В хованки грашся? 
   ЯСЬ (пробираючись до дверей). Та я замислився і не відразу тебе по-чув. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. То, виходить, я не добачаю. а ти недочуваєш?   
   ЯСЬ (роздратовано). Та хай буде по-твоєму. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Що з тобою, Ясю? Ти якийсь не такий сьогод-ні. Може, 
щось трапилось? (Прислухається). Ти йдеш кудись? 
   ЯСЬ. Та йду собі, відчепись. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Куди ти, Ясю? 
   ЯСЬ. А то вже не твоє діло, малий. Бувай! (Вислизнув із зали). 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Ясю! Ясю! Пішов... Мабуть, якась біда, бо він сам не 
свій.  
   СЛУЖНИЦЯ (вбігає). Дитино, дитино, з тобою все гаразд? 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Так, пані, все гаразд. 
   СЛУЖНИЦЯ. Ох, слава тобі, Господи. Чи не знаєш, де Ясь? 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Кудись пішов, але злий був дуже, сам не свій. Здається, 
пані, трапилося щось?  
   СЛУЖНИЦЯ. Ох, трапилося! А все той нелюд. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Хто? 
   СЛУЖНИЦЯ. Та Ясь, Ясь, хто ж іще.  
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. А що він зробив? 
   СЛУЖНИЦЯ. Злодій! Украв золоту скриньку хазяїна. Та не просто украв, а 
підняв руку на Чаклуна, мало не вбив. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. На дідуся? Як він міг?! 
  СЛУЖНИЦЯ. Золото йому розум затьмарило, душу спопелило. І те-пер він 
людина без душі, бо заради багатства... Ой, лишенько, хто ж міг подумати, що 
він такий? 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Життя його покарає. 
   СЛУЖНИЦЯ. Еге ж, майне кудись і шукай вітра в полі. Що ж роби-ти?  
                                                   З'явився Крадій. 
   Крадію, де ти був? Яся не бачив? 
   КРАДІЙ. А що вам той Ясь? 
   СЛУЖНИЦЯ. Ти бачив його чи ні, питаю? 
   КРАДІЙ. Ні. 
   СЛУЖНИЦЯ. Ой, лихо яке. 
   КРАДІЙ. Та що трапилось? 
   СЛУЖНИЦЯ. Чаклуна мало не вбив. Злодій... 
   СЛІПИЙ ХЛОПЕЦЬ. Скриньку золоту вкрав. 



 18 

   КРАДІЙ. Вкрав?! Де він? Куди пішов? 
   СЛУЖНИЦЯ. Не знаємо. Втік. 
   КРАДІЙ. Ну ні, від мене далеко не втече! (Вибігає). 
 
                                            До зали входять Левко й заплакана Лілея. 
   ЛІЛЕЯ. Бідний дідусь...  
   ЛЕВКО. Сон якийсь, безглуздий сон... 
   ЛІЛЕЯ. Він завжди так вірив людям... 
   ЛЕВКО. Заспокойся, люба, дідусь поправиться. Ти ж чула, обіцяв ско-ро 
встати.  
   ЛІЛЕЯ. Я чула, але... Ясь, Ясь! Так легко душу згубив... 
  СЛУЖНИЦЯ. А нащо йому тепер якась душа? Тепер він багач, всі двері перед 
ним відчинені, куди не прийде, всі кланятися будуть.  
   ЛЕВКО (йде). Наздожену, в очі погляну... 
   СЛУЖНИЦЯ. Не йди, Крадій його приведе. 
   ЛЕВКО. Я його сюди привів, моя провина, отже, я мушу... 
   ЛІЛЕЯ (перебиває). Немає тут жодної твоєї провини, Левку! Поки не було 
спокуси, він і сам не думав, що здатний на таке. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Спокус багато є на світі, а душу Бог нам дав  одну. 
   ЛЕВКО (хапається за голову). Соромно, ох, як соромно, Господи! Я ж його 
мав за рідного брата,  життя за нього ладен був... І на що він нас проміняв усіх? 
Багатство? Чого варте багатство без друзів, без душев-ного спокою, без 
веселого сміху?  
   СЛУЖНИЦЯ. Ой Левку, і злодії веселі бувають... 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Тихо! Тихо! Я чую кроки... 
 
                                     До зали входить Крадій, тягнучи за руку Яся. 
   КРАДІЙ. Ось він, герой. (Передає скриньку Служниці). Потримайте, пані. (До 
Яся). Ну? 
   ЯСЬ. Не чіпай мене. 
   ЛЕВКО. Як ти міг таке зробити, Ясю? Як ти міг...   
   ЯСЬ. Я не робив цього! То він! (Показує на Крадія). То він все. Він же крадій! 
   КРАДІЙ. Що ти белькочеш? 
   ЯСЬ. Правду! Правду кажу! 
   ЛЕВКО. Не бреши, це ти зі скринькою тікав, це ти крадій і зрадник! 
   ЛІЛЕЯ. Ясю, ти жив у замку мого дідуся, їв його хліб, а сьогодні від-дячив - 
мало не вбив його! 
   ЯСЬ. Я не хотів нікого вбивати! 
   СЛУЖНИЦЯ. Брешеш, я бачила... 
   ЯСЬ. Неправда, я його тільки штовхнув!.. Я... я не хотів, але він стояв на 
дорозі і я штовхнув, але несильно, чуєте, несильно! 
   СЛУЖНИЦЯ. Та він же старий, немічний! 
   ЯСЬ. Він чаклун! Йому диявол допомагає. 
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   ЛЕВКО. Що ти кажеш?! І як в тебе язик повернувся?.. 
   ЛІЛЕЯ. Не треба так голосно. (Сумно). Ясю, ти - злодій. 
   ЯСЬ. Ні! 
   ЛІЛЕЯ. Так, Ясю, ти занапастив свою душу.  
   КРАДІЙ. Та хіба він  про душу думав? (Наближаючись до Яся). Зак-рию зараз 
в підвалі, хай посидить та й подумає про своє нікчемне жит-тя.  
   ЯСЬ. Не підходь! (Задкуючи, штовхає кам'яного птаха). 
   ВСІ. Ні!! 
                                      Кам'яного птаха розбито. 
                                      І поки всі стояли, втративши дар мови, Дух  
                                      витанцьовував свій фантастичний танок. 
   ДУХ. Ось вам переміни! Ось вам щастя! Ха-ха! (Зникає). 
   ЛІЛЕЯ. Він розбився... 
   КРАДІЙ. І не склеїш... 
   СЛУЖНИЦЯ. Боже мій, скільки лиха від одної людини!.. 
   ЯСЬ (сердито). Я не хотів! 
   ЛЕВКО. Хотів, не хотів - яка різниця? Тепер все одно. 
  ЛІЛЕЯ (кидається до уламків птаха, намагається зібрати). Господи,             що 
ж тепер робити? 
                                  З'являється  Чаклун,  його  ніхто  не  бачить. Згодом  
                                  зринає Дух, пильно розглядає уламки птаха, зникає. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Тепер вже ніколи я не побачу ні сонця, ні кві-тів... 
   СЛУЖНИЦЯ. І я не згадаю свого минулого... 
   КРАДІЙ. Тепер вона вже ніколи не простить мене... 
  ЛЕВКО. От і не буде тепер людям щастя: розбитий птах злетіти не змо-же...  
  ЛІЛЕЯ. Не буде людям щастя? Ну так, без кам'яного птаха...  А як він міг 
розбитися, той птах? Хіба він не чарівний? Невже може щось чарів-не так 
легко, в друзки?.. Може, дідусь пожартував? Та ні, занадто страшний той 
жарт... 
  СЛУЖНИЦЯ (біля неї). Не сумуй, Лілеє, ми всі, ми не повинні так легко 
забувати... Про що забувати?  Що я хотіла сказати?.. 
   ЛІЛЕЯ. Та як же не сумувати, пані? Тепер і мені з Левком щастя не буде, 
адже не злетить, не злетить кам'яний птах у небо  і... 
                         
                                     Раптом Левко починає сміятися. 
   (Вражено). Що з тобою, Левку? Ти хворий? 
   ЛЕВКО. Ні, люба моя Лілеє, я не хворий, я просто... Господи, як же я міг 
повірити, що всі люди втратили щастя, а якась пташка, та ще й ка-м'яна!- пурх-і 
враз його поверне?! Яким же я був смішним, Лілеє! Щас-тя! Воно ж не в 
камені, воно в серці гарячому людському тріпотить і солодко дихає променями 
радості. Чи, може, твоє серце вже охололо і... 
  ЛІЛЕЯ (пребиває). Ні, воно ще більше! І щастя моє таке... таке без-соромне... 
   ЛЕВКО.  І моє теж! 



 20 

   ЛІЛЕЯ. А як же? (Показує на уламки птаха). 
  ЛЕВКО. Він дуже хитрий чаклун, твій дідусь. Хотів, щоб ми  самі все, ну, щоб 
своїм розумом допетрали... 
   ЛІЛЕЯ. Що кожний сам творець свого щастя, так? 
  ЛЕВКО. І ніхто, ніякий чаклун не може його подарувати... 
   ЛІЛЕЯ (підхопила). І серця щасливих людей розквітають від того, що інші 
люди зовсім не помічають: схід сонця і спів птахів... 
   ЛЕВКО. Перший сніг... 
   ЛІЛЕЯ. ... і перша блискавка... 
   ЛЕВКО. Смак печеної картоплі...  
   ЛІЛЕЯ. ... і запах метеоли... (Побачивши обличчя присутніх). Я... я... 
Пробачте... 
   СЛУЖНИЦЯ. Дитинко! Це ти нас пробач, що мимоволі підслухали... 
  ЛЕВКО (перебиває). Ні! Я хотів, я йшов  здобувати щастя для всіх лю-дей, а 
вийшло - для себе... 
   ЛІЛЕЯ (до Служниці). Навчіть, як поділитися... 
   СЛУЖНИЦЯ. Та я жартувала, голубонько, забудь! 
   ЛІЛЕЯ. Забути? Про вас, про дідуся, (до Крадія) про вас, (у бік Сліпо-го 
хлопчика) про нього? І бути щасливою?       
   ЛЕВКО (пригорнув Сліпого хлопчика). Якби я міг, якби я тільки міг... 
   ЛІЛЕЯ. Дідусь, він ніколи про себе не думав. Все для інших, іноді зов-сім 
чужих людей... А я щаслива, коли йому так погано, і всім навколо?.. 
   СЛУЖНИЦЯ. Боже, дитино, ти плачеш?!  
   ЛЕВКО (у відчаї). Слухайте, а може, дідусь навчить нас? Може, є такі чари? 
Адже діляться люди бідою? Діляться! І радістю, й багатством... Лі-леє, не плач, 
давай разом подумаємо, бо як же це? Хіба моя хвора ма-тінка, брати мої, (у бік 
Сліпого хлопчика) соловейко наш, хіба вони гірші за нас? Не заслужили щастя, 
і в горі помруть, і ніколи-ніколи... 
   КРАДІЙ. Хо-хо, і ти плачеш, Левку?! 
  ЛЕВКО. Та ні, це від злості, хай йому грець! 
                                     Сміх. 
  КРАДІЙ. Ну й дивина: щасливі-плачуть, а нещасні-сміються!  
                                     Спецефект: блискавиці, грім. Переміна світла. 
   СЛІПИЙ ХЛОПЧИК. Ой, що це? Я... я бачу! Ти Лілея? А ти Левко? (До 
Крадія). А... а чому у вас обличчя мого тата? 
   СЛУЖНИЦЯ. Згадала! (До Крадія). Це ти, ти занапастив нас? 
  КРАДІЙ (стає на коліна). Так, моя пані, я піддався спокусі і зрадив вас. Я 
розбив сім'ю, украв не тільки своє, а й ваше щастя. 
   СЛУЖНИЦЯ. Крадій, крадій! 
  КРАДІЙ. Крадій! І  покараний за це - ні дому, ні сім'ї, бродяга без-рідний. А 
ви, ласкава пані? Чому ви тут? За які гріхи вас так покарано, що, будучи поруч 
з рідною дитиною, ви не впізнаєте її?! 
   СЛУЖНИЦЯ. Синку! Рідний мій! (Обнімає Хлопчика, пестить).   
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   ХЛОПЧИК. Мамо, я знав, я відчував,- ти поруч... 
                                   І раптом всі завмирають: з довгою білою бородою  
                                   в руках з'явився стрункий юнак. Пауза. 
   ЛІЛЕЯ. Хто ви? 
   ЛЕВКО (стиха). Наче знайоме обличчя... 
   ЮНАК (підходить до Яся, чіпляє йому бороду). Ти хотів бути бага-тим і 
самотнім? Будеш. Віднині це (широкий жест) твої володіння. Але ти зашишся 
тут сам-один. Люди, звірі і навіть птахи обминатимуть цей замок. І ніхто 
ніколи не згадає твого справжнього імені. ЧАКЛУН - ось віднині твоє 
прізвисько. 
   ЛІЛЕЯ (пошепки). Дідусь? 
   ЮНАК. Та якщо ти зумієш вичавити з душі своєї зло, жадібність. не-нависть, 
а натомість поселиш туди щедрість, любов і повагу до всьго сущого на землі, 
то прилетять до тебе птахи, зацвітуть квіти і прийдуть люди, І може, 
дочекаєшся, як і я, того дня, коли щасливі заплачуть, а нещасливі засміються. 
   ЛІЛЕЯ. Дідусь! 
   ЮНАК (уточнив). Названий. Бо дітей ще не маю, отже, і внуків теж. Але я 
знаю, де твої батьки, Лілеє. А зараз дозволь подякувати тобі за науку. (Іншим 
тоном). "СЛУХАЙСЯ СВОГО СЕРЦЯ". Дякую. (Низь-кий уклін). І тобі, 
Левку... (Раптом, здригнувшись, завмирає). Вона тут! Вона вже тут...    
 
                                           Входить красива дівчина зі скрипкою в руках. 
   КРАДІЙ. Дух?.. 
   СЛУЖНИЦЯ. Тссс! 
   ДІВЧИНА (простягає скрипку Юнакові). Заграй, будь ласка. Ну, бу-ла я 
дурною, була. Але тепер, здається, порозумнішала трішки... Може, от на 
стілечки. А, може, й більше... А ти? Га?  
                         Розквітнувши щасливою посмішкою, Юнак бере  скрип- 
                         ку - і тієї ж миті забриніла ніжна мелодія кохання... 
 
 
                                                       З А В І С А  


