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Темрява. Здалеку чути невиразні звуки пострілів, вибухів бомб. Вони зливаються в далекий
тривожний гул. Поступово стихають. Посеред сцени висвічується лежача фігура (УРБ). Це

чоловік у досить подертому одязі. Якийсь час він не ворушиться. Коли звуки канонади
стихають – піднімає голову.

УРБ. Десять… дев’ять…вісім… сім…Все! Ідіотизм!... Хоча… Шість…п’ять…чотири… І хто
сказав? Хто придумав? Сам! Виключно сам!... Маячня!... Три…два…один…

УРБ піднімається. Дослухається. Потім знову лягає.

УРБ. Дитяча гра! (Дослухається). А дійсно тихо… І що це має означати? (Сідає). Процитую!
Свої власні думки… Щоб не було непорозумінь… Так… Зараз… Як ти там собі казав?
Пригадуємо слово в слово… Як? …  НІ! Не так! Спочатку пригадуємо «коли». Потім
пригадуємо «чому». А вже потім пригадуємо «що саме»… (озирається)… З ким власне?...
Кому ти збираєшся розповідати?... Хоча раніше це спрацьовувало… Ну чи здавалось, що
спрацьовувало саме це… Заховатись. Заплющити очі. Відгородитись. І рахувати… Завжди
вистачало рахунку від десяти до одиниці… Завжди вистачало… І тоді ти точно знав, що далі
не буде гірше… Якщо залишився в живих. Якщо зміг вимовити «один»… Тоді точно все
минулось. Можна сміливо розплющити очі… Наївне ворожіння, звичайно… Навіть не
ворожіння… Як це назвати? Угода? Угода, але з ким? З долею?... Не знаю… Дивно якось
укладати угоди з тим, в існування чого, чи кого не дуже і віриш. «Шановна пані Доля! Чи не
будете ви так люб’язні укласти зі мною невеличку угоду? Я гарантую, що при кожній
небезпеці буду заплющувати очі та рахувати до десяти, а ви гарантуєте, що це збереже моє
життя. Згодні, пані Доля?»… Тьху! Ідіотизм якийсь!... І чого це я вирішив, що Доля жіночого
роду? Можливо, навпаки. Якщо Доля якось виглядає – так вона мабуть більше скидається на
вайлуватого неандертальця. Не вельми розумного, але надзвичайно сильного. І з палицею у
міцній руці… Тоді з ким ти укладаєш угоду? З тим, кого твоє існування цікавить не більше,
ніж тебе існування якоїсь мурахи?... Кумедно якось… А якщо?.. Ну може ж таке бути…
Може, якісь мурахи намагаються укласти угоду зі мною? І навіть вірять, що укладають… А з
цими мурахами… З ними ще менші… Які теж вважають мурах долею! Стоп! Досить!...

УРБ піднімається. Якийсь час нервово ходить. Зупиняється.

УРБ. Стоп! Стоп! Стоп!...Кого обманюємо? Всі ці дитячі ігри… Це раніше… Колись…
Спрацьовувало. Чи збігалось. Ти заплющував очі, рахував від десяти до одиниці і залишався
живим. Але… Ти б так само залишався живим, якщо б не рахував. Хіба це було таємницею?
Універсальний рецепт ліків, які ні від чого не лікують. Ти ж завжди знав про це. Не
здогадувався, а саме знав!... Що, власне, змінилось? Хіба були якісь сумніви, що одного разу
це просто не спрацює?.. Ні! Не так! «Не спрацює» передбачає, що колись це спрацьовувало.
Але ж… Нуль…Зеро… Придумана химера. Неможливо домовлятися з долею про якісь
правила гри, бо… І це найгірше… Не існує ніякої долі…Книжка з сюжетом? Розклад
існування, розписаний по роках, днях і годинах?... Добре, якщо б це було правдою, але такої
книжки не існує з доволі простої причини. Немає кому її писати. Та і немає жодного сенсу…

УРБ сідає та закриває очі.

УРБ. Починаємо спочатку… З самого початку!

УРБ різко відкриває очі, починає сміятись.



УРБ. Кумедно виходить! Пропозиція почати спочатку! Гра зіграна, результат відомий, а ти
намагаєшся почати щось спочатку… Смішна ідея. Ще кумедніша за угоди з Долею… Ну
добре… Нехай вже буде так… Щось на зразок традиції… Просто звичка… Самотність як
можливість, а не реальність. І якщо… Це лише припущення… В просторі самотності
заплющити очі… То це позбавить самотності?... Щось…щось не те… Не про те… Не знаю…

УРБ встає вдивляється в щось попереду.

УРБ. Ну припустимо, що там… Як там його називали греки? Харон? Перевізник через річку
мертвих… Припустимо, що це він… А чому ні? Я звісно, не бачу його, але і не можу сказати,
що його там немає. Він може там бути… Він повинен там бути… Ну чи хтось на зразок
його… Ти ж чудово розумів, що так і буде. Всі ці рахування від десяти до одиниці… Всі ці…
Як це краще назвати? Ностальгійні самообмани! Це ж лише привід не говорити з тим, кого
немає, але може бути… Так чому б не назвати його Хароном?... Це хоч якась конкретика…

УРБ підходить до авансцени.

УРБ. Агов! Пане Хароне! У вас тут новий клієнт!. Чуєте?... Ні… Не варто так дивуватись. Я
розумію, що ви звикли до інших пасажирів… Але не я вибирав… Якщо б я міг вибирати – я б
із радістю відклав подорож в вашому славетному човні на далеке чи навіть на дуже далеке
майбутнє… Та так вже склалося…Що? Вас дивує моя особа? Ну хіба я винуватий? Ви ж самі
розумієте, що наше з вами знайомство це далеко не моя ініціатива… До того ж… Ну не
варто… Не робіть такий здивований вигляд… Я ж знаю! Точно знаю! Вам уже доводилося
перевозити таких, як я… Не часто, але доводилось… Що? Ви дивуєтесь не моїй особі, а тому,
що таких, як я, пасажирів останнім часом у вас багато? І всі з однієї країни?... Нічого
дивного… Страшно, боляче, але не дивно… Що? Вам, пане Харон, здається, що для однієї
війни забагато померлих міст?...

УРБ різко відходить вглиб сцени. Потім повертається.

УРБ. Ну от… Вимовив. Сказав… Легше було б… Не знаю… «Померле місто». Чи не так!
«Місто, яке вбили». Звучить, як назва якогось фільму. Тільки от… Це ж не назва…
Констатація факту… І цей факт – ти і є… Ти і є місто, яке вбили… Я ж ніколи не вірив
по-справжньому в таку можливість. Зробити боляче, спотворити – це… це реальність… ми
всі через це проходимо… А от смерть… Це не могло стосуватись… Хоча, звичайно, щось
таке було в історії… Десь було… З кимось було… Пане, Хароне, ви не заперечуєте, якщо я не
буду дуже поспішати?.. Вам же все одно, а мені… В якомусь сенсі я відчуваю з вами
спорідненість… Ви ж теж особа вічна. Хоча вибачте за слово «теж». Ви вічні, а я лише
вважав себе вічним. Змінним, але фактично безсмертним… Ну дійсно! Що може статися з
містом, вік якого невідомий навіть самому місту?… Забулось. Загубилось у туманах часу…
Таким же виглядало і майбутнє… А воно, бачите, як вийшло… До речі про вік! Пане Хароне!
Хочете цікаву історію? Ні. Я розумію, що я можу все це розповідати і у вас в човні, але… Для
вас це не має жодного значення, а мені… я… ну така от забаганка… прохання… Можна, я тут
розповім? На цьому березі?... Добре?... Дякую!... Історія… Історія про вік… Ні! Краще було б
її назвати баладою про мій вік і про ворогів… Так точніше… Отже… Балада…

УРБ відходить вглиб сцени і повертається наче виходячи на цирковий манеж.

УРБ. І пройшовши крізь всесвіт хвилин,
І не маючи ліку всім дням,
Що прожив, промайнув.
Споглядаючи вервицю років,
Насипаючи повні кишені  століть,
Забуваєш весь сенс підрахунку.
Ти існуєш



Не  зовсім старим,
Але юним.
Давно і назавжди.
Та з’являються ті,
Хто вирішує раптом,
Проголошує
Та  вимагає
Про минуле твоє позабути,
Народитися знов,
За народження дяку складати
Тим, для кого твій вік - це отрута.
Відбирають ім’я,
Відбирають той час,
Що прожив ти раніше.
Починають з нуля.
Щоб батьками себе називати.
І брехня розфарбовує все
В кольори незбагненних ілюзій.
З цим живеш,
Намагаючись не забувати
Про реальність і правду.
Живеш…

УРБ наче виходить з арени.

УРБ. Якось плутано вийшло… Не ображайтесь, пане Хароне. Вся історія насправді проста і
складна одночасно. Просто спроба… Ну, тоді я звичайно ще не знав… та й хто міг знати? Хто
міг  запідозрити? Загарбники? Так? Переписувачі історії? Безумовно… Але ж не вбивці!...
Бачу у вас на обличчі скептичну посмішку. Думаєте, як можна стільки прожити на цьому
світі і бути таким наївним? В чомусь ви, звичайно, праві… Але погодьтеся, що і ви самі
навряд чи могли б здогадатись та передбачити… Ні! Я ж не настільки наївний. І історію
знаю! Навіть здогадуюсь, що вам уже доводилось перевозити в своєму човні не одне померле
місто. Я правий? І мабуть, у кожного була та ж пісня, що і у мене «Я не думав, я не міг
уявити…» Я правий? Ось бачите! Але одна справа, знати це теоретично, а інша справа -
відчути це на собі… Думаю… Навіть не знаю, як пояснити…

УРБ якийсь час ходить по сцені, наче розмірковуючи.

УРБ.  От із чого все це почалося? Мабуть, так! Саме так! Важливо зрозуміти… Хоча… До
слова «важливо» виникають деякі запитання. Для кого саме важливо?... Для мене? Для
інших? І хто саме ці інші?... Бачите, як непросто пояснити?... Але спробую… Можливо, це
лише моє прагнення, але… Я… Для мене важливо зрозуміти, з чого все починалось… Щоб
увійти у ваш човен відносно вільним… Вільним від чого, запитаєте ви?.. А ви ставите
складні запитання!... Чи мені здається… Зрештою, тут немає різниці… Для мене… Ви ж уже
зрозуміли… дозволили… погодились… Тому я маю час спробувати зрозуміти… З чого все
почалося? Мабуть, із ненависті… Тому саме тут доречна «Балада про початок ненависті»…

УРБ йде вглиб сцени, потім виходить, наче на арену.

УРБ. Не могли
Розсипати ненависть
В час моєї появи
У світі.
Бо з’явились пізніше.
Та зразу
Розділили  надвоє



Весь всесвіт,
Де одна половина -
Страждання,
Ну а друга -
Це простір свободи,
Ненависний
Болотному люду.
І тому
Нескінченність стирання
У безмежності
Спроб божевільних
Панувала
Метою віками
Заповітом.
Від діда до сина.
І вином
Настоялася ненависть.
Все змінити!
І час,
І реальність,
І у чорному дзеркалі

Правда.
Помирала,
Але не померла…

УРБ наче виходить з арени.

УРБ. Розумію! Занадто пафосно… Чи недостатньо? Коли хочеться… говорити… лаятись…
але… Я ж завжди це відчував. Не вірив, але відчував… Рано чи пізно це мало статися… Вони
ненавиділи мене за те, що старший за них… За ще що? За свободу, мабуть… Навіть ім’я моє
ненавиділи… Тому придумували своє. Потворне. Вони називали мене на честь своїх героїв.
Героїв?! Це для них вони були героями… Вони мітили мої вулиці знаками цих героїв. Не
мітили – таврували… Щоб я вже ніколи не пригадав, ким є насправді… Ненавиділи все, що
нагадувало про минуле без них. І вважали, що минулого без них бути не може…

УРБ раптом прислухається.

УРБ. О! Чую вітерець… Легенький… Звідки він тут? Наче… ну… наче його тут не може
бути… Пане Хароне, ви не образитесь, якщо я трохи відволічусь? Просто… тут така
нагода… Я навіть і не сподівався… Хотів… Думав, але не сподівався. Це недовго… Лише
кілька слів… Якщо вже вітерець тут… Точно не образитесь? Дякую…

УРБ виходить на авансцену.

УРБ. Доброго дня, пане вітерець… Хоча… я не впевнений, що зараз саме день… Ну і чи
добрий він – теж сумнівно… Просто так прийнято говорити. Ось я і кажу. Доброго дня. Ми з
вами не знайомі… Конкретно з вами… З вашими родичами… старшими родичами… Давно
знайомий… Вони з’явились на світ раніше за мене… Якось дивно уявляти, що колись мене
ще не було на світі, а ваші старші родичі ширяли тими просторами, де згодом народився я…
Хоча що в тому дивного? Сам не знаю… Просто можливість відчути себе молодшим за
когось… Ні! Не думайте! Не тікайте! Це не філософські розумування стариганя… Я просто
хотів подякувати… Не вам конкретно, а всім вашим родичам – вітрам… Просто подякувати і
не більше того… Це вже коли… коли… ну коли мене почали вбивати… Так! Давайте
говорити чесно! Саме вбивати! Бо їм було мало покалічити, понівечити… Вони саме вбивали
і, як бачите, досягли свого… Саме тоді… Але ж вони вбивали не лише камінь вулиць чи скло



моїх вітрин… Це все насправді не так уже і важливо… Вони вбивали те, що значно крихкіше
за камінь… Але саме це – душа міста… Це я тільки зараз зрозумів… Хоча ні! Мабуть, я про
це завжди знав… Але не задумувався… Крихкі прозорості мільйонів людських життів.
Нескінченна вервиця народжень та смертей у просторі мого існування… Всі ці химерні
кроки вперед по дорозі часу, які зникають миттєво і назавжди, але саме вони… не камінь…
лише вони…тільки вони роблять мене живим… Бачите? Обіцяв не пірнати в філософію, а
сам… Просто інакше не поясниш… Не подякуєш… Добре! Добре! Спробую покоротше. Тим
більше, що і пан Харон уже нетерпляче поглядає… Отже! Коли… коли мене вбивали…
Вулицю за вулицею. Провулок за провулком… Це було не так важливо… Але вони вбивали ці
крихкі створіння… І це вже був не камінь. Вбивали мою сутність, втоптували в бруд небуття
оцю от нескінченну вервицю мого існування… Що я міг? Захищав. Боронив. Прикривав…
Цього було замало. Хоча це я думаю, що я боронив своїх жителів. Вони якраз думали, що це
вони боронять мене… І хто з нас був ближчим до правди?... Не знаю… Але… але вони
помирали не лише від куль та ракет… Спека… Гаряче розпечене сонце чатувало на
кожного… Я без претензій до сонця. Що йому до нас та наших смертей? Але я мусив щось
зробити. Бодай це зробити… Бодай… Спека вбивала не гірше за кулі… І нікого поруч із
ваших родичів, пане вітре… Нікого… І тоді я почав… Благати? Кричати? Плакати?... Навіть
не знаю, як це назвати… Не про порятунок… Просто просив, щоб вітри почули… І от за це я
власне і хотів подякувати… Вітри почули. Вітри прийшли. Вітри привели з собою дощі…
Вони погасили пожежі, вони напоїли помираючих від спраги… Я ще ніколи в житті не
відчував такої радощі від звичайної зливи та гри вітрів… Дивно, звичайно. Помираючи,
радіти вітру та дощу… Але тоді для мене саме це було найважливішим… Я тільки хотів вас
попросите, пане вітре… Якщо можете… Ви та ваші родичі… Тут же дивна річ… Страшна,
але дивна… Моя смерть – це, звичайно, крапка. Для мене крапка… Не для них… Тих
мешканців, що вижили… Тому і прошу… Не залишайте їх… Ну бодай трохи… Дуже
прошу!... Просто напоїти водою принесених здалеку дощів… Просто приглянути за ними…
Оце і все моє прохання… Добре?... Вам уже час іти? Розумію… Нічого не обіцяйте. Не
треба…Лише не забудьте про моє прохання і передайте мою подяку. Добре? Бувайте…

УРБ наче проводжає поглядом вітерець, раптом помічає щось.

УРБ. Ой… Це… Пане Хароне, у нас доволі несподівана компанія… Ось кого тут не очікував
зустріти…  Хоча я завжди підозрював, що він не просто… Дивно… Ви теж дивуєтесь? Ви
незнайомі? Тоді… якщо ваша ласка… але я повинен познайомити… розповісти… Про кого?
Ось про нього (показує рукою)… Це недовго… Це «Історія про «Людину в капелюсі»».

УРБ відходить вглиб сцени і потім виходить наче на арену.

УРБ. Він завжди капелюха носив,
А в очах він носив здивування.
Жив на вулиці, пив із калюж,
Малював не портрети – чекання.
Малював  те, що буде колись,
Малював те, що інші чекали.
«Божевільний!» - казали одні,
Ну, а інші про нього мовчали.
Напівстерті картинки буття
Виставляв в галереях кварталів,
В капелюсі носив забуття,
У обгортці старих ритуалів.
Вічний прочерк в логічності днів,
Він не мав ні імення, ні віку,
Він завжди капелюха носив



І надії без сенсу і ліку.
УРБ виходить на авансцену.

УРБ. Знову занадто красиво і незрозуміло? Але я просто не знав, як його представити… Він
дійсно не має імені… Його всі так і називають: «Пан у капелюсі». Чи називали? Якщо він
тут… Якщо… Тоді, мабуть… Мабуть… Тільки минулий час… Шановний пан у капелюсі! Ви
не хвилюйтесь… Я знаю, що ви ніколи ні з ким не розмовляєте! Хоча ні! Вибачте! Щось я не
те кажу! Ви розмовляєте! По-своєму…. Ви завжди намагалися нам щось пояснити… Це ми
не дуже розуміли, що саме ви нам говорите. Але ваші дивні малюнки… Хоча чому «дивні»?...
Хто сказав, що слони не можуть бути жовтими, а лебеді червоними? А пам’ятаєте, як ви
розфарбовували сніг? Білий сніг серед холодної зими. Ви намагалися зробити його яскравим і
теплим. Бодай на трохи… Не ображайтесь… Ви ж не образились, що дехто кепкував з вас і
називав божевільним? Головне, що хтось таки зрозумів, що саме ви хотіли сказати… Хай і
небагато хто, але… Це вже потім… Коли почалася війна… У вас наче скінчилась яскрава
фарба… Ви почали малювати сірі цифри на сірих стінах… Люди їх не бачили… Я бачив…
Не бачив – відчував. Сірі цифри на сірому тлі, обкусаних пострілами стін… Я не хотів
розуміти! Розумів, але не хотів чути те, що ви намагались сказати… Хоча… Ми настільки
давно знаємо одне одного… Я вже і не пригадаю, коли саме ви стали частиною мене, коли
оселилися в цьому місті. Ні! Ви просто стали моєю частиною… А тепер… ви тут… І що це
повинно означати?... Ви закінчили свій відлік? Чи просто пішли з міста?... Я, мабуть,
заплутався… Точно заплутався! Якщо ви  - це частина мене, то  ви просто не могли там
залишитися… Але… Можливо… Ви просто прийшли провести мене? Якщо це так – це дарує
надію… Ви ж повернетесь назад? Ви не кинете мешканців?... Не переймайтесь їхніми
насмішками. Рано чи пізно вони почують ваші картини… Добре? Ви повертаєтесь?...

УРБ наче проводжає когось поглядом. Сідає.

УРБ. Потомився!... Якщо скажу «смертельно потомився» - це, звісно, буде правдивим, але не
дуже доречним жартом… Втома… Це вже давно… О! Я ж якраз і хотів… я намагався, а потім
заговорився… Я ж хотів зрозуміти, коли і як почалось… Ця смертельна хвороба, що призвела
до смерті… Мабуть, саме так правильніше… Хвороба… Якщо… Може… Така собі гра…
Начебто навпроти мене лікар. Справжній лікар, який дивиться своїми професійно-розумними
очима на хворого і питає… Що він може запитати? Мабуть, так: «Хворий. Коли і як ви
почали відчувати ознаки хвороби?»… І буде очікувати, поки хворий (себто я) буде
пригадувати та розповідати… А дійсно? Коли?... Нелегке запитання… Давно. Дуже давно…

УРБ встає. Наче збирається з думками.

УРБ. Проникаючи в вулиць артерії,
Забираючи простір будинків,
Вони схожі були на попіл,
На пустелю  були схожі.
У кишенях приносили темінь,
Поглинаючи світ навколо,
Напів-привиди – напів-люди,
Нескінченно життю ворожі.

УРБ знову сідає.

УРБ. Ну і що пояснив? Емоції і не більше. Ви помітили, пане лікарю, що кожен хворий
завжди намагається… намагається… Як це точно сказати?... Мабуть… Ну так… Намагається,
щоб лікар не просто отримав інформацію, а відчув себе трохи хворим. Щоб лікар не просто
поставив діагноз, а й сам став трохи хворим. Це начебто повинно зробити лікування
ефективнішим. Хоча це явно не мій випадок. Яке вже тут лікування? Ви хіба що можете
констатувати причину смерті… Ну, а ліки?... Хоча в цьому є свої плюси… Відсутність надії



породжує між хворим та лікарем зовсім інший рівень відносин. Це наче пошук чогось давно
загубленого… Так коли почалась моя хвороба? Ви ж саме про це хотіли запитати? Ну чи я
хотів відповісти… Зрештою, тут немає особливої різниці… Коли?... Чим більше я про це
думаю – тим більше переконуюсь, що, власне, правильна відповідь - це «ніколи». Не
дивуйтесь! Це далеко не симптом хвороби, якої немає… І не було… Просто це… не у мене…
Це я лише зараз остаточно зрозумів… Дивна ситуація насправді… Хворими були саме вони.
Ні! Не були! В цьому і проблема. Не були, а є! Я не знаю назви цієї хвороби. Ви, пане лікарю,
мабуть, значно краще розбираєтесь. Хоча  у мене є певний сумнів… Я не впевнений… Не
знаю. Чи є назва у цієї хвороби. Вас цікавлять симптоми?... Добре…

УРБ виходить на центр сцени.

УРБ. Не відчувши нічого,
Любити
Смерть когось,
Біль когось,
Руйнування.
Стерти пам'ять
Тотально.
Крокувати
По крові,
До крові
Заражаючи інших.
Хвороба.
Антитезою всього живого
Перетворює
Світ на пустелю.

УРБ знову сідає. Якийсь час мовчить.

УРБ. І що скажете, пане лікарю? Маєте якісь ліки від цієї хвороби? Ні! Це просто… просто
риторичне питання… Я чудово розумію, що тут ви безсилі… Не ваша провина… Чия? Вас
дійсно це цікавить? Ви дійсно хочете почути відповідь? Навіть якщо вона вам не
сподобається?... Хоча і тут існують варіанти. Комусь відповідь може не сподобатись, а хтось
просто проігнорує її, зробить вигляд, що ніякої відповіді не існує… Так же значно легше…
Якщо персонально тебе це не стосується. Ну і що з того, що десь далеко хтось гине?! Навіть
якщо тисячі! Поки це залишається рядком новин – це все здається далеким і химерним
карнавалом. Саме так! Саме карнавалом! Зі спецефектами та яскравими картинками! Поки
тебе персонально це не торкнулось – ти вважаєш чужу війну чужою війною, чужу смерть
виключно чужою смертю, а чужий біль може викликати хіба що легку печаль… І ти сам не
помічаєш, як стаєш хворим на оцю от хворобу. Уже всі симптоми в наявності. Десь глибоко в
тобі… І ти стаєш таким же… Таким же… Не знаю правильного слова… Як назвати?...
Готовим на все заради комфортного спокою… Ти готовий благословити будь-що,
розплачуючись за можливість не ризикувати, навіть не перейматись… Ось вам, пане докторе,
і причини епідемії! Ось вам і парадокс. Гинуть далеко не хворі… Тут якраз хвороба –
гарантія життя. Гинуть здорові… Не вірите? Подивіться хоча б на мене… Розумієте?! Для
того, щоб гарантувати собі життя – потрібно стати хворим! Абсурдний парадокс!... Вибачте…
вибачте, лікарю… Чого це я на вас накинувся? Зрештою, не ваша провина… ви лише лікар…
А я лише… лише… тільки… Я лише померле місто… Одне з багатьох… І немає тут ніякого
лікаря… Лише мої химерні фантазії та спроби… намагання щось таке чи то зрозуміти – чи
просто сказати… Пане Хароне, я розумію… я занадто… Але ви повинні зрозуміти, що це у
мене вперше… Господи! Який ідіотизм я несу. «Вперше»?! Наче у когось зустріч із вами
буває вдруге чи втретє? Але ви повинні пробачити… зрозуміти… Не так уже й легко
втиснути в короткий проміжок часу важливі речі… Тому вибачте за затримку…



УРБ несподівано щось помічає вдалині. Вскакує.

УРБ. Це… це… Це вони… Вони… Але я не думав… Не думав, що вони тут можуть…
Хоча… Вони! Ненароджені! Скільки їх тут! Сотні, тисячі, тисячі тисяч… Ті, що ніколи не
зможуть уже народитись… Я… я вже давно… Я придумав для них колискову… Давно…
Коли ще сподівався на їхнє народження… Я хотів заколисати їх ніжним голосом своїх
провулків… Я мріяв проспівати їм про любов тихим шепотом тополь моїх бульварів… Я… Я
уявляв, як будуть бавитися з ними вечірні метелики моїх ліхтарів… І ось… Ось тепер… Не
існує вже ні провулків, ні бульварів, ні ліхтарів… І вже немає кому і для кого співати цю
омріяну колискову… Вони… вони ніколи… ніколи вже не подарують свою посмішку мені…
Вони… Скільки їх! Примари, що так і не побачили сонця… Нескінчена вервиця поколінь, які
не з’являться… Що? Що я міг?... Я захищав уже народжених… Я ховав їх у своїх глибинах,
як мати ховає дитя… Я боронив їх уламками та залишками будинків… Накривав деревами…
Але… Це все замало… Занадто мало!... Пане Хароне, ви ж бачите, що це було занадто мало!
Навіть моя смерть  - це занадто мало… Вони йдуть і йдуть… Їх усе більше і більше. Тих, хто
вже ніколи не народиться… Тих, хто зрештою ніколи не опиниться у вашому човні, пане
Хароне. Але це… це… це було б потім, згодом, так як належить… А тепер це просто
пустка… Ці кроки в безголосому неіснуванні  доводять мене до божевілля!... Я не жаліюсь…
я знаю… я розумію, що це ціна… Але ціна за що? За життя? За можливість вижити бодай
комусь? Безглузда та потворна пожертва… Вони… йдуть… Майже йдуть… Ви бачите, пане
Харон? Вони майже зникли. І куди мені тепер подіти ту мою колискову?... Куди?...

УРБ сідає та завмирає, наче заціпенівши. За якийсь час починає говорити, наче наспівуючи.

УРБ. Із кишені діставши сонце,
На долоні його тримати
І не думати це для кого -
Просто вірити в божевільне,
Просто вірити, що в кишені
Серед пилу загиблого часу
Не одне є у тебе сонце -
Подарунок для всіх охочих.

УРБ на якийсь час замовкає. Потім піднімає голову.

УРБ. А знаєте, пане Харон, що найгірше? Тільки не думайте, що я затягую час… Зрештою
тут немає жодного сенсу намагатися подовжити прощання… Просто… Не знаю… Дуже
багато хотів би сказати, але не знаю кому і навіщо… Не ображайтеся, пане Хароне, ви
непоганий співбесідник, але… Ви… сторонній, а мені хотілося… потрібно було б щось
сказати важливе тим, хто був частиною мене… Ні! Я розумію, що ця бесіда могла б бути
нескінченною, бо зрештою… я… я не знаю, скільки їх було і є… Тих, хто називав себе
мешканцем міста… називав себе частиною мене… Ні! Не так! Не називав, а відчував!... І
тепер я наче маю виправдовуватись… Я не зміг захистити… Я пішов зі світу раніше, ніж
багато хто з них… Я точно знаю, що вони залишилися там! Живими і ще не скоро побачаться
з вами, пане Харон… Але ж я тут. І це остаточний вирок. Тоді частиною чого вони там
лишились? Як?... Вони ж не можуть бути частиною пустки? Тоді вони й самі перетворяться
на пустку… Чи ні?... Оце те питання, яке не дає мені можливість спокійно плисти з вами…
Можливо, у вас є відповідь? Вибачте за дурне запитання… Я розумію, що вам взагалі мої
запитання здаються чимось не таким уже й важливим. Ще одне мертве місто! Скільки ви
таких бачили! Мабуть, багато? І підозрюю, що кожне місто задавало ті самі питання… Але
ж… Навіть якщо ви чуєте ті самі питання в тисячний і тисячний раз – хіба вони стають від
цього неважливими?... Важливі питання без відповідей… Чи ні?..



УРБ до чогось прислухається.

УРБ. А обстріли не стихають… Дивно і божевільно… Безглуздо… Вбивати вже вбите
місто… Розтирати на порох… Я… коли ще був живим… Кожен постріл, кожен вибух
відчував спалахом болі… А тепер… Дивно, але я продовжую відчувати цей біль… Цього ж
аж ніяк не може бути! Не може мертвий відчувати біль. Чи я просто чіпляюсь за цей біль, як
за останній зв'язок із чимось живим? А його насправді не існує, як і мене?.. Знову! Ні! Це не
фантазії! Я дійсно відчуваю… І що це означає? Я чую кожен крик людини, я живу в кожному
людському стогоні, я відчуваю кожну сльозу… Значить… значить… Ні! Я точно знаю, що це
не так! Не варто тішити себе надією… Чи, можливо, це таке от пекло? Спеціальне пекло для
загиблих міст? Але в чому моя провина? Я розумію, що ви, пане Харон, лише перевізник…
Ви хочете сказати, що відповідь я знайду після переправи? Чи відповідь знайде мене?..

Раптом УРБ щось помічає вдалині.

УРБ. Наче… це… птахи… І я ж відчуваю. Ні! Вони живі… Як той вітерець, живі… Для
чого?... Чому?... (Приглядається). Наче голуби… ворони… горобці… сороки… шпаки… Всі
тут… Мої крилаті друзі… Вижили! Живуть! Живі!... Чи ні? Але ж я відчуваю, що вони… Ні!
Живі! Цвірінькають, скрекочуть, каркають… Розповідають про щось своє і важливе… Кому
розповідають?... Але… Можливо, це і є відповідь? Тільки ж як її розібрати? За стільки років я
так і не навчився… Просто радість чи сум – це для мене зрозуміло… Але вони тут і зараз… І
намагаються пояснити мені щось важливе… Важливе для них? Чи лише для мене?...

УРБ встає і йде уперед.

УРБ. Тихим порухом,
Як випадковість,
Пригадавши своє майбутнє,
Ти знаходиш півтінь надії,
Де не може надія жити.
І, здається,
І може бути,
Не останній це був світанок.
Щось народиться,
Щось здійсниться,
Розганяючи темінь ночі.

УРБ раптом різко зупиняється.

УРБ. Ось і відповідь! Я нарешті зрозумів! (Сміється). Це до божевільного просто і
одночасно складно. Ви придивіться, пане Харон! Придивіться краще до птахів! Попри
обстріли… Вони збирають усе, з чого можна робити гнізда! Ви ще не зрозуміли? Вони саме
це і хотіли мені сказати! Саме це! Ви ще не розумієте?... Це ж так просто!... Я мучив вас
питанням… Я мучив себе питанням… Я не міг збагнути, чому я продовжую відчувати біль…
Загадка була загадкою лише тому, що я неправильно все розумів. А якщо я неправильно
розумів – мабуть, і не міг спокійно сісти до вашого човна. В тому то і весь секрет!...
Плутанина… Навіть не так! Не плутанина, а нерозуміння… Я не розумів, що біль смерті є
одночасно болем народження! Я все боявся пустки на тому місці, де був я! Наївно… Занадто
самозакохано… Я дійсно вирішив, що, ступивши на борт човна, я підведу риску… Я
переймався тим, що далі вже нічого не буде… Але ціну сплачено… Ви запитаєте, яку таку
ціну? Ціну за нове народження… Народження нового міста… Тому мешканці не залишаться
самотніми… Я відчуваю біль смерті, але і відчуваю біль народження одночасно… Мабуть,
світ так і влаштовано. Нескінченне чергування… Нескінченне повторення…

УРБ на мить замовкає. Потім говорить тихо.



УРБ. Пане Хароне… Тепер уже скоро… Тільки б ви не могли… Я б вас дуже просив… Це
дуже швидко… Тепер уже дуже швидко… Мені просто потрібно дещо переказати птахам…
Наодинці. Якщо ви не проти. Не проти? Дякую! Я недовго… Тепер уже недовго…

УРБ виходить на авансцену.

УРБ. Друзі… друзі мої крилаті… Я знаю… Я відчуваю, що ви все розумієте. Я знаю, що ви
зможете переказати… знайдете, як… Я це знаю. Переказати новому місту… Яке
народжується зараз… Добре? Це останнє моє прохання… Останнє… Ви згодні?... Перекажіть
йому… Коли він зможе зрозуміти… Я не знаю, коли це буде, але ви самі відчуєте…
Перекажіть, що в жилах його вулиць тече та сама горда і вільна кров, яка текла в жилах моїх
вулиць… Перекажіть, що ціна любові - це завжди чиясь ненависть. Дві сторони медалі… Але
цю ціну варто платити, бо інакше все стає безглуздим…І навіть помираючи, варто дякувати
за подаровану можливість любити… Бо без цього все стає безглуздим… Господи! Скільки
слів, а головне я так і не можу сформулювати!... Чи може, не варто?... Може, не варто навіть
пробувати? Слова - це лише слова… А слова померлого міста - це лише тінь справжніх слів…
Друзі мої крилаті! Краще так… Мабуть, краще… Я залишу вам пісню… Ви почуєте її самі і
спробуєте заспівати її для новонародженого міста… Пісню про любов і смерть…
Дослухайтесь… Я залишу її вам… Добре?... Ну, летіть!... Вас чекають…

УРБ на мить завмирає.

УРБ. Ну от я і готовий, пане Харон… Головне сказане і зрозуміле… Біль зникає… Значить…
Значить, усе було недарма… Живімо!... І хай не я, але… Але живімо…

УРБ тихо іде вглиб сцени і наче розчиняється в темряві.

ЗАВІСА


