
       Слав. Ко-Ко  
 

ДУША МОЯ ЗІ ШРАМОМ НА КОЛІНІ         
Казково правдивий репортаж із того світу  

 
 
    Казкові персонажі: 
 
    Грішник, тобто я - казкар СлавКо-Ко  
    Чорний Ангел 
    Чорлай  
    Сусідка 
    і всі інші      
   
 Казкове освітлення, - як у чарівному дитячому мультику, - підкреслює 
рідкісну охайність мого дачного подвір'я. Квіти, Соняхи, допотопне крісло-
гойдалка під старою Грушеюі поруч кадібки з кімнатними Квітами й цитрусовими 
Деревами, вкритими плодами - одне слово, казково барвисті декорації.  
 
 Я, тобто ГРІШНИК (з'являється серед Квітів у своїй казково оригінальній  
вітровці і модних джинсах, зупинившись, ретельно обмацує груди, розглядає одяг, та й 
каже сам до себе). Дивно,  п'ять ножових ран, а жодних слідів... (Знімаю вітровку, 
прискіпливо розглядаю). Ні тобі крові, ні дірок - вір після цього дурним американським 
фільмам...  
 Раптом з кущів біля альтанки, долинає котяче фиркання, а відтак і голосне 
нявчання.  
 ГРІШНИК, тобто Я. Фірся?  Фірся, це ти?  
 Хотів було вже кинутися в той бік, та що це? В кінці городу лунає знайомий 
собачий гавкіт.  
 ГРІШНИК. Сер Тоббі! Це ти, це твій голос, я впізнав! (Шукає серед Квітів). Гей, 
браття і сестри, де ви?.. (Схаменувшись, зупиняюся). Ну чого ви мене обманюєте? 
Гузманіє, Опунціє, вас же немає!  Ви ж обидві засохли на балконі моєї міської 
квартири! А ти, Фірся, ти ж померла в страшних муках... Е-е-е, і не соромно вам так 
жартувати?.. Добре хоч Ійсо поводиться, як справжня королева - загинула смертю 
хоробрих і... (Завмирає на півслові). Ійсо? Невже це ти, моя дорога королево? 
(Обережно виймаю з-за пазухи білу Мишку). Привіт! Оце так сон... Лагідна моя, 
чистюля дорогенька, ти ще красивіша, аніж при житті була... (Саджає Ійсо собі на 
голову, кличе). Сер Тоббі, Фірся, ну, давайте вже і ви з'являйтеся, раз такий сон 
фантастичний. Мене вже ніщо не здивує, не бійтеся. Сер Тоббі, ще й годинки не 
минуло, як я тебе поховав. Чи я не бачив, що від тебе зосталося, чи сам своїми руками 
не витягав тебе з-під машини? Сміливіше, сер Тоббі! Фірся, а ти чого соромишся? Ну, 
облізла шерсть від тої дурної отрути, велике діло! Давайте, братці, виходьте, ось 
красуня Гузманія, наче жива, ось колюча наша радість Опунція, а ось Ійсо неповторна. 
Давайте, хоч трошки побудемо всі разом! Сер Тоббі, Фірся! Ми чекаємо. Виходьте, ну, 
сміливіше! 
 Кручу головою увсебіч і не бачу, як за моєю спиною зринає стовп яскравого 
світла. Озираюся. Не відчуваю жодного страху. За кілька метрів від мене - Чорний 
Ангел: довгий чорний хітон, казкові кучері - і дуже знайоме обличчя. 
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 ГРІШНИК (щасливо). Хто ви? І чому мені так радісно стало, наче я брата 
рідного стрів?   
 Якась незвідана сила манить мене до Нього, ступаю крок, другий. Не можу 
відірвати очей від Його пречудового обличчя...  
 ГРІШНИК. Ія! Не може бути... Ія, Ієчко моя? Ти прийшла? Ти приснилась мені, 
нарешті? Я так переживав, що покинув тебе вагітну в цій глухомані. Думав, приїду 
скоро, але, вибачай, ріднятко моє,  - непередбачений сюжетний поворот: убили мене...  
Ти мовчиш, Ієчко? Хіба це не ти?.. Ні, не ти... Обличчя ніби твоє, але зріст, хо-хо... 
Перепрошую, Ви, пане, мужчина чи жінка?         
 Відповів мені знаменитою посмішкою Мони Лізи. Стоїмо, розглядаючи один 
одного. Врешті лунає м'який, -  і радше жіночий, аніж чоловічий, - голос Його: 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Роздягайся. 
 ГРІШНИК. Навіщо?  
 Усмішка зникла з Його обличчя. 
 ГРІШНИК. А-а, я зрозумів: ви, пане, - Чорний Ангел? І вам доручено доставити 
до пекла мою грішну душу, так би мовити, в голому вигляді? ОК, так би й сказали, а то 
мовчите з таким пафосом, наче Героя України вручати будете. (Починаю розстібати 
сорочку і, не подумавши, ляпаю).  Не образитеся, Божий Посланцю, якщо я спитаю про 
щось? 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Хто підказав тобі звертатися до мене цими словами - "Божий 
Посланцю"? 
 ГРІШНИК (легковажно). Внутрішній голос!  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. "Внутрішній"? Гм!.. (Він наче замислився на мить. А відтак 
окинув Грішника іншим, мало не привітним поглядом, і заговорив трохи лагідніше). 
Хто чує цей голос, може казати мені "ти". Питай. 
 ГРІШНИК. Скажіть... ой, скажи,  будь ласка, чому всі... Ох, цей твій погляд - 
фантастика!.. Так от, чому всі, кого я любив, так рано і, я б сказав, трагічно, покидали 
мене? Мав незабутню Ійсо, королеву білих Мишей - Ворона вкрала... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (перебиває). А мені здалося, що в тебе на голові сиділа біла 
Мишка. 
 ГРІШНИК. І мені здалося! Але ж нема (обмацує себе). Нема!.. Далі. Фірся була, 
Кішка сибірська. Пробігла по сусідській Картоплі, побризканій отрутою проти Жуків - і 
в страшних муках... Гузманія, з Польщі привіз, Опунція Бразильська, Кактус колючий  - 
обидві пропали, поки мене по світах носило... І нарешті, нині сер Тоббі... Я, коли 
витягав його з-під машини, мало не здурів. І потім з цими розбійниками мафіозними 
навмисне заївся, бо, між нами, дівчатами,- жити не хотів... Чому, скажи ти мені, 
найдорожчі істоти?.. Ну, добре, добре, я  розпутник, я бабій, я халтурник - але при чому 
тут маленька біла Мишка? нещасна Кішка, яку дітлахи привчили до Валер'янки? 
покручений колючий Кактус? сер Тоббі, помісь Тер'єра з Дворнягою - при чому-у?! 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Квітка, Кактус, Кішка, Собака - тобі нема про що більше 
думати в цю прощальну мить? 
 ГРІШНИК (зойкнув). Прощальну?  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Через півтори хвилини покинеш  землю навіки.  
 ГРІШНИК. А... а дев'ять днів, які душа проводить в рідному домі? 
 Чорний Ангел здивовано стенув плечима, мовляв, звідки така неймовірна 
інформація. 
 ГРІШНИК. А сорок днів, коли душа з Землею прощається?..  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (стримано). Півтори хвилини. 
 ГРІШНИК. А вони - Гузманія, Опунція, сер Тоббі, Фірся, - вони вже ТАМ? 
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 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Знову про них?  Людино, у тебе двоє дітей - чому про них не 
думаєш? 
 ГРІШНИК. Двоє?! (Падає і тут же зриваюся на ноги). Божий Посланцю, Ти 
сказав - двоє? 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Десять хвилин тому Ія народила близнят - хлопчика і 
дівчинку. 
 ГРІШНИК. Дівчинку?! (І знов упав на траву). Дівчинку... манюню, сліпеньку ще, 
але вже через кілька днів мій запах стане для неї... Аякже, мій запах. Ніколи не відчує. 
Запах тата. І не схопить мене за чуприну ніколи. І мочку вуха мого не буде смоктати. 
Кисюня моя. І повзати по мені не буде, і смішно сопіти при цьому. Ніколи. А хто ж її на 
руках підкидатиме до самого неба? Та й на коркошах носитиме? Щебетушечку мою. І 
хто ж її коломийок весільних співати навчить? А до школи за рученьку ніжну? А 
важкий наплечник тягати за нею?.. Та й хто ж їй, красуні моїй довгокосій, нашепче, як 
хлопцям голови дурити, а самій у пастку сердечну не потрапляти? Ой, та кому ж вона 
заспіває на весіллі своєму "Дякую тобі, тату, що пускав мене гуляти - більше не будеш, 
не будеш"?!. А-ай! Все життя я мріяв про дівчинку... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. І тому запакував її разом з братиком у глухомань до 
старенької мами? 
 ГРІШНИК (скочив на ноги).  Не міг же я до них поїхати без копійки в кишені! 
Бо я не жебрак, вибачайте, я чесно заробив свої доляри, і всі права на моєму боці. Але 
часи такі настали, що права - нуль, а бандити - все, і хоч не хоч, а мусив я зв'язатися з 
цими розбійниками, щоб вибили мої законні гроші... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Законні? 
 ГРІШНИК. Так, бо ми з Девіком, моїм співавтором, підписали угоду зі Станцією 
на 50 тисяч доларів! А коли завершили роботу, бухгалтерія почала хімічити, і я 
змушений був найняти кількох знайомих босяків, щоб налякали... А ті, зарази, вступили 
в зговір з бухгалтером,  і замість своїх законних баксів отримав я п'ять ножових ран. 
Так, звичайно, я зробив дурницю, бо мій спонсор Ярослав Дем'янович Мо... Ні, я не 
хотів би, щоб тут прозвучало справжнє його прізвище. Назвемо його підпільним  
прізвиськом ЧОРЛАЙ. Так от, пан ЧОРЛАЙ  чітко гарантував п'ятдесят тисяч баксів... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (підняв руку і Грішник замовк). Чому гарантія підпільного 
махінатора ЧОРЛАЯ, відомого хіба що своїм боягузливим тхорячим характером, 
важливіша за юридичну угоду? Чому ставиш його на перше місце? 
 ГРІШНИК. Бо такі люди, як він, зараз авторитетніші, та ні - сильніші за всі наші 
угоди, права, юридичні закони... (Замовк, бо...) 
 ...Чорний Ангел якось дивно усміхнувся і вперше за всю нашу розмову відвів очі. 
Так, наче йому стало соромно не лише за мене, Грішника, а й за весь рід людський. 
Помовчавши, Він спитав, все ще не дивлячись на співрозмовника: 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Ти... нічого не хочеш сказати мені про цього... підпільного 
крутія, прізвисько якого навіть у колах брудних махінаторів розшифровується не 
вельми приємно на запах? 
 ГРІШНИК (стримано). Божий Посланцю, в нашому звірячому бізнесі сільський 
хлопець ЧОРЛАЙ досяг успіху не тому, що став боягузливим тхором, а тому, що понад 
усе любив гру у бісер... тобто у бізнес.   
 Чорний Ангел мовчить і дивитися у бік Грішника не поспішає. 
 ГРІШНИК(квапливо). Так, я знаю, звідси ще ніхто не вертався і до живих моя 
інформація, можливо, й не просочиться. Але, Божий Посланцю, на карту поставлена 
доля багатьох людей, і я не маю права ризикувати. А раптом це не сон, а якийсь хитрий 
допит під наркозом? Шпигунські технології досягли таких успіхів...  
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 Чорний Ангел повертається, щоб іти.  
(Злякано). Ну, добре, добре, я розповім про нього все, що знаю... ПІДПІЛЬНИЙ 
КРУТІЙ  З БОЯГУЗЛИВИМ ТХОРЯЧИМ ХАРАКТЕРОМ на прізвисько ЧОРЛАЙ має 
одну вельми погану звичку: понад усе любить дароване йому Господом Богом життя. І 
саме тому багато років перебував у підпіллі, не хотів світитися, - тіньова економікав, 
одним словом. І навіть вже маючи мільйони, продовжував позичати гроші і про 
людське око стирчав на цвинтарі, нічим не гребував - за могилками доглядав, огорожі 
лагодив і... Я довго шукав спонсора для своєї нової книжки. Аж раптом отримую 
запрошення від нього: так і так, дізнався про ваші проблеми, пропоную допомогу. 
Господи, яке щастя! Біжу до нього і знати не знаю, що в ті дні, коли він писав мені 
листа, могутня корумпована мафія напала на його підпільну імперію: протягом тижня 
загинуло кілька його ділових партнерів, тепер черга була за ним. Ми зустрілися і... 
довго стояли один проти одного, не вірячи власним очам. Божий Посланцю, ми були 
схожі, як близнята! Обличчя, голоси і навіть колір очей... Щоправда, один з нас трохи 
облисів. Та коли він розкрив мені всі карти і запропонував фантастичний план 
боротьби з нелюдською мафією, я перший подав ідею: змайстувати дві перуки - лисину 
і розкішну чуприну, щоб... (Замовк). 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. І в чому ж полягав цей фантастичний план боротьби з 
нелюдською мафією? 
 ГРІШНИК (понизивши голос). А це... обов'язково?  розкривати деталі? 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Обов'язково. 
 ГРІШНИК (не відразу). Ми довго тоді говорили. І врешті домовилися: він візьме 
собі мій псевдонім СлавКо-Ко і почне замість мене ходити по видавництвах і театрах, 
домовлятися про видання моїх, тобто своїх книжок, постановки нових п'єс (на той час я 
мав рукописи трьох повістей, двох романів і чотирьох, ні, п'яти п'єс). А я стаю 
власником усіх його статків і негайно відправлюся в самісіньке лігво наших ворогів. 
Добре усвідомлюючи, яка смертельна небезпека мені загрожує, я постараюся 
переконати керівників ворожої мафії, що мій двоюрідний брат Ярослав... на прізвисько 
ЧОРЛАЙ, наляканий загибеллю своїх ділових партнерів, передає мені всі справи. А 
позаяк я нічого не тямлю в бізнесі, то прошу  керівників ворожої мафії бути моїми 
консультантами і всіляко допомагати у веденні справ. Ті, звичайно ж, погодяться - адже 
добро саме пливло їм до рук. А щоб наш хитрий план не розкрився, ми з ЧОРЛАЄМ 
домовилися про основні правила гри: письменник, як і належить сучасному 
талановитому митцеві, буде без копійки, а бізнесмен, як це прийнято серед сучасних 
багатіїв, буде жорстоким і вульгарним діловаром, який іноді, жартуючи, вибиває для 
письменника грошовиту халтуру, влаштовує обговорення його творів, а то й спонсорує 
постановку вистави чи видання книжки. Домовилися також: мільйонер відповідатиме 
по телефону не "алло" чи "слухаю", а "Дурак-падлєц" - і це буде своєрідною ознакою 
моєї могутності й незалежності. Домовились: якщо письменник, доведений до відчаю 
злиденним життям, захоче відвести душу, приміром, напише на  мільйонера памфлет 
чи епіграму, останній не відразу організує вбивство на замовлення. А тепер най-
найголовніше: домовилися час від часу мінятися місцями. Все. 
   ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Гм! І часто ви мінялися місцями?  
 ГРІШНИК. В залежності від ситуації. Передача рукописів, зміна перуки, одягу. 
Само собою - списки поточних справ... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (зненацька). А дівчата?  
 ГРІШНИК. Які дівчата? 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. ЧОРЛАЙ мав... подружку? 
 ГРІШНИК. І не одну. 
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 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. І що ж, вони автоматично стали твоїми подружками? 
 ГРІШНИК. Ну, не всі... З однією зустрічався, в ресторани ходили... Не можна 
було інакше, Божий Посланцю, за нами весь час слідкували... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (перебиває). А Ія? Кохання твоє неземне, сонечко ясне Ія теж 
була спільною у вас? 
 ГРІШНИК. Божий Посланцю, я не святий, але ж і не останній покидьок, 
перепрошую... Ія була в таврійських степах, про неї взагалі ніхто... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (різко перебиває). А зараз ти хто, людино? Письменник чи 
мільйонер? 

ГРІШНИК. Письменник, звичайно! Фризура його і все інше... 
ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Ти ЧОРЛАЙ чи СлавКо-Ко? 
ГРІШНИК. Я письменник СлавКо-Ко, член Національної спілки письменників, 

лауреат... 
ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Отже, ти ЧОРЛАЙ, який прикидається письменником? 
ГРІШНИК. Я письменник СлавКо-Ко, член Національної спілки письменників, 

лауреат... 
ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Досить! Життя, в якому ти ганебно боявся смерті і через те 

угробив сам себе, гадом повзучим став, - скінчилося воно, це твоє плюгаве життя! 
Досить брехні. Хто ти, людино? 

ГРІШНИК (шепоче завчено). Письменний СлавКо-Ко, член Національної спілки 
письменників... (Замовкаю).  
  Чорний Ангел відвертається і робить кілька кроків у бік воріт. Грішник не знає, 
що Він задумав і тому перелякано лементує:  
 ГРІШНИК. Звичайно, Божий Посланцю, я в цій історії далеко не позитивний 
герой. Бо нині герой той, хто має гроші. А я що, я жебрак...   
 Примруживши очі, Чорний Ангел мовчки дивиться на мене, аж поки мені не 
заціпило.  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Ти - жебрак? 
 ГРІШНИК. Ну, зараз... тобто перед тим, як мене вбили, трошки заробив. За п'єсу 
капнуло, за телесценарій...  
 Було очевидно, що ця гра в Кота-Мишки Чорному Ангелові зовсім не до  вподоби, 
але Він її чомусь не припиняв.  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Яка сумирність, який жалюгідний тон...   
 ГРІШНИК. Ну... це вже така звичка виробилася, Божий Посланцю. Щоб образ 
письменника був цілісним, сучасним і правдивим. Бо зараз вони всі - письменники там 
різні, артисти, режисери - це ж лохи, жебраки, другосортні створіння.   
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Серед Божих створінь немає другосортних... 
 ГРІШНИК (нахабно перебиває). Ой Божий Посланцю! На цій планеті завжди 
були хазяї і раби. Інше діло, хто зараз вибився в хазяї. Ті, хто раніше були у зоні, за 
ґратами, стають повелителями, а нормальні люди опинилися в жахливій тюрмі, ім'я 
якій злиднів, безправ'я, безробіття, хамство, наймані вбивці ет цетера, ет цетера. Зони 
помінялися місцями, розумієш? Ой, пробач, я захопився... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (не відразу). Продовжуй. 
 ГРІШНИК. Хоч, як подумати, Божий Посланцю, то немає зараз в моїй нещасній 
державі ні повелителів, ні слуг - є жертви перехідного періоду. Ціна людського життя 
мізерна, смерть нависає над всіма - від олігарха до жебрака. 
  ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Гм... А якщо не принижуватися, не звиватися вужем, а 
спокійно поглянути їй у вічі? 
 ГРІШНИК. Кому - смерті?  
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 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. У вашій літературі це відомий вислів: кинути смерті виклик. 
 ГРІШНИК. Гм! Смерті - виклик? На фронті - так,  можливо. Але не з нашими 
владними структурами. Не з нашими мафіями. І не з нашими безбожними олігарха... О, 
Ти посміхаєшся, Божий Посланцю? Мовляв, небіжчик так захопився роллю видатного 
письменника, що про певні, гм,  варіації взаємообміну зовсім забув. Почнемо з того, що 
я давно вже... я відразу сказав собі: "Досить бруду, крутійства, подвійної моралі - 
очищайся від скверни". І все, що я робив за останні  півтора року, все це діяння 
письменника,  а не якогось там примітивного діловара.  А тепер відверто. Якби я зараз 
був олігархом, то чи зумів би раз і назавжди зректися своїх мільйонів, зарубіжних 
активів, свого фантастичного палацу з басейном і зимовим садом, своєї  дачі і... Та якби 
я оце привселюдно заявив: "Зрікаюся!", то, крім гомеричного реготу, нічого іншого не 
було б. "Купує собі воскресіння", - сказав би народ. От якщо Ти не забереш мене до 
пекла, Божий Посланцю, тоді й поговоримо.  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (потойбічним голосом). Кожен сам лаштує собі пекло. 
Спочатку ти грішив, розпутничав, халтурив, а тепер хочеш перехитрувати Землю і 
Небо?   
 І тут я не зміг придумати нічого кращого, як впасти на коліна й почати 
голосити гидотним голосом. Чорний Ангел аж позадкував з несподіванки. 
 ГРІШНИК. Ой, та чому ж ти з'явився так пізно, Божий Посланцю? Та хіба ж ти 
не міг вчора... чи позавчора... Ой, та хоч би ж натякнув - близнята, мовляв,  будуть... 
Тридцять тисяч долярів - то ж не якихось тридцять срібняків, людоньки! Так, ми нині 
всі дуже вчені, знаємо, що скоро настануть часи, коли диявол буде спокушати кожного, 
але ж не  такими грішми!!  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Замовкни! В усі часи поети, та й не лишень поети - освічені 
люди вели свій народ до світла, захищали, як могли. Твоя ж Україна, хоч і наробила 
галасу на весь світ, все ще у страшній біді - знавіснілі можновладці торгують її тілом, 
чужинці нахабно оскверняють душу, а ти про гроші думаєш, маскарадами забавляєшся?  
 ГРІШНИК. Ой, ти ж добре знаєш, Божий Посланцю, люди, а тим паче видатні 
театральні діячі живуть не розумом, а... Доця! Доця! Доця! 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (перебиває). Гаразд, людино, даю тобі останній шанс. Ти 
воскреснеш і побачиш дітей своїх... якщо за півтори хвилини зумієш виростити 
чарівний Льон, наткати з нього полотна і пошити для мене  білі янгольські шати.  
 ГРІШНИК. Як? І все це я сам-один... за якихось нікчемних півтори хвилини?! 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Чому "сам-один"? Я дозволяю тобі покликати на допомогу 
всіх, кому ти робив добро. Всіх людей, які померли і які ще живуть. Хай їх буде скільки 
завгодно - десятки, тисячі, мільйони. Але тільки тих, кому ти за життя зробив хоч якесь 
добро. Малесеньке, незначне - будь-яке!    
 ГРІШНИК. Я? Добро? Гм, дай подумати... Це смішно, але, Божий Посланцю, у 
нашій земній юдолі  неможливо... Стільки чвар, така боротьба за місце під сонцем, що 
не встигаєш відбивати удари, і практично, якщо проаналізувати... Хто з наших діячів 
міг би поділитися з колегами жалюгідними спонсорськими грішми? Ха! Або щоб якась 
актриса віддала свою роль подрузі? Чи маститий письменник відмовився друкувати 
власну книжку на користь початківця?..  Ні, звичайно, я допомагав! Піаніно, пригадую, 
комусь на шостий поверх тарганив, а потім два тижні лежав у лікарні... Дачу сусідові 
допомагав будувати, а його посадили за хабарі. А ще якомусь небіжчику яму копали, і 
так понапивалися, що самі в ту яму попадали... О! Колись я допоміг одному пенсіонеру 
зійтися з молодою вдовичкою... Ні, не годиться, бо він... помер на ній, герой Афгану... 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. А коли ви мінялися місцями і ти ставав мільйонером? Хіба ти 
не робив нікому добра? 
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 ГРІШНИК. Боронь Боже! Слідкували за кожним моїм кроком. Та й не прийнято 
це серед наших... серед багатих людей не прийнято розкидатися грішми... Якби хоч 
закон про меценатство був... 
 Чорний Ангел сумно мовчить. А відтак робить магічний жест - повільно 
висвітлюється глядна зала.  
 ГРІШНИК (сахнувся й дурнувато закліпав очима). Глядачі?! (Отямившись, люто 
кричу за куліси). Гей бандюги, ви що, і на смерті моїй робите ґешефт? І по чому ж 
квиточки?  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Придивись до цих людей. Може, серед них є хтось, кому ти 
робив добро? 
 ГРІШНИК (ступає кілька кроків до рампи, схвильовано вдивляється в обличчя 
найближчих глядачів). Не знаю, чи ви справжні, чи я вже так отруєний театром, що й 
після смерті... тобто в цьому дивному сні без вас... без глядачів  не можу... (До когось). 
Привіт, Коля!  Але якщо ви тут... (до молодої дівчини). Сервус, Лідка!.. І, певно, 
потратилися, ге ж? Ну, то спробую вас трошки розвеселити. Мене вбили кілька секунд 
тому. Отакий гумор, даруйте на слові. Чому вбили? Та як завжди на Землі: жінки, 
гроші, мафія - нічого оригінального. (Базікаю казна-що, а сам пробую зрозуміти, що 
мене мучить -  думка важлива чи давно забуті спогади?). А це мій улюблений куток 
серед квітів. О, хтось виставив кадібки з Опунцією бразильською і шляхетною панною 
Гузманією. Гм! Якби ще Фірся була тут, моя пухнаста кішечка,  і королева Ійсо... ну, й 
ще сер Тоббі з двома літерами "б", все було б, як... як ніколи вже не буде... 
(Схаменувшись, туркоче квапливо). Мушу вам сказати,  відколи я купив цю дачу, 
жодного разу не саджав ні Картоплі, ні Помідорів - скрізь лише Квіти, Соняхи, Мальви 
- Боже, як я люблю Мальви! Позаторік занесло нас на гастролі аж  у Володимирську 
область, недалеко від Кіржача, де загинув Гагарін. Аж раптом: Мальви коло біленької 
хати! "Наші! - кричу, - українці тут живуть, щоб я пропав!" Постукали до воріт, вийшла 
гарна жіночка, а господаря не було вдома - з кіровоградщини доля занесла і людей, і 
Мальви... Заплакав я тоді - а чого, питається, плакати, якщо люди не забули про 
Мальви?!. Стоп, розвиднілося мені!  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Що, знайшов когось? 
 ГРІШНИК. Та ні, Божий Посланцю, прозрів я! (До глядачів). Базікаю з вами, а 
сам намагаюся зрозуміти просту істину: якщо тіло моє там, біля хвіртки, то що це за 
мара теревенить з вами моїм голосом? (Ледве тамуючи радість від грандіозного 
відкриття, кажу до найближчих глядачів). Здається, я вже десь це розповідав. Коли 
мій спонсор влаштував нам фантастичну угоду зі Станцією на 50 тисяч $ США, то я не  
втримався і ляпнув при чужих людях: "Теперка знаю ціну  душі своєї: 25 тисяч $ США  
мінус податки". А мій співавтор Девік, мудрий іудей, каже повагом: "Костю 
Костьовичу, побійся  Бога! Хіба  можна  стати таким видатним театральним діячем, як 
ти, і зберегти душу?" Тоді я, звичайно, й виду не подав, що образився, - засміявся разом 
з усіма. Але зараз, люди добрі, зараз мені справді весело! (Вибухає злорадним сміхом і, 
як недорізаний, репетує на весь голос). Виходить, зберіг я душу, га? Бо тіло моє отам, 
біля воріт, вам не видно, а тут... (радісно обмацує себе). А може, це мені тільки сниться, 
що, незважаючи на всі мої шахери-махери, я зберіг душу і тепер вона  спілкується з 
вами, уявними глядача... Стоп, шрам на коліні!  (Хутко закочує штанину). Ось він, 
голубчик, ха-ха!.. (Перевівши подих, трохи заспокоюється). Отже: не буду хвалитися, 
що душа моя велика й благородна, але те, що вона має шрам на коліні - прошу!  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (зненацька). Криваві шрами на колінах - сліди бойових ран? 
 ГРІШНИК. Ой, ну ти ж добре знаєш, що то за шрами, Божий Посланцю!  
 Чорний Ангел мовчить. 
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 (Приборкавши гординю). В одній компанії... дуже солідній -  кілька міністрів, 
дипломати, інтердіви... Словом, посперечався я з  послом заморським, що вистою п'ять 
хвилин на товченому склі. Голими колінами.  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ.  Придворний блазень?  
 ГРІШНИК. Та, кожен дуріє, як уміє... Щоправда, хазяїн дому, як побачив, що я 
закатав штани і на коліна стаю, замахав руками, "Не смій!" - кричить, а я, раб 
нікчемний, зі шкіри пнуся... (Хапає лійку, поливає Гузманію). Панно Гузманіє, 
шляхетна полько, як ся маєте? Мені подарували вас на фестивалі в Кракові. Старенька 
зморщена пані прошепелявила: "Нєх пан добже пильнує ту Кв'ятку, бо в трудней хвілє 
поратує пану жицє". Гм! Не врятувала мені життя ваша Квітка, ласкава пані, 
пшепрашам. О-йой, Тату Лимоне, хіба ж можна так багато плодів на одній гілці!
 (Піднімає якийсь прутик і підпирає гілку Лимона. Раптом  завмирає). Хо! 
Виходить, моя душа зі шрамом на коліні може не просто варнякати-патякати, а ще й 
якесь добре діло зробити? 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Роздягайся.  
 ГРІШНИК (вдаючи, що не почув). Стільки людей навколо мого тіла... Якась 
жінка штучне дихання робить. Наче Сусідка?  
 Будь-якою ціною прагнув я затримати земний час, та Чорний Ангел таки бачив 
мене наскрізь.  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Не прикидайся глухим.   
 ГРІШНИК (до глядачів). Що робити, Господи, як затримати час? Доця, доця! А 
чого поспішати, Божий Посланцю? Люди прийшли на виставу, гроші заплатили - треба 
ж відробляти!  
 Однак, дурний-дурний, а хитрий - водночас повільно роздягаюся, мовляв, я ж 
таки слухняний, ось, виконую, пане, Ваш наказ. А сам ля-ля, фа-фа до глядачів, як 
найостанніша базарна пліткарка:  
 ГРІШНИК. За життя я наслухався немало ля-ля, фа-фа про чорний тунель, в 
кінці якого яскраве світло, про Білих і Чорних Ангелів, котрі забирають ТУДИ 
відповідно білі й чорні душі. А ще - про Смерть, яка й cниться, і приходить наяву в 
подобі найближчих людей - манить, кличе, за собою, та в жодному разі не можна йти за 
нею - ой, ля-ля, фа-фа, казав я  щоразу й саркастично посміхався. І навіть коли про це 
теревенили солідні люди і незручно було посміхатися, я все одно казав собі подумки: 
ля-ля, фа-фа. А вчора Сусідка, художник-модельєр, шиє мені білий полотняний костюм 
з оригінальною вишивкою і не вгаває: "А знаєш, Котько, я читала, що померлі бачать 
себе, тобто своє тіло, наче зверху, бачать рідних і близьких, чують голоси їхні, плач", - 
ах, з якою насолодою я припечатав її сардонічним: ля-ля, фа-фа!.. Тепер от бачу тіло 
своє скривавлене, жінку-лікаря,  Сусідку бачу... Бідна, бідна Сусідка! Вона так схожа на 
Ію, і моє серце сповнене такою щирою симпатією до неї...   
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ (рішуче перебиває). Твоє серце зупинилося кілька секунд 
тому. Тепер ще півтори хвилини і...  
 ГРІШНИК. Ну, нема, нема тут нікого, кому б я зробив щось таке видатне... А сам 
за півтори хвилини що я можу? 
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. Невже ти нікого ніколи не любив? 
 ГРІШНИК (перебиває). Ія! Доця! Синочок!.. А ще я любив Ійсо, королеву білих 
Мишей. І сера Тоббі, помісь Тер'єра з Дворнягою. І Фірсю, кішку сибірську. І 
Бджолиний Рій, що сів на мене якось у травні - і жодна Бджілка не вжалила. І Гузманію. 
І колючу Опунцію бразильську... 
 ГОЛОС ІЙСО. Ай, Ворона! Ко-Ко, рятуй, мене! Боже, які в неї жахливі кігті! 
Боляче! Боляче! Боляче! На допомогу, Ко-Ко! 
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 ГРІШНИК. Чуєш? Це вона, Ійсо, це її голос. Чуєш?  
 ЧОРНИЙ АНГЕЛ. При чому тут Миші, Коти, Бджоли, Кактуси? Люди он-о! 
Свисне і вони відплатять тобі добром за добро. Або й ні: твоя душа - твої проблеми.  
 І Він повільно рушив у бік воріт.  
 ГРІШНИК(панічно). Хвилинку! (Біжу через Квіти, падаю, намагаюся 
випередити Його, заглянути в обличчя - і кричу не своїм голосом). Ти покидаєш мене? 
Значить, я воскресну, воскресну?   
 Він зникає за кулісами, я - за Ним. 
 ГОЛОС ГРІШНИКА (з-за куліс). Гей, що за дурні жарти? Чому ти втікаєш? Я 
побачу дітей своїх чи ні? 
 ГРІШНИК (вибігає з-за куліс, шукає). Гей, Божий Посланцю, де ти? Помучити 
вирішив? Мало я намучився на нашій культурній ниві?!. 
 Несподівано крісло-гойдалка, що стоїть спинкою до глядачів, поворухнулося і 
звідти пролунав глузливий голос:  
 ГОЛОС. Дурак-падлєц! Ти мучився на "нашій культурній ниві"?  
 ГРІШНИК (нажахано). ЧОРЛАЙ?! Ти? Звідки? 
 Крісло повільно розвертається:  закривавлений ЧОРЛАЙ у моїй білій вітровці 
затискує обома руками рану на животі.  
  ЧОРЛАЙ (буденно). Фу, ледве кров зупинив... А ну, пися-меннику, допоможи 
роздягнутися. 
 Нетерпляче зірвавши одяг, він випростовується, а я мало не падаю від 
несподіванки: груди його розмальовані різнокольоровими ранами (саме так: 
розмальовані!). 
 ЧОРЛАЙ. То, кажеш, мучився? (Підскочивши на пружних ногах, він хвацько 
витирає сорочкою "рани", кілька разів присідає). А мені здавалося, що ти кайфував на 
"нашій культурній ниві". Премії, дівчатка, високі покровителі... 
 ГРІШНИК (розпачливо шепоче). Що сталося? Тебе теж убили?  
 ЧОРЛАЙ (деренчливим тоном дебіла). Я єдиний, кому ти зробив вели-и-ике 
добро-о. І я прийшов допомогти-и тобі-і-і..   
 ГРІШНИК. Заспокойся, брате, ми в іншому вимірі, і тут вже ніхто за нами не 
слідкує... 
 ЧОРЛАЙ (різко). Слухай ти, фантаст недороблений! Без фамільярності, ясно? 
Забув, хто перед тобою? 
 ГРІШНИК (не без іронії). Даруй, князю, але це (широкий жест) інший світ, 
загробний. Як ти сюди потрапив?  
 ЧОРЛАЙ. Що ти верзеш? 
 ГРІШНИК. Тебе теж убили?    
 ЧОРЛАЙ. Вбили, не вбили - яка різниця? Йду мимо, бачу, серед Квітів ховається 
мій законний раб... 
 ГРІШНИК. Раб? Це я, тобто моя душа зі шрамом на коліні -  твоя рабиня?! 
 ЧОРЛАЙ. Ах, так? Вмикаю касету! (І, піднявши руку над головою, голосно 
клацає пальцями). 
 ГОЛОС ГРІШНИКА (по радіомережі). Дорогий Ярославе Дем'яновичу, ви 
допомогли нам підписати надзвичайно вигідну угоду зі Станцією. П'ятдесят тисяч 
доларів за п'єсу - це фантастика! Віднині, шановний Ярославе Дем'яновичу, і на віки 
вічні мій співавтор і я ваші боржники... 
 ГОЛОС ЧОРЛАЯ. А ну, по-людськи, бля, кажи! Коли це українці зверталися 
один до одного на московський лад - ім'я-по-батькові, "ви", тралі-валі? Предки наші 
князям казали "ти"! "Князю, ну ти, бля, зарвався!" Давай, українізуйся, месіє народний! 
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 ГОЛОС ГРІШНИКА. Князю Ярославе, хоч ти, бля, й зарвався, але я все одно 
твій боржник... 
 ГОЛОС ЧОРЛАЯ (регоче). О, вже краще! Тільки що воно за слово таке іноземне 
- "боржник"? "Бражник" знаю, а боржник? 
 ГОЛОС ГРІШНИКА. Князю, я твій раб. 
 ГОЛОС ЧОРЛАЯ. Хо-хо! На п'ять хвилин? 
 ГОЛОС ГРІШНИКА. До гробової дошки. 
 ГОЛОС ЧОРЛАЯ. Не розкидайся словами, пися-меннику! Хіба не розумієш, це 
слово "раб" - воно ж ніби означає, що ти віднині моя власність? І тілом, і... що? 
 ГОЛОС ГРІШНИКА. І душею. 
 Громовиця, надміру підсилена гучномовцями, примусила мене затупити вуха 
руками. А ЧОРЛАЙ, наблизившись, грубо зриває з моєї голови скальп, тобто мою 
розкішну чуприну. 
 ГРІШНИК (лементує). Ай! Боляче! Що ти робиш, садюго? Віддай, віддай моє 
волосся... 
 ЧОРЛАЙ. Ти мій раб - і тілом, і душею. Що хочу, те й беру. Ясно?  
 ГРІШНИК. Смерть підвела риску під нашими розрахунками... 
 ЧОРЛАЙ (смішно репетує). Яка смерть, Ко-Ко? У тебе ще цілих півтори 
хвилини! (Натягує мою фризуру). 
 ГРІШНИК. Безбожний садюго, мало ти з мене знущався за життя? 
 ЧОРЛАЙ. Я - з тебе? А, може, навпаки,  ти - з мене, га? 
 ГРІШНИК (вражено). Я? Коли?!  
 ЧОРЛАЙ. Всесвітньознаний роман "Душа моя зі шрамом на коліні"! (І не давши 
мені отямитися, продовжує). Цитую: "Я з першої нашої зустрічі зрозумів: ЧОРЛАЙ не 
людина, хоч, як це не смішно, зовні надзвичайно схожий на мене"... 
  ГРІШНИК (видихнув). Звідки? Хто дав тобі мого щоденника? 
 ЧОРЛАЙ (ставши у позу провінційного читця-декламатора, рецитує): "Спочатку 
він організував фірму ритуальних послуг, а відтак став цвинтарним монополістом: 
бронювання місць на престижних кладовищах як України, так і СНД, копання і 
комфортне обладнання погребальних ям, виготовлення усіх видів пам'ятників, загорож, 
незгасимих свічок, вічних вогнів і вінків..."  
 ГРІШНИК. Я спеціально, для маскування! Писав про тебе різні пасквілі, 
епіграми - щоб ніхто не здогадався, що ми помінялися... 
 ЧОРЛАЙ. "Подейкують, що ЧОРЛАЙ навіть організував закритий 
спіритуалістичний клуб для членів уряду, де за фантастичну платню можна 
поспілкуватися з душами покійних урядовців усіх часів і народів; і кажуть, найдивніше 
те, що перекладачі при цьому зовсім не потрібні, позаяк живі і мертві урядовці всіх 
часів і народів моментально знаходять спільну мову".   
 ГРІШНИК (квапливо). Брате, у тебе ж не голова, а потужний комп'ютер. Невже 
ти не бачиш: ТІ СИЛИ, котрі затіяли нашу зустріч, проводять якийсь хитрий 
експеримент? А може, просто хочуть повеселитися нашим коштом. 
 ЧОРЛАЙ. То чому ж ти хочеш бути розумнішим за них, пися-меннику? ТІ 
СИЛИ переслідують якусь мету? ОК, на те вони й СИЛИ! Будь самим собою, - тобто 
злиденним писакою - і не пнися проти СИЛЬНИХ СВІТУ ЦЬОГО! 
 ГРІШНИК (з холодною ввічливістю). О! Якщо ти, князю, маєш себе за сильного 
світу цього, то чом би вам не замахнутися на щось вагоміше за просту перуку? 
Скажімо, на пам'ять мою, принципи  непродажні чи, врешті, на любов мою... 
 ЧОРЛАЙ (репетує на весь ТОЙ СВІТ). Любов твою?! Гм, треба спробувати. Бо, 
гадаю, всі  красуні любили тебе не за ПРИНЦИПИ ТВОЇ ПРОДАЖНІ і не за пам'ять, а 
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за оце-о. (Він грубо скуйовдив мою акуратну зачіску на своїй підлій голові). Не віриш? 
Он-о, перша біжить... любаска. Побачимо, з ким вона в кущі піде - з твоїми гнилими 
принципами, чи з моєю розкішною фризурою. Дурак-падлєц! 
 Останні слова він проказав, уже сховавшись серед Квітів. А я промимрив сам до 
себе:  
 ГРІШНИК. Сусідка? А чого це вона сюди біжить, а не до воріт?.. (Ховаючись за 
Квітами, мимоволі хихикаю). Ну, зараз я тобі покажу загробне життя, сусідонько!  
 Сусідка зринає серед Квітів, озирнувшись довкола, зближає обличчя до 
фантастично яскравої Квітки Кактуса.  
 СУСІДКА. Фу! Гадость... (Квапливо занюхує Трояндою). Что Это? Роза не 
пахнет?! (Зірвала пагінець М'яти). И Мята не пахнет? (Сіпнулася до великого куща 
Мальв). 
 А звідти Грішник - гульк!  
 ГРІШНИК. Привіт! Як ся маєте? 
 СУСІДКА. Ой Котя, черт! Нельзя же так пугать...  
 ГРІШНИК (співає коломийку).  Любила-м си на загаті, 
      Любила-м на плоті...   
 СУСІДКА. Тьфу, тьфу, безстыдник!   
 ГРІШНИК.     Ой, ще би-м си полюбила  
      На колючім дроті.  
 СУСІДКА.  Я же тебя просила: не матерись! 
 ГРІШНИК.  А я тебе просив: не русифікуй мою територію.  
 СУСІДКА. У таких, как ты, националюг, никогда не будет своей территории!  
 ГРІШНИК. Народе мій  (склав я молитовно руки),  допоможи мені подолати як 
внутрішніх, так і зовнішніх загарбників! (І заспівав).  
       Породила мене мама 
                          На самого Спаса,  
                          Дала мені таку цюцьку, 
                          Як ручка від баса. 
 СУСІДКА. О! Придворный шут воспевает свое героическое прошлое. 
 ГРІШНИК Ручка від баса, прошу пані, - то є така чарівна рурка, яка легко з'єднає 
моє минуле з вашим майбутнім.  Ще раз співаю. (Обнімаю її за гнучку талію, співаю 
гарним голосом). 
    Ой, прийшов я до дівчини 
    Викурити файку,  
                          А вона ся причепила: 
                          "Розкажи ми байку". 
                          А я хлопець гоноровий - 
                          Дівчину на лавку: 
                          Вийняв рурку, сунув в дзюрку -  
                          "Ото маєш байку".  
 І лишень після третьої коломийки вона згадала, якого роду-племені. 
 СУСІДКА (млосно). Ох, ці твої пісні... Я млію... Ходім до мене, га? (Тягне мене 
за руку). Борщиком пригощу, самогоночки грамульку дам. 
 Я запідозрив недобре, і, як завше у тяжкі хвилини,  прикинувся одороблом.  
 ГРІШНИК. Сусідко, побійся Бога, яка самогонка зранку? Костюмчик давай, 
сьогодні день останньої примірки. 
 Вона заплющила очі й затримала дихання: зображала боротьбу з шаленим 
сексуальним стресом. Врешті мовила стлумленим     голосом: 
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 СУСІДКА. Відвернись!  
 Не знаю, де вона ховала той казковий костюм - не голка ж, либонь! - та коли я 
повернувся, то скрикнув від захвату: подібного чуда з білосніжного домотканного 
полотна, розцяцькованого оригінальною вишивкою, ніхто ніколи не видів. 
 СУСІДКА. Стій рівно, вража личино слов'янських народів! (Одягаючи на мене 
костюм, бубонить). Євреї всіх країн об'єднуються, китайці завалили ринки дешевими 
штанами, мусульмани пруть, як танки, а їм, бач, самостійності забандюрилося. (Та, 
відступивши кілька кроків, сплеснула руками).  Красень, ай, красень який! 
 І тут Грішник нарешті відвів душу. 
 ГРІШНИК (волає тріумфально). "Красень"? "Красень"? Ха! А це ти бачила? 
(Широкий жест у бік воріт). 
 СУСІДКА. Ай, ля-ля, фа-фа!  
 ГРІШНИК. Нічого собі "ля-ля, фа-фа"! Це ж мене вбили. 
 СУСІДКА. Як це "вбили", коли в тебе ще цілих півтори хвилини? 
 ГРІШНИК. А що я можу за ці півтори хвилини? Льон виростити? Полотна 
наткати? 
 СУСІДКА (з чарівним усміхом). Заспівати можеш, одоробло. (І  затягнула своїм 
звабливим голосом).  
    Доганяла літа свої 
    На кленовім мості. 
 Я, вочевидь, підхопив, бо хоч мені й було не до співів, та який же український 
націоналіст змовчить, коли зрусифікована Сусідка заспівує його улюблену пісню. 
 ГРІШНИК.  Ой, верніться ж, літа мої, 
          Хоч до мене в гості. 
 СУСІДКА. А вони кажуть. (І співає відкритим високим голосом, аж я 
заслухався). 
    Не вернемось, не вернемось, 
    Бо нема до кого. 
    Треба було шанувати,  
    Як здоров'я свого. 
 ГРІШНИК. Стоп! А звідки ти знаєш про півтори хвилини? Підслухала? 
 СУСІДКА. Відьма я, Котько. Від слова "відати". 
 ГРІШНИК. Угу?... Ну то воскресить мене та лікарка, відаєш? 
 СУСІДКА. Льон, полотно, білі шати. 
 ГРІШНИК. Оу, тобі весело? Ну давай, смійся, регочи... 
 СУСІДКА. Не знаю, як вони це роблять, що за одну мить - все життя перед 
очима, ніби якась прискорена зйомка. Всі, хто побував ТАМ після клінічної смерті і 
повернувся з реанімації, - є така книжка, "Життя після смерті", знаєш? - так от, всі 
кажуть: раз - і всеньке життя. За одну мить. А в тебе  цілих півтори хвили...  
 І тут їй заціпило на півслові, бо побачила ЧОРЛАЯ серед Квітів. 
 ЧОРЛАЙ. Привіт!  
 СУСІДКА. Ох ти, яке волосся, який мужчинка-а.. (Схаменувшись, почала 
зривати з Грішника костюм).  Віддай, віддай, це не твоє! 
 ГРІШНИК. Чи ти здуріла! Це ж привид, мара. 
 ЧОРЛАЙ. Ну, коханнячко, хочеш з привидом... пововтузитися?  
 СУСІДКА. Хочу, ой, хочу! (І, розкриваючи руки для обіймів, пливе до нього). 
 ГРІШНИК. Не ходи з нею, брате, це відьма! 
 ЧОРЛАЙ. Ох, ти ж моя відьмочка! (Хижо схопивши Сусідку навіть не на руки, а 
якось кособоко під пахву, зникає серед Квітів). 
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 ГРІШНИК. Ніколи б не подумав, що він такий бабій... (І раптом, згадавши, 
волаю). Півтори хвилини! Та яких півтори - менше! (Починаю метушитися по 
подвір'ю). Час минає, а я коломийки, ідіот... Господи,  що ж робити? (Кричу до 
глядачів). Людоньки, ріднесенькі, може, хтось знає, де росте, чарівний Льон? Давайте 
разом подумаємо... Ну так, не зробив я нікому з вас добра, але відтепер я обіцяю... 
Слово даю, браття й сестри, повірте мені, я... я... стану іншим, я все зрозумів. 
Людоньки, ми  ж з вами одної крові... Що, пізно згадав? А ви часто згадуєте про це? і 
робите добро на кожному кроці? і допомагаєте ближнім щодня, щохвилини, і?.. Квіти, 
кохані мої, люди є люди. а ви... на вас надія, тільки на вас! Горобці й Синички, і ти, 
сусідський Лелеко, ви ж знаєте, як я вас люблю, - навчіть! Підкажіть, де росте чарівний 
Льон? 
 МЛОСНИЙ ГОЛОС СУСІДКИ. Мовчать Квіти... ах! Мовчать Мухи... о-о! 
Мовчить Лелека... ой!... Ніхто не знає, де росте чарівний Льон...  
 ГРІШНИК. А чого це ти зловтіхою булькаєш, відьмо?   
 ГОЛОС СУСІДКИ. Бо через тебе я цю розвалюху купляла. Думаю, гарний сусід, 
поберемося - об'єднаємо городи, у нього - Квіти, у мене - Картопля. А ти з бандюгами 
заївся... Ну, чого стоїш? Іди сюди!   
 ГРІШНИК. Е ні, це ти йди сюди! Я згоден - об'єднаємо городи, розпишемося, 
будь ласка, може, навіть дитинку я тобі змайструю. Але не клич мене за собою, а краще 
йди сюди і навчи... Де ти? Гей, Сусідко, ти не Чорний Ангел, не треба цих фокусів!  
 Серед Квітів зринає Хтось загорнений в закривавлене  покривало.  
 ГРІШНИК. Господи Боже, сер Тоббі... В цьому покривалі я ніс тебе від машини, 
аж поки лопату не знайшов і місце під вербами не вибрав, і так в ньому й поховав 
тебе... Плями ці і зав'язь неоковирна - сльози не дозволяли поправити... Сер Тоббі,  на 
відміну від шекспірівського персонажа я вимовляю і пишу твоє прізвисько з подвійною 
літерою "б". Ой, не те, не те кажу... Так, звичайно, ти не був товстуном, як сер Тобі з 
"Дванадцятої ночі", але твої фантазії щодо Кішок... О, знову не те!  (Хотів наблизитись 
до нього, хоча б на кілька кроків ближче, та ноги не слухались мене). Сер Тоббі, люди 
вважають, що у Собак, та й взагалі у Тварин немає душі. Назвали себе вінцем творіння і 
нищать все навколо... Знову не те, пробач... Ти пам'ятаєш, сер Тоббі, я скрізь шукав свої 
захисні окуляри. Мовчки ходив і шукав. Аж поки тобі не набридло: підійшов і, не 
спускаючи з мого чола іронічних очей, гавкнув кілька разів. Окуляри були на лобі...  
 Хтось загорнений в закривавлене  покривало ворухнувся й ступив крок назад. Я 
закричав, затараторив, ковтаючи закінчення слів, - тільки б устигнути сказати 
найголовніше.   
 ГРІШНИК. Сер Тоббі, якщо це ти і якщо можеш, виручай. Треба за півтори 
хвилини виростити чарівний Льон, наткати полотна й пошити білі янгольські шати. 
Даруй, старий, що я з таким дурним проханням, а тебе ще навіть не встигли склеїти,- 
але так хочеться на зло Сусідці... та й взагалі, планета наша, тобто погода, я хотів 
сказати, Пташки он щебечуть, Квіти пахнуть... О! Я ж Квітів ще не поливав сьогодні, 
сер Тоббі!.. 
 Жалібне скавуління - і Хтось загорнений в закривавлене  покривало зникає. 
 ГРІШНИК (шепоче крізь сльози). Це він,  це його скавуління, Господи, Господи, 
Господи...         
 Затуливши обличчя руками, я дав волю сльозам і не помітив, як позад мене 
з'явилася юна красуня у смішному капелюшку й яскравій футболці замість плаття - 
Ійсо.  
 ІЙСО (кличе). Ко-Ко, де ти? Рятуй, Ко-Ко! Швидше, тут Бджолиний рій! 
Швидше!  



 14 

 ГРІШНИК (витираючи сльози). А ти хто?       
 ІЙСО. Ійсо, королева білих Мишей, сам же мене так прозвав.     
 ГРІШНИК. Ійсо? Красуне моя... 
 ЧОРЛАЙ нападає на неї ззаду, тягне в кущі.  
 ІЙСО. Ай, Ворона! Ко-Ко, рятуй, мене! Боже, які в неї жахливі кігті! Боляче! 
Боляче! Боляче! На допомогу, Ко-Ко! 
 ГРІШНИК. Пусти її, негіднику, пусти! 
 Не знаю, хто мене причарував, але з цієї хвилини кардинально міняється моя 
поведінка - я немовби опинився в прозорій клітці, натикаючись на її невидимі стінки, 
б'юся, наче якийсь гидотний павук у великому пересохлому акваріумі.  
 ІЙСО. Чого ж ти дивишся? Рятуй мене, Ко-Ко! 
 ГРІШНИК (кричить). Ійсо, Ійсо, я тут! Осьдечки я! Боже, що він з нею робить?! 
Невже ти мене не чуєш, Ійсо, королево моя кохана?.. 
 ІЙСО. Боягуз! Ворони злякався! Презираю, презираю! 
 Навіть не добігши до кущів, знавіснілий Чорлай розпанахує одяг на моїй коханій 
королеві, впивається в її перса, а відтак,  схопивши за волосся, чинить звіряче 
гвалтування. Щоб не бачити цієї наруги, я міцно затискаю очі руками, а коли врешті 
піднімаю голову, то мало не втрачаю свідомості: зовсім поруч, мало не торкаючись 
мене напівоголена Ійсо ніжно пестить мого ката.  
 ЧОРЛАЙ (підхопивши дівчину на руки, кружляє навколо мене). Бовдуре, якщо 
ти продав мені душу, то все, що ти любив, тепер моє. Логічно? (Довго цілує Ійсо). 
Логічно.  
 ІЙСО. Ах, коханий, яке щастя, що ти врятував мене? Як же я злякалася. 
 ЧОРЛАЙ. А ти нічого собі... Мишка.   
 І ненаситний гвалтівник знову починає виробляти різні штучки з моєю Ійсо. Та 
щасливо янчить і, торкаючись мене свом атласним тілом, звивається в екстазі, - а я 
не можу ні відступити, ні осліпнути, ні хоч би оглухнути!.. Врешті затихнувши, вони 
ліниво пестять одне одного, як і до цього не звертаючи на мене жодної уваги. 
   
 ІЙСО (грайливо). Хо-хо, ти так закохано дивишся на мене, як ніколи ні на одну 
дівчину. Браво, ти нарешті допетрав, що гарна Миша в сто тисяч разів краща... 
 ГРІШНИК (скиглить). Ійсо, Ійсо, я тут, о Боже... 
 ЧОРЛАЙ (кладе руку на її ніжні перса). І де ж це ми навчилися так гарно по-
українському балакати?  
 ГРІШНИК. Мої думки, мої слова... 
 ІЙСО. Ко-Ко, що з тобою? Всі вміють по-українському балакати -  і  Дерева, й 
Квіти, і Бджоли, і навіть Коти, фу!  
 ЧОРЛАЙ (скосивши погляд у мій бік). А руськоязичні створіння серед вас є? 
 ГРІШНИК (задихаючись). Як? Ти й жарти мої крадеш,  брате?   
 ІЙСО. Ко-Ко, ти зовсім забив мені памороки! Там - Бджолиний Рій... 
 ГРІШНИК. Стривай, Ійсо, це надто важливо. Невже на тому світі всі 
україномовні... 
 ЧОРЛАЙ. Слухай, ти мене прибила. (З огидою). Невже тут всі по-хохляцьки 
балякають?    
 ІЙСО (сміється). Звичайно! Тому що всі ми тутешні... 
 ЧОРЛАЙ (злорадно). Ага! Я зрозумів: всі нормальні люди, тобто живі, 
розмовляють по-російському, а всі мертві - по-хохлацьки? 
 ГРІШНИК. Яничарський покруч! (І до Ійсо). Тобто ми, люди... 
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 ЧОРЛАЙ. Тобто ми, люди, знаходимо спільну мову з тваринним і рослинним 
світом  тільки після смерті?    
 ІЙСО. А як це  - "після смерті"?  
 ГРІШНИК. Ну, жив, жив і помер... 
 ЧОРЛАЙ. ... і душа потрапила на інший світ.   
 ІЙСО. Який інший світ, Ко-Ко, що за дурниці? Ось твоя хата, ось Квіти, ось я... 
 ГРІШНИК. Але ж тебе з'їла Ворона... 
 ЧОРЛАЙ (підхоплює) ... а мене вбили!  
 ІЙСО. Ти ж сам врятував мене від Ворони! (Смішно обнюхує ЧОРЛАЯ). І зовсім 
тебе не вбили. Хоч ти змінився, справді, став делікатним і потом не пахнеш, і тіло твоє 
не скрипить, як суха Верба. Але все одно Миші значно розумніші й делікатніші за вас... 
тобто я хочу сказати - за пересічних людей, бо ти ж не такий, як усі, ти - виняток і 
взагалі... 
 ЧОРЛАЙ. Ой, хитруля! (Довго цілує її, дає волю рукам). 
 ГРІШНИК. Не смій!  Пусти її! Вона свята...   
 ІЙСО. І зовсім я не свята. Я мудра, душевна, граціозна, інтелігентна й дотепна - 
куди твоїм людям! 
 Не знаю, що наштовхнуло мене на цю думку, але я раптом прозрів. 
 ГРІШНИК. Хвилинку! (І до глядачів). Ви помітили, Ійсо - копія  Сусідки!.. Але 
якщо це відьомські заморочки, то чому вона з'явилася мені не в образі Ії - коханої 
земної жінки, про яку я весь час думаю, а в подобі...  
 ЧОРЛАЙ (підло передражнює мене). Хвилинку!  (І до глядачів). А якщо це не  
відьомські штучки, а певна закономірність? Якщо після смерті всі Миші, Коти, Собаки, 
Бджоли, Кактуси, Дерева, Квіти стають людьми, а люди, які багато грішили, стають 
різними Кузьками, Блохами?.. Та ні, багато людей не заслуговують на таке щастя - 
стати після смерті Блохою з великої літери. Наприклад, ця продажна тварюка Слав. Ка-
Ка. 
 ГРІШНИК. Або така чесна й поряда людина як ЧОРЛАЙ! 
 А ЧОРЛАЙ поправляє моє розкішне волосся і продовжує звертатися до глядачів 
з моїми найпотаємнішими думками: 
 ЧОРЛАЙ. Бо ви ж не будете зі мною сперечатися, що всі Божі створіння, від 
народження мають право писатися з великої літери? А різні там мудрагелі, пися-
менники, політики, розпутні драмороби Слав. Ка-Ки приходять на цю Землю для того, 
щоб завоювати подібне право. Або втратити, якщо воно було завойоване їхніми 
предками.  
 ІЙСО (киває у бік глядачів). Вони тебе чують? 
 ГРІШНИК. А ти мене, королево? Ти мене чуєш? 
 ЧОРЛАЙ. Не впевнений. 
 ІЙСО (сміється). То чого ж  ти з ними розмовляєш?   
 ЧОРЛАЙ. Бо це така новаторська, така експеримента-а-а-а-льна п'єса, крулєво. (І 
знову дає волю рукам). 
 ГРІШНИК. Потвора! 
  ЧОРЛАЙ (кричить). О, півтора! Тобто півтори. Хвилини! Ійсо, де росте чарівний 
Льон?! Швидше кажи, ну! 
 Я остовпів. Нахабство мого двійника не знає меж.  
 ГРІШНИК (рішуче). Все! Міняємося! Перуку, фризуру мою, ну! 
 ЧОРЛАЙ (цинічно). "Міняємося"? Хто чий раб?  
 ГРІШНИК (твердо). Правила нашої гри вимагали... 
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 ЧОРЛАЙ (перебиває). Правила ТАМ були! А ТУТ я командую парадом. І не 
день, не місяць, не рік - навіки-віків!  
 ГРІШНИК. Брате, не захоплюйся... 
 ЧОРЛАЙ. "Брате"?! А коли ти жирував у палацах, на іномарках роз'їжджав, на 
честь дівок своїх продажних салюти щоночі влаштовував - ТАМ, у тому житті, ти 
багатьох братами називав? Тільки потрібних людей. А всі інші були для тебе лохами... 
 ГРІШНИК. То все для виду було! Щоб не відрізнятися від інших багачів! 
 ЧОРЛАЙ (злорадно). То чому ж тепер хочеш відрізнятися?! (І до Ійсо). Де росте 
чарівний Льон?     
 ІЙСО. Ко-Ко, навіщо тобі вигаданий казковий Льон, коли я принесла цілком 
реальну пропозицію - стань нашим королем!  
 ГРІШНИК. Королем?  
 ЧОРЛАЙ (пихато). Зіграти роль короля, - будь ласка, але стати королем Мишей? 
Як це? 
 ІЙСО (трагічно). Ти не дозрів, Ко-Ко?! Ти не любиш нас, признайся, - ти ніколи 
по-справжньому не любив Мишей...  
 ГРІШНИК. Не любив?  
 ЧОРЛАЙ. Не любив? Я не любив? (І раптом... заплакав). 
 ІЙСО. Ко-Ко, що сталося, чому ти плачеш? 
 ЧОРЛАЙ. Любив зоологію, ботаніку...  
 ГРІШНИК. Не смій, виродку, це найдорожче!  
 Та ЧОРЛАЙ окинув мене зневажливим поглядом і продовжив  лицемірно:  
 ЧОРЛАЙ. Півтори тисячі різних Кактусів назбирав, в школі юнатів свій куток 
мав, а вчитися пішов на журналіста. і халтурником став, і холуєм придворним... Чому? 
Ну чому, Ійсо? Душу зрадив, покликання своє... 
 Чи то від образи, чи від усвідомлення свого понівеченого життя, я даю волю 
сльозам - але від цього мені не стає легше. 
 ІЙСО. Мучся, Ко-Ко, страждай. (Робить ЧОРЛАЮ легкий масаж плечевого 
пояса). Бо коли людина мучиться, вона робить крок назустріч братам своїм меншим, 
втрачає гординю,  перестає називати себе вінцем творіння...  Поступово  відкриває свою 
душу навколишньому світові і зливається з ним... Стає Квіткою і Деревом, Горобцем і 
Кішкою, Помідором, Соняхом, Кротом, Мишею, маленькою Бджілкою...  
 ЧОРЛАЙ. Стривай, Ійсо (змахнув крокодилячу сльозу).  А як же з цим ділом? 
(Поплескав себе по животу). Невже людина, яка робить крок назустріч братам своїм 
меншим, здатна обійтися без м'яса, ковбасок, рибок?  без ніжної телятинки і Голубів у 
сметані? без копчених язиків і Рябчиків у французькому соусі? без смажених 
Поросяток з хроном і Перепілок  довірливих? А як  нам бути з королівським супчиком 
із солов'їних язичків? І чим же ми  замінимо  красиві, модні  шубки з Куниць, Лисиць, 
Песців, Бобрів, Ведмедів, Оленів, Тигрів, Леопардів, Єнотів, Котиків морських та 
Кроликів домашніх? А пижикові шапки з ненароджених діточок оленячих, яких 
виривають із розрізаного черева живої матері-Оленихи? А як стосовно ікри всілякої, 
котору, як відомо, теж добувають шляхом розпорювання животиків у беззахисних 
Рибок, що пливуть, долаючи перешкоди, а то й повзуть на нерест? (Якийсь час 
мовчить, досить талановито зображаючи глобальну прострацію. Врешті шепоче). 
Солов'ї, вони ж, коли співають, нічого не чують, у них навіть сердечки іноді від співу 
розриваються... А хитрі мисливці терпляче ждуть, і на найдовшій, найкрасивішій руладі 
- раз і...            
 ІЙСО. Отому й пропонуємо тобі: піднімись над злочинним родом людським, що 
обрав своїм кращим другом Кота! (Веде його в кущі). Влада, яку ти отримаєш, 
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безмежна. (Жагуче цілує). Бо народ наш могутній і всюдисущий, кордони й перешкоди 
впадуть перед тобою, наймогутніша зброя людей безсила... 
 Обнявшись, обоє зникають у кущах.  
 ГРІШНИК. Стій, ЧОРЛАЮ, це Сусідка, відьма!.. 
 І тієї ж миті я відчув, що моя невидима клітка щезла. Бігаю скрізь у пошуках 
примарної Ійсо, кричу якісь безглузді слова.  
 ГРІШНИК (раптом згадаав про магічні півтори хвилини). Господи, чому, ну, 
чому я так безглуздо трачу свій дорогоцінний час? Привиди! Життя на примарні 
цінності розміняв, і тепер... А чому примарні? Я любив їх - Квіти, Котів, Мишей, Собак 
- і вони відповідали мені взаємністю. А хіба можуть бути цінності, вищі за любов? Хай 
привиди, хай тіні улюблених моїх істот - може, тепер Ія... тінь Ії раптом промайне серед 
Квітів, а на руках її - доця, моя доця і мій синочок... 
 ГОЛОС ОПУНЦІЇ. Караул! Рятуйте, хто в Бога вірить!  
 ГРІШНИК (радісно). Ія! Це ти, ти, моє сонечко? 
 ОПУНЦІЯ (серед Квітів. Закинувши сукню на голову, демонструє розкішну 
імпортну білизну). Боже, знайомий голос! Невже це ти, Ко-Ко? 
 ГРІШНИК. Та ніби... 
 ОПУНЦІЯ. Ой радісний мій, ой, коханий! Чому ти покинув мене? 
 ГРІШНИК. А ти хто? 
 ОПУНЦІЯ. Я душа Опунції бразильської - твого улюбленого Кактуса... Щоранку 
ти говорив мені: "Сеньйорито Опунціє, честь маю привітати вас з першим снігом... з 
Різдвом Христовим... з ясним сонечком..." А потім покинув на балконі своєї міської 
квартири, і ніхто мене не поливав, і я померла, і душа моя прилетіла до тебе... 
 ЧОРЛАЙ  (схопив її ззаду). Ого! Душа Кактуса, а тіло - людини? А ну, красуне, 
покажи свій фейс. Давай, давай, не соромся. (Боротьба). Незручно в цьому футлярі, 
жарко, либонь...  
 ОПУНЦІЯ. Бджоли! Боюся! Прожени їх! 
 ГРІШНИК (хапає її за руку). Ну, ну, голубко, я з тобою...  
 ОПУНЦІЯ. Хто це? Фу, яка бридота! (До ЧОРЛАЯ). Прожени цю потвору, Ко-
Ко!  
 ЧОРЛАЙ. А ну ти, чуперадло, паняй звідси!  
  Я задкую. 
Далі, далі! (До Опунції). Порядок? 
 ОПУНЦІЯ. Ага, попався, красунчику?! (Спрагло цілує ЧОРЛАЯ). Нарешті! 
(Ботьба, обоє падають). 
 Я зближаюся. Мені щиро шкода їх. В таку мить, коли спливають мої останні 
хвилини, ці двоє... Стою над ними, спостерігаю, і вираз мого обличчя аж ніяк не 
веселий. 
 ОПУНЦІЯ (пробує роздягнути ЧОРЛАЯ).   Давай, давай, розслабся й отримай 
свою порцію земних благ, скільки того життя. Моя душа давно вже мріє злитися з 
твоєю, бо ніхто мене так не любив, як ти... 
 ЧОРЛАЙ. Злитися з твоїми колючками? Здуріла? 
 ОПУНЦІЯ. Мужчино, це зараз наймодніший секс. Колючий екстаз - о, яке це 
блаженство! Ти їв квашені огірки з медом? А туркменську диню, густо посипану сіллю? 
А сало в шоколаді? Так от, колючий секс - це вершина тілесних збочень... Сегі. 
 ГРІШНИК, ЧОРЛАЙ (одночасно). Сегі?  
 ОПУНЦІЯ. В моїх очах ти завжди був сексуальним гігантом. Бо що може бути 
мудрішого за повноцінну земну любов, її принади, сотні способів, колючий екстаз - 
ходім, коханий, тут занадто багато цікавих очей. 
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 Опираючись, ледве живий ЧОРЛАЙ повертає до мене виснажене обличчя. 
 ЧОРЛАЙ. Здаюсь! Вона твоя.  (Хрипить). Я... Міняємось! 
 ГРІШНИК. Е ні, голубчику, заварив кашу, тепер сам її... 
 ЧОРЛАЙ (скиглить). Брате, погано мені... Вмираю... 
 ГРІШНИК (владно). Зупинись, Опунціє! Ти можеш виростити чарівний Льон, 
наткати полотна, пошити білі янгольські шати - і все це за півтори хвилини. 
    Пауза. ЧОРЛАЙ відповзає в кущі. 
 ОПУНЦІЯ. Чорний Ангел приходив? 
    Грішник кивнув. 
Мужчино, будьмо розумними. За півтори хвилини пошити янгольські шати ніхто не 
зможе. А зняти з мене   оці модні ШАТИ - навіть ти, лисий грішнику, зможеш.  
 ГРІШНИК. Тихо! Ніби плаче хтось? 
 ОПУНЦІЯ. Вони нас лякають чорними ангелами? ОК!  А ми їм - новий спосіб: я 
під Грушею, а ти, хоч і лисий, - на гілці наді мною: і повільно сповзаєш; а я назустріч 
тобі виставляю звабливі білі стегна - і ми зливаємося з ніжними зойками: "Ура, є новий 
спосіб, чудо моє,..."  Бо двічі живемо на світі: спершу - нові способи, а потім - спогади 
про них. Ось чому секс, його трепетні можливості, його екстаз не можна нічим 
замінити - ні владою, ні багатством, ні примарною славою... (Звивається в конвульсіях, 
довела себе, бідолага).   
 ГРІШНИК (стоїть над розквецаною Опунцією). Ти - вінець творіння? І про тебе 
сказано: чого хоче жінка, того хоче Бог? Ой, ой, тримайте мене. 
 ОПУНЦІЯ (істерика, шаленство, нищення одягу й реквізиту). Кретин! Ідіот! 
Боягуз! Ти ніколи не жив повноцінним життям.  Ненавиджу! Презираю! Ой, з ким я 
зв'язалася...  
 ГРІШНИК (волає). Гей, хто там рюмсає? Ну? Виходь негайно. 
 ОПУНЦІЯ (витираючи сльози, стомлено). Ой, та Фірся, Фірся-наркоманка!.. 
Знаєш, що тебе погубить? Любов до різних покидьків. 
 ГРІШНИК. Себе маєш на увазі? 
 ОПУНЦІЯ. І себе теж. (Зникає). 
 Я повертаюся до глядачів, переводжу замислений погляд з одного обличчя на 
інше. 
 ГРІШНИК. Вони ж усі померли - Ійсо, Фірся, Опунція... А тепер всі живі і всі 
такі сексопільні... (Та усвідомивши, що час минає, горлаю панічно). Гей, хто там 
шемрає в кущах? Фірся, це ти? Швидше! Не тягни Кота за хвіст - кожна секунда 
дорога! 
 Прикриваючи косинкою обличчя, вірніше, маску з великим червоним носом, Фірся 
в довгому смугастому халаті йде до мене, симпатично похитуючись.  
 ФІРСЯ (хрипким голосом). Драстуй, рідний мій господарю, я така щаслива знову 
бути з тобою... (І до когось у кущах). Ховайтеся, ховайтеся, мої золотенькі, зараз Котя 
Котьович забере цей дурний Рій! 
 ГРІШНИК.  Невже це ти, Фірся?  
 ФІРСЯ. Не впізнаєш? А хто тебе просив Валер'янку  саджати!   Ледве 
відірвалася... О, а що це за костюмчик на тобі? Я сьогодні така набрана, а ти такий 
лисий... Ой, Ко-Ко, який же ти смішний! Але я все одно тебе люблю. (Кричить). 
Анжеліка, не вилазь з гарбузів - Бджоли срачку покусають! 
 ГРІШНИК.  Стоп! У тебе ж не було Кошенят...  
 ФІРСЯ (здивовано).  Семеро, йоли-пали!  Анжеліка, Христина, Ліна, Артур, 
Гарольд, Едуард, Северин... Ходім, покажу! Ну, ходім же, поглянеш! 
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 ГРІШНИК (відсахнувся від неї).  І ти, Фірся, кличеш мене за собою? Не хочу я 
"поглянути", не рушу звідси! 
 ФІРСЯ. А кричати навіщо? Давно дівчат не нюхав, бідолашко? 
 ГРІШНИК.  При чому тут це? 
 ФІРСЯ. Не переживай - нагряне скоро твоя любаска! 
 ГРІШНИК..  Хто, хто нагряне? 
 ФІРСЯ. Ія! Красуня мафіозна. І-я! 
 ГРІШНИК (видихнув). Коли? Коли вона з'явиться? 
 ФІРСЯ (хихикаючи, сповзає на землю). Ах, яка любов неземна... 
 ГРІШНИК. Близнят моя Ієчка народила, уявляєш? (Присів біля неї). Хлопчика і 
дівчинку, уявляєш? 
 ФІРСЯ. Ну, ти боєць! Вітаю... 
 ГРІШНИК. А далі що буде? Як вона без мене, без роботи, з двома дітьми?.. 
 ФІРСЯ. Якось то буде: Бог дасть, тато хату продасть, Собак накупить - ніхто й 
до хати не приступить. О-йой... (Качається по траві).  
 ГРІШНИК. Що з тобою? 
 ФІРСЯ. Бігла через Картоплю, побризкану отрутою від Жуків, фу-у... Якби хоч 
не облизувалася, Корова... Чому ти мене так прозвав - Фірся? 
 ГРІШНИК. Ти була схожою на чехівського Фірса у виконанні Тарханова, 
артиста МХАТу. Вуса, бакенбарди розкішні... 
 ФІРСЯ (перевела подих). Глаша я, Глафіра від народження. Ти кличеш "Фірся, 
Фірся", а я лежу собі на пеньку... Аж раптом до мене доходить - це ж мене коханий 
господар кличе. І як рвону навпрожки через Картоплю... 
 ГРІШНИК.  То, виходить, ти через мене?.. (Замовк). 
 ФІРСЯ. Та ні, я завжди була лінтюшкою. А Бобік сьогодні, може, й не здурів би, 
якби ти не кричав "Сер Тоббі!", а гаркнув: "Бобік, мать твою, стій!" 
 ГРІШНИК.  На  жаль, я так не вмію. 
 ФІРСЯ. Та що там казати! Інтелегентна людина в період зміни суспільної 
формації... Ой, Боженьку, що ж я триндю! Он-о в руках моїх - спасіння твоє. На, 
швидше жуй, це особливий рецепт, сама готувала. 
 ГРІШНИК. Що це? 
 ФІРСЯ. У нас воно зветься ІВАН-ТА-МАР'Я. А вони там, за океаном, зарази 
буржуазні, по-своєму перекрутили: МАРІ-ХУАН, або ж по-простому МАРІХУАНА. От 
зарази, га? 
 ГРІШНИК (зірвався на ноги). Ти - мені - наркуху? 
 ФІРСЯ. Я - тобі - спасіння! Про все забудеш. Радість і щастя. Кольорове 
блаженство. Ніяка влада, ні секси, ні багатство подібного щастя тобі не дадуть! 
 ГРІШНИК. Фірся, ти мене вбила! Ну подумай своїм котячим розумом, навіщо 
ми приходимо на цей світ? 
 ФІРСЯ. Ми - щоб Мишей ловити (важко підводиться), а ви - щоб мучитися 
дурним запитанням: "Ах, навіщо ми приходимо на цей світ?.." 
 ГРІШНИК. Господь, сотворив мене людиною і сподівався, що моє земне життя 
буде... А я, слабак, не зумів перемогти своїх тілесних забаганок. Тепер ось тіла не маю. 
То, може, щось таке справжнє, ну, щось розумне  встигну...   
 ГОЛОС ЧОРЛАЯ (з кущів). Гарними намірами дорога до пекла мощена. 
 ФІРСЯ (чомусь сердито). Бобік! Сер Тоббі просив передати: ТКАЧІ БІЛИХ 
ШАТ ПРИЛЕТІЛИ. ТУТ ВОНИ. 
 ГРІШНИК.  Він почув! Він допоміг! (Кричу). Сер Тоббі, дякую! Але де, де  вони, 
ткачі? Не сказав? 
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 ФІРСЯ. Ой, ну що це за костюм на тобі, Ко-Ко? Що за матеріал? Наче 
світиться... (Зникає). 
 ГРІШНИК  (розглядаю костюм, до глядачів). Як же я раніше не помітив?.. Цей 
костюм... і вишивка на ньому не з полотна, та й взагалі не з рукотворного матеріалу. 
Він ніби пестить кожну клітину мого єства. І водночас, я відчуваю, костюм цей - він 
крила мої і небо моє. Я зараз тільки зрозумів, що варто лише захотіти -  і я полечу куди 
завгодно, і за мить здолаю відстані незримі,- але щось утримує мене тут, серед Квітів і 
Мишей, і Кактусів, і Лелек.   
 ГОЛОС ІЇ. Ради Бога, извините! Можно вас на минутку? 
 ГРІШНИК. Ія?! Це вона, це її голос! (Кличу). Ія! Ієчко, де ти? (До глядачів). 
Саме так вона зупинила мене в Севастополі, де я відпочивав: "Ради Бога, извините!" 
(Кличу). Ія, де ти, Ія! (До глядачів). Але чому все спочатку? (Кричу). Я хочу теперішню 
Ію побачити, і дітей, доцю манюню, синочка... 
 ІЯ (зринає серед Квітів з мікрофоном у руках). Ради Бога, извините! Можно вас 
на минутку? Скажите, как вы относитесь к нашему Президенту? Украинскому.  
 ГРІШНИК (до глядачів). Телекамера. І воно з репортером і рельєфними 
цицьками без ліфчика: зеленооке, струноньке, молодоньке. (До Ії). А як він ставиться 
до мене, Президент? Український? (До глядачів). Розгубилося, бідолашне, кліпає 
очицями. Відчуваю раптовий трем в царині шлунка і роблю фатальну дурницю: в 
самісінькому центрі города русских моряков спокушаю дівку найпекучішою нашою 
бідою. (До Ії). Ах укрїночко, ти мови рідної не поніме? Що?! Ці два зелені озерця, коси  
русяві, брівки, як намальовані, гордий стан - все це не наше, не українське? Ну, тоді 
даруй, козачко, я - китайський імператор! (і склавши руки "по-китайськи"смішно 
вклоняюся).  
  Ія заходиться дзвінким сміхом. 
Сміх ваш чарівний, шановна панно, кгм, даруйте, не знаю вашого імені...  
 ІЯ. Ія.  
 ГРІШНИК Як?  
 ІЯ (кричить). Ія! І - Я. 
 ГРІШНИК. І - я? Ні, я Ко-Ко, тобто Слав. Ко-Ко.  
 ІЯ. Ви - Слав. Ко-Ко? Той самий? 
 ГРІШНИК (на камеру, тобто до зали - достойно і не без душевного болю). А 
щодо Президента і всієї цієї, гм, колотнечі навколо нього, то я вам так скажу: біда. Біда 
не з Президентом і його командою - біда з нами. Послав нам Господь нарешті 
нормальну владу, мудрих, діловитих людей, - а ми замість того, щоб об'єднатися і 
творити рідну державу, порядок у своєму домі навести, капризуємо, провокаторів 
усіляких в душу пускаємо?!(До найближчих глядачів). О, добре знав, що і як треба 
казати, аби сюжет вийшов в ефір і при цьому нікого не образив - ні свідомих виборців, 
ні моїх нових знайомих з президентської команди, ні, боронь Боже, спонсора і 
благодійника ЧОРЛАЯ. 
 ЧОРЛАЙ (вискакує з кущів). Не вір йому, кохана! За тиждень до нашої з тобою 
зустрічі цей лисий фанфарон написав на свого благодійника Чорлая підлий пасквіль. 
 ГРІШНИК. Не слухай його, Ієчко! Це примара... 
 ЧОРЛАЙ (у позі читця-декламатора, з неймовірною афектацією). "ЧОРЛАЙ був 
народжений Лебедем. Але - зрадив себе... З плином часу його велична довга шия стала 
товстою, як у найогидніших Гусаків-ненажер, а біле пір'я зовсім почорніло. І тоді 
якийсь дотепник дав йому прізвисько ЧОРЛАЙ, що означало: ЧОРНЕ ЛАЙНО".  
 ІЯ. О, ви не тільки талановитий письменник, ви геніальний актор, браво! (Бере 
його під руку). Ах, якби ви ще знали знаменитий вірш Павла Тичини "Панно Інно"...  
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 ЧОРЛАЙ. То що було б?     
 ІЯ (багатозначно). Все було б... Костю Костьовичу! 
 ЧОРЛАЙ. Кохана, коли це українці зверталися один до одного на московський 
лад - ім'я-по-батькові, "ви", тралі-валі? Предки наші князям казали "ти"! Штраф! (Довго 
цілує її). 
 ГРІШНИК (знову у невидимій клітці). Іє, Ієчко, ти ж мені близнят  народила, 
схаменись... 
 ЧОРЛАЙ (через плече). А тепер мені народить, чого ти? 
 ІЯ. Цей геніальний вірш, ко-хане мій, це як порятунок серед пустелі яничарської. 
Чому так не цінуємо своїх геніїв, чому дозволяємо диявольським покручам безкарно 
поганити наш довірливий і хазяйновитий народ: "Усіх яблук не з'їм, але понадкусюю",- 
та ще й видаємо цю підлу брехню за основну рису характеру українця-господаря, 
філософа, гумориста? 
 ГРІШНИК (до глядачів). Так вона говорила, слово в слово. І я читав для неї 
"Панну Інну", як унікальну молитву україномовного, більш-менш освіченого насєлєнія. 
"О панно Інно, панно Інно, я сам. Вікно. Сніги. Сестру я вашу так любив - дитинно, 
злотоцінно..." 
 ЧОРЛАЙ (стиха). Далі. Читай же! Ну! 
 ГРІШНИК. Сам читай. 
 ЧОРЛАЙ. Забув. Не пам'ятаю. 
 ГРІШНИК. Співчуваю. 
 ЧОРЛАЙ. Уб'ю гада. 
 ГРІШНИК. Вже вбили.  
    Ія, задкуючи, зникає у Квітах. 
 ЧОРЛАЙ. Благаю, дай мені її тіло! Швидше, ну! 
 ГРІШНИК. Тіло?! Щоб у фіналі почути: "Мене підіслали. Мафія північна. Щоб з 
твоєю допомогою вийти на Президента і купити якийсь завод"? 
 ЧОРЛАЙ. Що ти кажеш?! 
 ГРІШНИК. Ти можеш відняти в мене Кішку, Сусідку, Мишку, але любов мою,  
Ієчку єдину... близнят моїх... 
  ЧОРЛАЙ (навдивовижу інтимно).  
    Луна позолотила иней, 
    Налипший на моем окне. 
    Красивое девичье имя  
    Звучало в тишине. 
     
    И было имя необычным,  
    И долетало, словно стих,  
    Сквозь стук ирпенской электрички, 
    Сквозь смех товарищей моих. 
     
    И три протяжных чистых звука 
    В меня бросала мгла. 
   
    Она, должно быть, нянчит внуков, 
    А может, умерла. 
 
    Но тосковал о ней Тычына 
    И вспоминал, и постигал. 
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    О Инна, дорогая Инна. 
    Я здесь один. Снега. 
 ГРІШНИК. Ти... Льоню Кисельова... напам'ть? 
 ЧОРЛАЙ (блазнюючи). Та невже? Та щоб я, сучасний діловар, бездушний 
махінатор - і шпарив напам'ять якогось маловідомого поета?! Хіба наш бандитський 
бізнес не паплюжить душу?.. Ой!  (Схопився він за живіт). Ще один віршик... (І знову 
натхненно декламує).          Я позабуду все обиды, 
    И вдруг напомнят песню мне 
    На милом и полузабытом,  
    На украинском языке. 
    И в комнате, где, как батоны, 
    Чужие лица без конца,  
    Взорвутся черные бутоны -  
    Окаменевшие сердца. 
 
    Я постою у края бездны 
    И вдруг пойму, сломясь в тоске, 
    Что все на свете - только песня 
    На украинском языке. 
 
 ГРІШНИК. Ну!.. З тебе ще можуть бути люди. 
 ЧОРЛАЙ. А з тебе вже ні! (Хихикає). Дуриндо, невже ти не розумієш, що я 
навмисне зволікав? Щоб твої півтори хвилини - в пісок!.. 
 ГРІШНИК. Ія! Ія! На допомогу! Рятуй мене, Ієчко! 
 ГОЛОС ІЇ. Зараз, коханий, зараз!  
 ЧОРЛАЙ. Ні! (Похитнувшись, схопився за груди).  
 Диво дивнеє: тут і надалі я буду синхронно повторювати всі його рухи - так, 
наче ми сковані невидимим ланцюгом.  
 ЧОРЛАЙ. Тебе не існує, продажна дівко! Ти - плід моєї фантазії. 
 ГРІШНИК (теж через силу). Плід моєї фантазії... 
 ЧОРЛАЙ (на колінах, до мене). І тебе, потворо, немає... Не існує тебе, 
двомовний хлюпику. Бо хіба ж не ти продавався наліво й направо, на догоду Москві 
писав свої п'єси поганющою російською, книжки видавав, театри чужомовні 
прославляв? А тепер іронізуєш з російськомовного населення, яке чесно купувало твої 
книжки, дивилося твої теле-шоу - годувало тебе і твоїх лярвочок... Ти! Ти і такі, як ти, 
щирі українці продали рідну мову, землю, народ свій... Я все життя... Я вичавлював 
тебе зі своєї душі, як міг. (Сповзає на землю). Ти! Ти і такі, як ти, фанфарони зробили 
мій народ безвольним і сліпим. І тепер хитрі зайди з усіх боків розкрадають серед 
білого дня...  
 Раптом ЧОРЛАЙ встає, тримаючись за Грушу. А я - двійник його спинаюся на 
ноги з іншого боку стовбура. І поки він з неймовірною внутрішньою силою виголошує 
свій останній монолог, я повільно звільняюся від його пластики: рухи мої завмирають, 
вуста перестають ворушитися... Обличчя моє кам'яніє.  
 ЧОРЛАЙ. Я знав, що народжений Гусаком! І я зробив усе для того, щоб злетіти 
на таку височінь, яка недоступна жодним Лебедям!.. Я... (сповзає на землю) я переможу 
тебе, потворо. Тому що я, я, а не ти - сіль землі, майбутнє нації... Народ... він рано чи 
пізно прозріє... і викреслить тебе зі своєї пам'яті... Разом з усіма Комарами, Мухами, 
Мишами, Кактусами і Сусідками... Досить нам цього базікання! Доста... Дос...   
 ЧОРЛАЙ затихає. 
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 А в мені щось надірвалося і серце почало битися значно повільніше чи, може, й 
зупинилося, не знаю. Бо стою я поруч з непорушним героєм-коханцем, мов бовван,  з 
кам'яним обличчям і застиглим поглядом порожніх очей. 
 ІЯ (несе Бджолиний Рій - купу чорних гірлянд з маленьких лампочок, які 
спалахують ритмічними тьмяними вогниками. До мене). Що з тобою, Ко-Ко? Тобі 
зле?.. Поглянь, що я принесла. Ну, посміхнись же, Ко-Ко. (Опускає на Грішника 
Бджолиний Рій). О Боже, що з тобою? 
 Я повільно оживаю. Озираюся навколо - за ЧОРЛАЄМ і слід пропав. 
 ГРІШНИК. А де ж... ЧОРЛАЙ? 
 ІЯ. А й справді, де він... підлий крадій чужої чуприни? Га?  
 ГРІШНИК. Ти... знала? 
 ІЯ (невинним голосочком). Про що, коханий? 
 ГРІШНИК. Що я і ЧОРЛАЙ... одна і та ж особа? 
 ІЯ. А ти як гадаєш, мужчино?.. Можна міняти голос, одяг, зачіску, але цілунки, 
обійми і все таке інше - вибачайте. (Простягує мою розкішну чуприну). Тримай... 
хитрован. 
 ГРІШНИК (натягуючи перуку). Рабська психологія двійників - це в крові у нас. 
Вдома - одні,  на роботі - інші, з друзями - такі, з начальством - сякі, на трибунах - 
герої, а як до діла - пшик. А тут ще мафія... Та й прохачі не давали проходу. Ти не 
уявляєш, який це жах - злиденні письменники, художники, режисери, композитори!..  
 ІЯ. Схоже на те, що хитромудрий махінатор ЧОРЛАЙ виправдовується перед 
якоюсь писюшкою?.. 
 ГРІШНИК. По-перше, ця "писюшка" народила мені близнят. А по-друге, 
інформую: всі наші діловари ховаються за своїх двійників. Гадаєш, це Березовський 
сидів у тюрмі? Ха-ха - двійник! А хіба Калиновський дозволив би, щоб якісь нікчемні 
акціонери плювали йому в лице? А Соснін, якого дівчата - дівчата! - побили? Ха! Щоб 
ти знала, сьогодні жодний солідний бізнесмен, жодний державний діяч і навіть триста 
нардепів-мільйонерів не можуть обійтися без двійників, бо - демократія: кожна зараза 
може відрізати тобі голову - і ніц, прошу пані, органи безсилі, експертиза за 
експертизою, а хлопа нема! Або з іншого боку поглянь. Міністри, нардепи, - та й той 
же... КУЧа дерьМА-російський аналог ЧОРЛАЯ, - скільки вони всього наобіцяли на 
виборах. А на яву, а в дійсності?! Тому що двійники, двійники замість них!     
 ІЯ. Хвилинку! Якщо твій alter ego зник,(озирається) немов крізь землю 
провалився, то, виходить, ти позбувся його? Назавжди? 
 ГРІШНИК (пихато). Оу, йес, мем, я став цілісною і вельми повноцінною особою.  
 ІЯ (м'яко). То, може, нарешті, звернеш увагу на своїх братів менших?  
 ГРІШНИК. Бджоли? Звідки? 
 ІЯ. Ти не злякався, мужчино? Гм, справді ти став...  Поговори з ними, якщо 
хочеш. 
 ГРІШНИК.  Вітаю тебе, Бджолиний Рій. Мій прадід прожив сто сім років: пасіку 
тримав у горах. Кажуть, ніколи не користувався ні сіткою, ні димом. І я тільки тепер 
зрозумів, який він був щасливий: завжди на свіжому повітрі, ні перед ким не гнув шию, 
вино - коли хотів, і ніхто йому не варнякав: "Гей, не забувай, що зранку здача 
рекламного сценарію, а ввечері запис ідіотського телешоу за твоєю п'єсою..." Що це, 
гори? Слухай, бачу їх, гори бачу! І запахи... І  звуки різні... Там водоспад. А там якась 
звірина реве, може, ведмідь.  І крики... О, мужчина в чорному киптарику... Це прадід 
мій?.. (Співаю).  
    А як прийде, браття, костомаха, 
    Та як прийде, браття, із косов, 
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    То я скажу:"Будь здорова, свахо, 
    Нумо, свахо, випий ізі мнов!"                                                
 ІЯ. Тсс, я чую голоси Бджіл: "Мужчино, ти нам подобаєшся. Твій запах не дратує 
нас. Ти Богом даний нам пасічник". Гей, куди ви?! 
 ГРІШНИК  (до глядачів, радісно). Ми не змовлялися! Ми просто знялися в 
повітря й полетіли - я і Бджолиний Рій! Тому що я раптом зрозумів, кого мав на увазі 
сер Тоббі, а вона, дівчина Ія, заважала нам розмовляти, бо красива була,- от і довелося 
нам фуркнути у небо. 
 ГОЛОС ІЇ (віддаляючись). Це нечесно! Гей, візьміть мене з собою, гей, гей! 
 ГРІШНИК (в ореолі Бджолиного Рою).  Високоповажний Бджолиний Рою, 
допоможи мені, будь ласка. Поглянь, який дивний костюм на мені. Він зітканий з 
любові і сонячних променів, і його подарувала мені загадкова жінка. Я не стану самим 
собою і не допоможу тобі знайти вулик чи дупло, допоки не віддячу їй подібним 
дарунком. (До глядачів). Чуєте? Голос Бджолиного Рою чуєте? (Іншим тоном). "Ну-ну, і 
що я можу зробити для тебе, намальована людино?" (Від себе). О могутній Бджолиний 
Рою, з любові і сонячного проміння ти вмієш ткати чарівні соти... "Я знаю, що я вмію, а 
чого не вмію і не хочу вміти. Тобі бракує любові чи сонячного проміння?" Мені бракує 
твого дивовижного ткацького мистецтва! "Ну що ж, повітряна істото, по всьому видно, 
що ти любиш і Квіти, й Дерева, і Воду, і за Бобіком побиваєшся, як за рідною душею. 
Але чи зможеш ти полюбити нас - кожну Бджілку окремо, й нікого не забути, не 
покинути в біді чи то в літню спеку, чи в люті зимові морози?.. А променисті сонячні 
шати для твоєї хитрої пані ми хутко змайструємо, не хвилюйся..." (До глядачів). Тссс... 
потерпіть секунду, поки я поселю його тимчасово. 
 Опускаючи Бджолиний Рій у виїмку між гіллям старої Груші, розглядаюся 
увсебіч - за Ією і слід пропав. 
 ГРІШНИК. Ія, де ти, Ієчко! І вона зникла... А мені чомусь байдуже. Як прийшла, 
так і пішла. От якби Рій Бджолиний зник... (Довго стою мовчки). Чому ж я такий 
покруч? Бджіл люблю, Мишей, Собак, Котів, а з людьми... Батько покинув нас, коли 
мені було два рочки, а через п'ять літ мама померла... (Співаю на мотив "Містера Ікса"). 
Живу без ласки, в серці рана зія. На пиці -маска, а в душі - Змія... О, треба б записати...   
 На цих словах серед Соняхів зринула вагітна Ія.  
 ІЯ. Боже мій, скільки нових Квітів! (Біля Кактуса). Ой, моя колюча копія! 
Привіт, Опунціє! Що? Цілуватися з твоїми колючками? А це хто сховався? Королева 
Мишей? Привіт, Ійсо! (Нюхає Квіти). Ах, як же ви, гадюки, пахнете! (У бік куліс). 
Фірся, привіт, як твоя писклява сімка? (Побачивши мене). Не підходь! Не обнімай 
мене, бо їх тут двоє (поклала руку на живіт), і ти можеш ненароком... (Задкуючи манить 
мене за собою). 
 ГРІШНИК. Куди це ти мене маниш? 
 ІЯ. Там альтанка під Яблунею, вся Виноградом покрита... Ходім, послухаєш, як 
б'ються їхні сердечка... 
 ГРІШНИК. Сусідко, я знаю, це можуть бути чергові твої штучки. Але я йду. Не 
за тобою, ні! Я йду за нею, за коханням своїм, за матір'ю моєї доці і мого синочка. Йду! 
 ІЯ-СУСІДКА. Стривай. (Виймає подушку з-під сукні). Вона - це таки справді я! 
Поглянь, Ія - це я. (Поправляє зачіску). А я тебе поважаю, і не хотіла б за допомогою 
примітивного обману... Я ж і королевою Мишей була, і Кішкою, і з мікрофоном теж я... 
Рій ось Бджолиний тобі принесла... А насправді я... (Сором'язливо). Я Смерть твоя, Ко-
Ко. 
 Я анітрохи  не здивувався: до того йшло. Хоч подих мені перехопило, що правда, 
то правда. 
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 ГРІШНИК (переводить подих). Ти бреши, бреши, та не забріхуйся! Бо коли ти 
прикидалася Мишками-Кішками, то всі ми - і Дерева, і Квіти, і я нічого такого не 
відчували. А коли з'явилося ясне сонечко наше Ія з Бджолиним Роєм, все навколо 
розцвіло і Птахи защебетали, і знову став я самим собою... 
 СУСІДКА. Гіпноз! Я напустила на тебе гіпноз кохання! Чого смієшся?  
 ГРІШНИК. Бо ти... (хихикаю) ти ж, Сусідко, ревнуєш. Читав я багато про тебе, 
мільйони різних ля-ля, фа-фа. Але щоб ти ревнувала мене, тобто свою жертву, до 
звичайної земної дівчини?!. (Кричу). Ія, Ієчко, голубко моя, де ти? Я знаю, вона бреше, 
ти - це ти, і ти завжди була поруч зі мною... 
 СУСІДКА (перебиває). Ні-і! Це я завжди була, є і буду поруч! Де б ти не був, що 
б не робив - я була і буду поруч з тобою! 
 ГРІШНИК. Брехня! Навіть у найтяжчі хвилини, коли ніхто зі мною по-
людськи... і мами не стало, і я цілими днями, як у пустелі,- не ти вела мене до 
Пасіфлори, що зацвіла на вікні і щоразу, як я  зближася, шепотіла мені про любов і 
таїну буття; не ти примушувала мене бігти у парк і розмовляти з Деревами, й 
обніматися з ними, як з найближчими друзями, і заряджатися їхньою цілющою 
енергією; не ти навчила мене  розмовляти з Кішками й Собаками, Птахами і Мишами, з 
усім живим навколо; і не ти, не ти розкрила мені найвищу таємницю життя, яку я зараз, 
здається, можу, я спробую це сформулювати... З любові і сонячного проміння 
зітканий цей світ і все живе на ньому. А смерть - це облуда, гіпноз для дурнів, що 
тільки заради тіла свого  живуть... 
 СУСІДКА. О-ля-ля! То, виходить, мене зовсім не існує? А чиє ж воно таке гарне, 
оце тіло? Може, й справді я твоя любаска Ія, га? Ну то бери мене... Сегі, давай. Чи я 
тебе візьму, чи ти мене - яка різниця?!  
 
 І тут мені примарилося, начебто серед квітучих соняхів промайнув 
божественний лик Чорного Ангела. І, втративши контроль над собою, почав я таке 
виробляти, що, мабуть, скільки існує людство, ще жодна душа, хай би навіть у яких 
шрамах не була, нічого подібного собі не дозволяла. Та й те сказати, може б, хлоп і не 
спромігся на подібну вселенську дурню, якби того Ангельського Лика не спотворив, 
прости Господи, воістину диявольський усміх.   
 
 ГРІШНИК (верещить). А-а-а! Дістала вона мене, ця зануда, Божий Посланцю! І 
не так своєю нахабною поведінкою, як тим, що на Ію, дружину мою... Не можу я 
терпіти цього знущання, пробач! Ех, де наше не пропадало!! (Накидаюся на неї). Ти що 
собі дозволяєш, дівко? З ким жартуєш? Зніми, скинь ці лахи погребальні! (Сіпнув її за 
сукню і раптом побачив те, від чого  зовсім стеряв голову). О, родинка моя! Улюблена... 
Що?! Звідки ця гусяча шкіра? (Люто розтираю плечі, руки, шию і  навіть груди її). 
Холодна як смерть, тьху! Не смій так жартувати. Ось же, ось родинка, я цілував її, це 
вона, точно! (Цілую). Уй, гидота! Як це тобі вдається - бути такою холодною? Ну, 
Ієчко, ріднесенька, ну воскресай же, я люблю тебе, чуєш?! 
 СУСІДКА (водночас зі мною). Зупинись, нещасний, як смієш, ой!.. на кого руку 
підніма... ой, людоньки, що ж воно діється, та в мене ж тої роботи брудної - скрізь 
війни, СНІД, наркотики, тероризм, брат на брата, сват на свата... ой, млосно!.. стільки 
нещасних мріють про мене... ой, не можу!.. мільйони хворих і немічних чекають - не 
дочекаються, а я канікули, а я... ой! кохатися, о-ой?!? 
 ГРІШНИК. Давай, давай, Ієчко, воскресай, перемагай цей дурний холод, бо ти ж 
земна красуня, бо ти ж доцю мені народила і синочка! 
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 СУСІДКА. А щоб тебе родимець побив! Мало того, що себе переконав, то й 
мене туди ж... ой!  
 ГРІШНИК. Ну, ну, ще трошки тепла для моєї шийки, отак, отак, і нижче, для 
горбочків моїх коханих... молодчина!  
 СУСІДКА. Ой, ганьба яка приємна, ой... 
 ГРІШНИК. і ще нижче посилаю тепло, для животика, і ще - для грішного тіла і 
стегон, і сіднички, отак, отак... І нижче для колінець, і для ніжок моїх, давай, давай, 
холодні ніжки, навіть такі гарні, цілувати не дуже... о, вже краще, молодчина! Одяг 
твій, справжній одяг, де він? Там? Я зараз, не тремти, я зараз! (Зникаю серед Квітів).                                              
 СУСІДКА-ІЯ (тремтить, говорить механічно, думаючи зовсім про інше). 
Божевільний, що ти задумав? Я примітивна, забацана коза - ненавиджу політику і 
зовсім  не розумію, за що ти мене кохаєш, ти, серце якого досі було таким холодним і 
нікому добра не зробило, і... Прости, Ко-Ко, що я так плутано, та хіба це... Постривай, я 
трошки подихаю... Фу, яке ж я відчуваю хвилювання серця і печінки, і нирок, і 
селезінки... (Іншим тоном). Ой, бережись, Сусідко, не здавайся. Кодло людське хитре й 
підступне. І словом, і ділом, гадюка, розігрів мене, і я вже не я, і щось таке в грудях, о-
ой! (Схаменулася). Тьху, карго нещасна, й тебе на любов земну потягнуло?!. Візьми 
себе в руки!.. (Зміна тональності). Та я вже мільйони років тримаю себе в руках, 
остогидло! А в них же, у цих смертних, тепло таке запашне і лоскоти в різних місцях 
несподіваних, і губи пухнуть від бажання чогось такого... А чому б і ні? Мужчина 
симпатичний, безпорадний, комусь же треба за ним доглянути, зварити, обшити. І 
відпустки я вже цілу вічність не брала... (Переводить подих). Цікаво, а чого це я так 
вібрую?.. Хіба що власними руками зодягнеш мене, Сегі... Та ні, кохання, хай навіть 
таке шалене,- воно ж, панове, не всесильне! 
 МІЙ ГОЛОС. Хіба?! А це ти бачила?    
        Я зринаю серед Квітів, тримаючи на витягнутих руках  білі  янгольські шати. 
Вона ж, побачивши таке диво, скрикнула й притисла руки до грудей - жінка є жінка. 
  Злякано посміхаючись, я одягаю на неї шати й незвичну янгольську перуку...   
 ...і сліпну від яскравого спалаху небесного світла... 
 ...і падаю ниць.                                                                                                           
 А вона стає щасливим Білим Янголом.                                                                                                          

  БІЛИЙ ЯНГОЛ. Ох, Костю Костьовичу, ти мене зовсім причмелив... (Поправляє 
перуку). Я ж так давно не одягала це вбрання. Дякую тобі.  Так, так, то через тебе все: 
кого проводжаю, таке вбрання одягаю. Ой ні, голубчику, при першій зустрічі я ще не 
мала такого вбрання, бо кожна людина приходить на цю землю тільки для того, щоб 
виростити чарівний Льон, наткати полотна і пошити янгольські шати для мене. 
Просто?! Гм! Любити Мишей і Котів, і Собак, і Лелек, і Кактуси і виростити Вишню 
біля свого дому, і дочекатися, поки на неї сяде Бджолиний Рій - і, полюбивши його всім 
серцем, домовитися про спільне підприємство по виготовленню янгольських шат - це, 
по-твоєму, просто?..  Ну, звичайно, я з'явилася до тебе трохи раніше в образі Сусідки, 
бо ти мав великий талант і, відповідно, гріхи твої теж були великими. А я в таких 
ситуаціях завжди приходжу раніше: помучити клієнта згідно з його заслугами. І вперше 
за багато років зустрілася з унікальним випадком: виявляється, любов до ботаніки й 
зоології кардинально впливає на долю грішника... Хвилинку! Що я чую? В такий 
момент, замість того, щоб думати про вічність, ти дозволяєш собі дріб'язкові думки про 
Бджіл і Мишей, і... Що? Не вірю. Говори. Я повертаю тобі голос. 
 ГРІШНИК. Божий Посланцю, якби серед отих примарних глядачів було менше 
космічних красунь, я б, мабуть, по-іншому заговорив. А так вибачай ласкаво! (До 
Білого Янгола). Костюм цей, мабуть,  прокатний, еге ж? Театральний...                                                                                            
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 БІЛИЙ ЯНГОЛ. Ну й клієнт попався, ну й зануда! (Знімає з мене білий костюм). 
Уй! Живи собі, красеню пришелепкуватий... Очі б мої тебе не виділи і серце не відало... 

 ГРІШНИК (зовсім знахабнів). Стривай, а в чому, власне, мої гріхи? Чим це я так 
провинився? 

 БІЛИЙ ЯНГОЛ. І ти ще питаєш...міняйло?! Талант Богом даний знівечив. На 
товчене скло перед блазнями недостойними ставав, і, втративши подобу людську, 
ганебними шрамами душу безсмертну свою затаврував. О, якби не Ійсо і Фірся, сер 
Тоббі й Опунція, та ще й Соняхи оці з великої літери, я б уже давно тебе... Фу, не можу 
дивитися на ці коліна - одягайся! 

Я здивовано   обмацую власне  тіло, озираюся  довкіл, а відтак  одягаю той 
модний одяг, у якому вперше з'явився. 
 Я, тобто ГРІШНИК. Квіти пахнуть. Бджоли гудуть. Сонечко лагідне.  
 БІЛИЙ ЯНГОЛ. Сядь у своє улюблене крісло. Заплющ очі... Ти народився у 
країні, де люди вбивають один  одного. Тепер, коли скінчиться твій казковий сон про 
півтори хвилини, чарівний Льон, янгольські шати і Бджолиний Рій, ти прокинешся в 
іншій країні. На перший погляд там усе буде знайоме - і люди, й проблеми, і гроші, й 
захланність. Але якою насправді буде та країна, залежить від тебе, тільки від тебе. 
Спи... 
 Я (крізь сон). Я люблю тебе, Ія. 
 БІЛИЙ ЯНГОЛ (ревниво). Люби на здоров'я... (Йде). І не забудь на прощання 
розповісти людям свій улюблений анекдот про ембріонів-близнюків. (Знімає з Груші 
Бджолиний Рій, зникає).             
 Я (прокинувся, до глядачів). Ви ще тут? Ну тоді слухайте, що мені наснилося... 
Будь-яку думку, виражену словами, можна висміяти і припечатати вигуком: ля-ля, фа-
фа! І все ж я ризикну поділитися з вами... (Обережно підбираючи слова). Розподіл на 
людей, Птахів, Рослин, Тварин - умовний. Це - усміх Божий, лагідний каприз. 
Насправді ж існує одна-єдина безконечна душа, і всі ми часточка її, а матінка-
Земля - найбільша і найсвятіша її частка... Але! Якщо ми всі - Квіти, Дерева, 
Птахи, Тварини, люди - єдине ціле... то, виходить, що й вона - Сусідка - невід'ємна 
частка цієї великої душі?..  
 Встаю, механічно поливаю Опунцію, врешті кажу інтимно: 
А тепер дозвольте розповісти вам на прощання цей старий анекдот, може, хтось не чув 
його. Розмовляють в материнській утробі ембріони-близнята:  
   Перший. Цікаво, як там, на тому світі? Є життя чи ні? 
  Другий. Не знаю, звідти ще ніхто не вертався. Але, кажуть, туди веде довгий чорний 
тунель, в кінці якого - яскраве світло. 
 
      Казку записав - Я.Верещак 


