
                                      Лев  Устінов 

                              Дівчинка та ворона. 
 
      Переклад з російської Я.Верещака 
 
     Перед  нами кімната,  в кутку якої, а,  може,  й посередині стоїть широке 
ліжко. Це найважливіше місце дії. Друге важливе місце дії - стіл, на якому стоїть 
давньогрецька амфора з зображенням біжучих людей і дивним малюнком безголової 
ворони.  Третє важливе місце дії - відкрите вікно.  Воно  захлопнеться, і, щоб знову 
його відкрити, знадобляться майже нелюдські зусилля.  У ліжку лежить дівчинка 
років дванадцяти.  Їй може бути і трохи більше...  Або трохи менше.  Поруч з нею  
на столі телефон з багатьма кнопками та лампочками.  Можливо, навіть, екран, 
на якому з’являється фотографія того, хто телефонує.  Дівчинку звати Лу. А втім 
ви й самі про це скоро дізнаєтесь.  Лу, Луїза, Елізабет, Ліз, Ельза, Лукерія, 
Єлізавета -  це вже, як вам завгодно, в залежності від країни, де ви мешкаєте. 
Кажуть, що навіть у Китаї є таке ім’я.  Дівчинка ця вже давно не встає з ліжка, 
давно нікуди не ходить, але зате вона вигадала спосіб подорожувати по телефону.  
Досить таки ризикований спосіб, однак вибачимо їй і цю слабкість.  Та вона 
сподівається, що коли-небудь здійснить справжню  неймовірну, дивовижну 
подорож.  Терпіння та Надія - улюблені ласощі всіх див на світі.  Покладіть їх 
поруч із собою під подушку, чи на стіл, на стілець, на тумбочку, або навіть на 
підвіконня.  Й, можете мені повірити, з вами обов’язково трапиться щось дуже 
цікаве...  Якось я побачив біля дороги, якою ходив багато років свого життя, 
великий, сірий від дорожнього пилу камінь, через який проступали золоті літери: 
„Спаси і спасен будеш”.  І тоді я замислився над тим, що кожен з нас несе на собі 
свій хрест і свій рятувальний круг, який ми можемо кинути іншому, або 
приберегти його для себе. 
 
Лу  (тримає в руках підручник і зубрить). Сума квадратів двох катетів дорівнює 
квадрату гіпотенузи... Сума квадратів двох катетів...  Набридло... (Засовує підручник 
під подушку).  Суне сума дорогою, підганя себе ногою...  Ні, ні...  Лікар заборонив мені 
про це думати...  Краще про інше.  Значить, якщо я прилітаю до Лондона, я усім 
привітно посміхаюся і кажу: „Ґуд монінг”. А якщо до Берліну, то „Ґутен морҐен”, а 
якщо до Парижу, то „Бонжур, месьє, бонжур, мадам”... 
 
                 Пульт на стіні клацнув і пролунав короткий дзвоник. 
 
Лу слухає!.. 
Голос мами.  У тебе все в порядку? 
Лу.  Ти хвилюєшся? 
Голос мами.  Якщо чесно - то дуже.  На слайді ваза виглядає такою загадковою і 
страшенно розкішною. 
Лу.  А на нашому столі вона ще розкішніша. 
Голос мами.  Якщо закупочна комісія визнає вазу достойною уваги, вони будуть 
просити привезти її в натуральному вигляді. 
Лу.  Мамо... 
                                Пауза. 
Голос мами.  Що? 
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Лу.  Якщо все буде в порядку, ми зможемо добратися до того                         
знаменитого лікаря? Я все з`ясувала. Він живе у Тібеті. Треба летіти до Яхаси. Це 
двадцять годин у повітрі і досить дорого. Іще півроку - курс лікування. Скільки вони 
можуть заплатити нам  за цю вазу? 
Голос мами.  Не знаю... Я гадаю, що старовинні зерна також дещо коштують. На 
крайній випадок, візьмемо позику в банку...  Кажуть, що по радіо передавали штормове 
попередження. Пориви вітру до двадцяти метрів за секунду. А в тебе відчинене вікно... 
Лу.  Таке товсте скло витримає будь-який удар. Пам’ятаєш бурю на початку травня? 
Голос мами.  Я сьогодні передивилася ще кілька каталогів, і ворона без голови ніде не 
згадується. (Зітхає). Якщо вони придбають цю вазу для музею і ми зможемо з’ їздити до 
Тібету, на наступні розкопки я візьму тебе з собою. 
Лу (у захваті). Ну, це буде справжня подорож. Моя перша справжня подорож. 
Голос мами.  Ти сьогодні вже десь побувала? 
Лу.  Поки що ні, але я збираюся махнути навколо Африки. 
Голос мами.  Будь обережною. Якщо вони тебе запідозрять, то можуть зафіксувати 
номер телефону, і в нас будуть неприємності. Я б не хотіла, щоб у цю справу 
втручалася поліція. 
Лу.  Ну, я не така вже дурепа. Я весь час міняю голос. (Іншим голосом). Доброго ранку! 
Мене цікавить, як ви себе почуваєте, Лу? Угу...    
Голос мами.  Прийшов лікар Максвелл?.. 
Лу (своїм голосом).   Мамо, лікар Максвелл, ще не прийшов. Просто я зобразила його 
спеціально для тебе. (Весело). Знаєш, мам, мені чомусь здається, що сьогодні буде 
незвичайний день... 
Голос мами.  Все! Іде комісія!. 
                  Клацання в пульті і він вимикається. 
Лу (бере з полиці над ліжком туристичний довідник). Париж... Париж... Девіз 
французької компанії: „Хто побував у Парижі, той був скрізь”.  Основні визначні 
пам’ятки: Лувр, Пантеон, Тріумфальна арка, Ейфелева вежа, центр Помпіду... Або 
Рим...  Може, краще махнути до Риму? (Читає). „Людство народилося на руїнах 
Риму...” Дурниці... А хто ж трді побудував ці руїни?.. Так...  Візьмемо довідник 
авіаліній... ПанАм... Ні. ПанАм я уже замовляла...  Три рази різними голосами. Якщо на 
четвертий вони мене впізнають, то знайдуть по номеру телефона і відірвуть мені 
голову. А без ніг і без голови - це вже занадто. Ал Італія - чудова компанія, але не 
годиться. Три рази в Рим і два рази в Афіни. Треба зачекати пару місяців... Люфтганзу я 
вже просто замучила. Ага!.. Ось!.. САС! Шведи простодушний народ. САСом я літала 
лише один раз... (Набирає номер - пульт клацнув). 
Голос.  Компанія САС завжди до ваших послуг. 
Лу (голосом літньої жінки).  Будьте такі ласкаві, я б хотіла  замовити квиток до Риму 
через Париж. На наступний вівторок. 
Голос.  Вам забронювати готель у Парижі? 
Лу.  Так. На три дні. 
Голос.  Добре. Скажіть мені ваш номер телефону - я вам зателефоную завтра вранці. 
Лу.  Я сама вам зателефоную. Завтра о дев’ятій. 
Голос.  Вибачте, будь ласка. Ви раптом не актриса? Ваш голос мені наче когось 
нагадує. 
Лу (злякано). Ні, ні! (І знов спокійним голосом). Ви помиляєтесь. Я не актриса. Я 
швачка. Я все життя шила багатим дамам. Дуже багатим. Дуже,  дуже багатим! 
Голос (винувато). Вибачте.                         
                           Пульт клацає - тиша. 
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Лу.  Все! Цю компанію викреслюю зі свого списку. Треба ж таке! Ще трохи і я б 
завалилася.  
                           Пульт клацає  - чоловічий голос. 
Голос.  Ви замовляли квитки до Парижу? 
Лу (злякано)  Так... Але це просто так... Це жарт. 
Голос.  Все в порядку. Ви можете їх отримати. Першим класом. Туди і назад. 
Лу.  Але ви знаєте... зараз у мене деякі ускладнення. 
Голос.  Не хвилюйтеся. За все сплачено. 
Лу (здивовано).  Ким? 
Голос.  Тим, кого я представляю. 
Лу.  А кого ви представляєте? 
Голос.  Я маю право назвати лише своє ім’я. 
Лу.  Тоді назвіть його. 
Голос.  Мене звати Майкл. 
Лу.  Моя сусідка каже, що за те, за що не треба платити, потім доводиться дорого 
розплачуватись. 
Голос.  У вас розумна сусідка. 
Лу.  Чого ви хочете, Майкле? 
Голос.  Якби не той нещасний стрибок у три оберти, ви б стали чемпіонкою світу. 
Лу.  Ви до мене підлизуєтесь. Навіщо? 
Голос.  У світі є лише один лікар, який може вас вилікувати. 
Лу.  Цей лікар нам поки що не по кишені, але якщо музей... 
Голос.  Я заплачу вам утричі більше, ніж музей. 
Лу (злякано)  Так?.. А якщо музей заплатить нам сто тисяч? 
Голос. Значить, я заплачу триста. 
Лу (хвилюється) А якщо мільйон? 
Голос (повільно) Значить, я заплачу три. 
Лу.  А що ви зробите з вазою? Сховаєте у темний підвал? 
Голос.  Ну, не зовсім так. Ми дамо можливість милуватися цією вазою тим небагатьом 
людям, які зможуть по-справжньому оцінити її гідність. 
Лу.  Добре, я поговорю з мамою, але я ні в чому не впевнена... 
Голос.  В усьому впевнені тільки бовдури. 
                          Пульт клацає - тиша. 
Лу.  Ого! Схоже, що верхи на цій вазі я зможу проїхатись навіть навколо Африки. І не 
уявно, а по-справжньому... А поки проведемо маленьку репетицію... 
     Пульт клацає. 
(Голосом лікаря Максвелла) Ало! Це бюро подорожей? Я хотіла б здійснити подорж 
навколо Африки. 
Голос дівчини.  Якого класу каюта вас цікавить? 
Лу.  Мене цікавить каюта тільки першого класу. Угу... І обов’язково з заходом до 
Кейптауна і до Касабланки. 
Голос дівчини.  А Каїр? 
Лу.  Так, і Каїр мене теж цікавить. Угу... 
Голос дівчини.  Ваше замовлення буде виконане. (Зненацька схвильований шепіт). 
Лікарю Максвелл, я впізнала вас. Ви лікували мене, коли я була ще зовсім маленькою. 
Я зроблю для вас найкращу каюту на найкращому пароплаві, і щойно все буде готово, я 
вам зателефоную. Я досі пам’ятаю ваш номер телефону. 
Лу (швидко) Ні, ні! Я за годину їду до сусіднього містечка і сам вам зателефоную. 
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                 Пульт клацнув - тиша. 
(Злякано) Якщо ця дурепа подзвонить лікарю Максвелу, він одразу здогадається. 
Схоже, що я таки влипла... І матусі моїй тепер перепаде... Бідна, бідна моя матуся! І я 
теж бідна, бідна... Фу... У мене навіть руки тремтять... Лікар Максвелл каже, що у таких 
випадках треба лягти - я і так лежу, закрити очі - будь ласка, і думати про щось 
приємне. І спробувати заснути. Добре... Я думаю про Тібет. Про десятки снігових 
вершин, на які сонце посадило своїх синів, і всі вони сяють молодим сонячним 
світлом... А внизу...  не... добрі... люди...(засинає). 
Ворона.(з’являється на підвіконні). Схоже, що тут нікого немає. Клянусь Озірісом, 
Зевсом і Юпітером, я потрапила сюди абсолютно випадково, але якраз саме випадок 
допомагає нам деколи дечим розжитися... Правда, у цих  так званих людей їжа завжди 
ховається у великих білих скринях. Через ці мерзенні скрині ми, ворони, змушені 
харчуватися на смітниках. А кімнатка так собі, нічого. Звичайно, якби це було моє 
гніздечко, я б цю шафу поставила туди, а телевізор на місце шафи... Шкода, що я не 
можу включити телевізор, а то б сіла у крісло і дивилася б сто днів підряд... А як би все 
просто було: каркнеш раз - увімкнувся, два рази - вимкнувся. Ось так, наприклад: 
„Кар!” (Телевізор увімкнувся, іде реклама). „Кар-кар!” (Вимкнувся). Клянусь Зевсом, я 
вигадала воронячий телевізор! Я великий винахідник таємничого перемикача. 
Лу (сміється). Хочеш, я подарую тобі цей перемикач. (Простягає вороні коробку з 
пультом).    
Ворона (злякано відскакує). Ти хто? 
Лу.  Я дівчинка. Мене звати Лу. Я вмію читати, рахувати, писати і слухати музику. 
Ворона (відчула, що в безпеці. Сміливо).  А я не вмію читати, не вмію писати, не вмію 
слухати музику. Зате я вмію літати. 
Лу (зітхає).  Так... Це справді „зате”. 
Ворона.  Клянусь Озирісом, я думала, що у цьому гніздечку нікого немає,  але якщо 
воно зайняте, мені доведеться відправитися у своє гніздечко. 
Лу.  Тобі пощастило. Багато людей мріють мати своє гніздечко. У тебе є сім'я? 
Ворона.  Звичайно, як і всі ворони, я шукаю собі пару. Але поки що не бачу гідних. 
Хтось надто дурний, хтось надто розумний... 
Лу.  Що означає „надто розумний”? Хто розумний, той розумний. І чим більше розуму, 
тим краще.    
Ворона.  Надто розумний той, хто невідомо чому вважає себе розумнішим за всіх 
інших і завжди знає відповіді на всі запитання. 
Лу (сміється).  А хто ж просто розумний? 
Ворона.  А просто розумний той, хто чекає відповіді лише для того, щоб задати 
наступне запитання, а відповідає на запитаня тільки для того, щоб його ще про щось 
запитали. 
Лу.Тоді я повинна тобі сказати, що, як на мене, ти розумна. 
Ворона.  На завжди. Іноді я буваю розумнішою за всіх. 
Лу.  І у тебе гарний смак. Ти гарно зодягнута. Поєднання чорного з сірим - це завжди 
елегантно. 
Ворона (сміється). Я одягаюся у найкращого кутюр'є світу. 
Лу (здивовано).  Він мешкає у нашому місті? 
Ворона.  Він мешкає скрізь. І одягає всіх. Окрім людей. Люди самі натягують на себе 
усілякі прибамбаси. Хоча найкращий одяг для них все таки пошив мій кутюр'є. 
Лу.  А ти забавна. Ми з тобою можемо подружитися. 
Ворона.  Якщо зможемо - значить можемо.  
Лу.  У вас є вороняча школа? 
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Ворона.  Звичайно є. 
Лу.  А де вона? 
Ворона.  У яйці. 
Лу.  І ви здаєте там іспити? 
Ворона.  Тільки один. Іспит на краще пробивання шкаралупи. У день свого народження 
я вже знаю все, що знали всі  ворони моєї родини, які жили до мене. А моя родина веде 
своє походження ще з тих часів, коли Великий Ніл не був ще Великим Нілом, а був 
лише маленьким струмочком. Знаєш, як перекладається слово ‘ворона’ людською 
мовою? 
Лу.  Як? 
Ворона.  „Та, яка несе пам'ять.” 
Лу.  Ти хочеш сказати, що ти пам'ятаєш навіть те, що було до тебе? 
Ворона.  Звичайно. 
Лу.  Так не буває. От я прочитала книжку про Дон Кіхота, який жив за чотириста років 
до мене, і якщо ти спитаєш, я все тобі про нього розповім, тому що я все пам'ятаю... Я 
пам'ятаю, тому що знаю. 
Ворона.  А я навпаки: знаю, тому що пам'ятаю. Ти пам'ятаєш Дон Кіхота, але ти не 
знаєш Дон Кіхота. Ти його не бачила! А я знаю усіх, кого пам'ятаю. Я навіть знаю 
Сократа! 
Лу.  Що? 
Ворона.  Так, так! Я кілька років працювала на даху сократівського будинку. 
Лу.  Тебе послухати, то й книжок читати не треба. 
Ворона.  При мені писалася книга усіх книг - книга життя... 
Лу.  Ну, ти велика задавака. Скількі ж тобі років? 
Ворона.  Особисто мені небагато. Лише п'ять років від останнього яйця. Але це 
дев'ятсот дев'яносто   дев'яте яйце в нашій родині!  
                                    За вікном загудів вітер. 
(Наслідує вітрові). У таку погоду гарно сидіти у теплому затишному гніздечку.  
              Вітер посилюється і раптом з гуркотом захлопується вікно. 
(Кричить). Навіщо ти це зробила? 
Лу (кричить).  Це не я! Це вітер! 
Ворона (метушиться).  Ти навмисно! Ти заманила мене! Ти... Ти підступна, зла, підла! 
Зараз же відчини вікно, або я переб'ю усі лампочки і люстри і проткну дзьобом екран 
телевізора!.. Відчини, тобі кажуть, відчини!.. Чому ти мовчиш? Ти пташина торговка? 
Ти продаси мене на пташиному ринку?.. О, я бідна нещасна ворона! І ніхто мене не 
любить. Я гадала, що попереду у мене ціле життя, а в мене попереду тільки пруття 
залізної клітки. І ніхто ніколи мене більше не пожаліє. (Хникає). 
Лу.  Ну не треба... Не треба плакати... Потерпи до вечора... 
Ворона (кричить).  Я не хочу терпіти до вечора. Я не вмію літати у темряві. Ти 
навмисно все це придумала. Ти заманила мене!  
Лу (сердито). Нікого я не заманювала! 
Ворона.  Так? Тоді навіщо ти ховалася за відчиненим вікном? Ти влаштувала мені 
пастку. Ти, ти... Знаєш, хто ти? 
Лу (люто).  Хто? Ну скажи - хто? 
Ворона.  Ти зрадила мене. Ти - Юда. 
Лу (з іронією).  Аякже.  А ти у нас Христос! 
 Ворона.  Ні, я не Христос. Але я була з ним знайома. І якби він побачив, що ти зі мною 
зробила... 
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Лу (тамує гнів).  Мені не хотілося б вимовляти це слово, але ти нахаба. Ти увірвалася 
без запрошення до чужого помешкання та ще й звинувачуєш тих, хто живе у цьому 
домі... Що ти тут загубила? Хіба тут твоє гніздо? Забирайся звідси! 
Ворона. Як я заберуся звідси, якщо вікно зачинене? 
Лу.  Як пробралася, так і вибирайся! 
Ворона.  Не кричи на мене! 
Лу.  І ти не кричи! 
Ворона.  Добре. Давай помовчимо. 
                  Лу натискує кнопку, звучить вальс, і Ворона починає підкаркувати у 
такт  музиці. 
Ворона.  А тепер встань і відкрий мені вікно. 
Лу.  Я не можу встати. Я давно вже не встаю з цього ліжка. 
Ворона.  Чому? Ти така лінива? 
Лу.  Ні.  Просто я прикута до ліжка. 
Ворона.  Ланцюгами? 
Лу.  Гірше. 
Ворона.  Ти хвора? 
Лу.  Так. 
Ворона.  Це небезпечно? Я страшенно не люблю хворіти. 
Лу.  Ні, ця хвороба не заразна. 
Ворона.  А яка в тебе температура? 
Лу.  У мене немає температури. 
Ворона.  Тоді  чому ж ти лежиш? 
Лу.  Ноги. У мене не ходять ноги. 
Ворона.  Давно? 
Лу.  Давно.  Але іноді мені сниться,  що я знов умію ходити... Я приходжу на 
перехрестя трьох доріг і бачу: наприкінці кожної дороги стоять чудові палаци. 
Великий, середній і маленький. І чийсь голос говорить мені, що я можу обирати будь-
який з них. 
Ворона.  Ну і який же з них ти обираєш? 
Лу.  Я завжди обираю найменший. 
Ворона.  Нерозумно. Я б обрала найбільший. 
Лу.  Але до найменшого веде найдовша дорога. І я йду нею. Далеко, далеко... Довго, 
довго... 
Ворона.  Ех, зараз таких людей немає. Але я сама бачила, як Христос сказав одній 
дівчинці: ”Устань і йди”. І вона встала і пішла. А ще задовго до Христа Мойсей сказав 
це цілому народові. І народ устав і пішов... І тоді, гинучи в спекотній  пустелі, в 
страшних горах, над бурхливим морем, ми, ворони,  цього народу, летіли разом з ним, 
тому що це був наш нарол... Гадаєш, я брешу? 
Лу.  Ні, не брешиш. Я читала про це в Біблії. 
Ворона (у захваті). Про мене написано в Біблії? 
 Лу (сміється). Так. 
Ворона.  Ну, значить це гарна книга... А що ти зробила зі своїми ногами? 
Лу.  Лікар заборонив мені розповідати про це. Два рази я розповіла про це стороннім 
людям і кожен раз мені ставало гірше. Мене забирали до лікарні. 
Ворона. Я не стороння. 
Лу.  А хто ж ти? 
Ворона.  Ну... Можливо... Можливо, я твій друг?.. 
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Лу (весело). Тоді давай дружити. 
Ворона.  Давай. 
Лу.  А як? Я ніколи не дружила з воронами. 
Ворона.  Ну, пригости мене чим-небудь. Я завжди хочу їсти. А зараз особливо. 
Лу.  На жаль, уся їжа в холодильнику.  Там, на кухні. 
Ворона.  А... Знаю... Це  така біла скриня.  І абсолютно не  потрібна, тому що до неї 
неможливо потрапити. 
Лу.  Чому неможливо?  От прийде мама - вона тебе нагодує. 
Ворона (злякалась).  Ні, ні!  Хай краще ніхто не приходить! 
Лу.  Не бійся. Мама завжди поважає моїх  друзів. 
Ворона.  Поважає?  Це добре.  Мене давно вже ніхто не поважав. Гадаю, з часів 
Сократа. (У захваті). Ти навіть не уявляєш собі, як це чудово, коли тебе хтось 
поважає!.. Сократ завжди казав мені: „Шановна Вороно”.  А знаєш, чому він мене 
поважав? 
Лу.  Чому? 
Ворона.  Тому що він усіх поважав. Навіть тих, кого не любив... Тільки з їжею у нас 
завжди було скрутно, і я завше хотіла їсти. От як зараз... Жахливо хочеться їсти. (Удає 
відчай).       
Лу (розгублено). Я навіть не знаю, як тобі допомогти. 
Ворона.  Звичайно, можна було б полетіти до ресторану... 
Лу.  Ти літаєш по ресторанах? 
Ворона.  Звичайно.  Я знаю тут недалечко один чудовий ресторанчик! Він має назву 
‘Три троянди’. На вивісці, на серветках, на тарілках - там скрізь намальовані три 
червоні духмяні троянди, а поруч з цими трояндами є потрясаючий  смітник, де завжди 
можна чимось поласувати! Ах, так, я забула. Ти ж зовсім не вмієш літати.    
Лу.  Чому це?  Я часто літаю. 
Ворона (щиро зраділа).  Ти... Ти вмієш літати? 
Лу.  У літаках. В різні країни. 
Ворона (розчаровано).  Ну, тоді я вмію їздити на автомобілі. Сідаю на багажник, чи в 
кузов.. 
Лу.  Ідея! Давай разом кудись злітаємо. 
Ворона. Мабудь, ти надто важка. Я не жможу підняти тебе у повітря.  Навіть орел і 
той... 
Лу.  До чого тут орел?.. Ми полетимо літаком. 
Ворона.  Ні, ні!  Він летить надто швидко, і там, на висоті, страшенно холодно.  І в 
нього слизькі крила. 
Лу.  Ми полетимо не на літаку, а в літаку. 
Ворона.  А що?  Хтось винайшов літак для ворон? 
Лу.  Як же це я раніше не докумекала? Адже ти чудово говориш людською мовою!  
Давай злітаємо... Ну, куди б нам з тобою злітати?.. Головне, що твій голос вони ще 
жодного разу не чули. Можемо злітати до Стокгольму. У Стокгольмі є ворони? 
Ворона.  А  люди там є? 
Лу.  Люди є. 
Ворона.  Саме так.  Люди живуть скрізь, де жиауть ворони. Ми давно дозволили їм цей 
привілей. 
Лу.  Це дуже люб'язно з вашого  боку. 
Ворона.  А взагалі, непагано було б злітати на Біч. 
Лу.  Біч? Перший раз чую про таку країну. 



 8 

Ворона.  Біч - це пляж, неподалік від міста. У недільні вечори там повно банок з 
залишками усілякої смакоти. Не думаю, що на світі є краща країна, ніж Біч. Хіба що 
Єгипет. Я прилетіла сюди з Давнього Єгипту через Давню Грецію і Давній Рим. 
Лу.  Ну тоді це була не ти, а твої предки. 
Ворона.  Так, це була не я і все ж я . Сенс воронячого життя полягає в тому, щоб колись 
досягти довершеності. А щоб її досягти - треба пройти через тисячу яєць. Тисячу разів 
померти і тисячу разів відродитися. І щоразу це знову я, але вже з іншою долею. 
Лу.  Що значить досягти досконалості? 
Ворона.  Досягти досконалості - це значить виконати свою місію. 
Лу.  А як ти про це дізнаєшся? 
Ворона. Якщо доля повторюється двічі - значить, місію виконано. 
Лу.  А якщо вона не повторюється? Навіть через тисячу, навіть через сто тисяч років? 
Ворона. Значить, твоє життя було допоміжним життям для когось іншого. 
Лу (замислено).  Невже можна досягти досконалості на ресторанному смітнику?  
Ворона.  Ну, смітник, це так, лише одне з тисяч моїх життів... Але одне з моїх життів 
пройшло у палаці Тутанхамона, хоча і він і його палац нікчемні у порівнянні зі 
смітником Сократа. 
Лу.  Які ж такі залишки смакоти були на смітнику Сократа? 
Ворона.  Жодних.  Усі свої залишки він доїдав сам. 
Лу.  І довго ти у нього жила? 
Ворона.  Ні. Тільки останні роки. До мене у нього на даху жила знаменита Ворона 
Великомучениця Афінська. Її кинули у вогнище за те, що вона відмовилася доносити 
владі на Сократа. 
Лу.   Вона була його ученицею? 
Ворона.  Ні. Він їй відмовив. 
Лу.  Чому. 
Ворона.  Тому що він знав, що вона розумніша за нього. 
Лу.  Як же він це визначив? 
Ворона.  Якось  вона сказала при ньому, що щасливий тільки той, хто знає менше, ніж 
знають усі інші. І кажуть, що Сократ, який потай мріяв про щастя, але так і не зрозумів 
того, що вона сказала, вже тільки тим, що намагався повторити думку своєї ворони, 
став Великим серед Найвеличніших, але, на жаль, так і не зміг стати простішим серед 
простих... Я набридла тобі? Так, я знаю, що набридла. Я навіть набридла сама собі! 
Лу.   Припини!.. Зараз же припини. Ти навіть не уявляєш собі, як мені це цікаво. Ви, 
ворони, могли б написати пречудову книжку. 
Ворона.  Ні. Нам це категорично заборонено. Якби ми розповіли людям усе, що 
пам'ятаємо і знаємо, ми вбили б їх цим знаням. Іще великий Ворон Чотирнадцятий 
Месопотамський, який був присутнім при складанні шумерських рукописів, накреслив 
могутнім кігтем на піску аравійської пустелі: ‘Якщо усі будуть знати все - тоді усі всіх 
зненавидять’. Незнання об'єднує людей перед обличчям знання. Люди погрожують 
одне одному не тим, що будуть брехати, а тим, що казатимуть правду.  Доля кидає нам 
незнання, як рятувальний круг серед потоку знань. Так, невідоме лякає нас, але воно 
лякає нас для того, щоб великий жах не пройняв наші душі перед тим, що нам відомо. 
Лу (іронічно).  А що, Сократ розмовляв лише з воронами? 
Ворона.  Чому ж... У нього були учні. Платон, наприклад, улюблений... Це Платон 
присвоїв йому свій вислів: ‘Я знаю тільки те, що нічого не знаю’. 
Лу.  Непогано сказано. 
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Ворона.  Так. Якщо це сказано Сократом. А якби Платон сказав, що це він сам 
придумав, це викликало б дружній регіт: ‘Якщо ти знаєш, що нічого не знаєш, - зараз 
же закинув би йому якийсь провінційний філософ, натовпи яких блукали вулицями 
Афін, - тоді, виходить, ти знаєш хоча б це’... З нічого може виникнути щось, але з 
чогось не може воникнути нічого, оскільки  це щось має якесь, можливо, навіть йому 
самому невідоме продовження. 
Лу.  Чому ж тоді цей Платон так брехав? 
Ворона.  Він не брехав.  Він завжди з острахом думав про те, як помре Сократ. Потай 
він розумів, що ця смерть для нього недосяжна. Він розумів, що Сократ впізнав усе, що 
можна було впізнати, але так і не зрозумів сенсу життя. Адже, якщо життя, яке 
повторюється в комусь, хто іде за тобою, безмежне, тоді виходить немає вічної Істини, 
оскільки кожна Істина належить тільки тому, хто жив під час цієї Істини. 
Лу.  Ти хоча б розумієш... Ну, все це... Що ти говориш... 
Ворона.  Я не розумію - я пам'ятаю... А той, хто все зрозуміє, ще не прийшов. 
Лу.  А коли ж він прийде? 
Ворона.  Скоріш за все ніколи. 
Лу.  Ти не віриш в Бога?. 
Ворона. Чому ж не вірю, якщо ми з ним особисто знайомі. Просто важко повірити, що 
він дійсно був Богом. Якщо особисто знайомий... 
Лу.  А крім Платона, Сократ сам що-небудь говорив? 
Ворона.  Так. 
Лу.  Що? 
Ворона.  Він сказав, що Істини приходять і відходять, а Сумніви залишаються... Навіть 
Господь Бог весь час про це думав. 
Лу.  Про що? 
Ворона.  Він думав про те... Що є Істина?... Все або нічого?.. Чи це тільки невидима 
частина між усим і нічим? 
Лу.  А ти знаєш, що таке Істина? 
Ворона.  Так, знаю. 
Лу.  Чому ти гадаєш, що ти знаєш? 
Ворона.  Тому що я не Бог... Бог пов'язаний по руках і ногах. Він в'язень свого питання. 
Йому треба знати Істину, саме знати, а я можу її уявити. 
Лу.  Тобто придумати? Придумати чергову брехню? 
Ворона.  Так. Якось ми з Соркатом полетіли на базар... Ну... Я полетіла, а він пішов...  
Сократ наблизився до одного торговця і спитав його:’Чи ти багатий?’ ‘Так, - відповів 
купець.- У мене є десять золотих’. ‘Ось у тебе є десять золотих монет, а у мене зате є 
уява і з її допомогою я можу уявити, що у мене в кишені валяється дванадцять золотих 
монет’. ‘Але ж у тебе немає жодної!’ ‘ Цілком вірно, - погодився Сократ. - Тому-то я й 
можу уявити, що їх у мене дванадцять. А якби у мене й справді було десять монет, я б 
не зміг цього уявити, бо чітко знав би, що їх у мене саме десять. Адже уяві 
найскладніше переступити через знання. Знання - це мур, під яким валяються розбиті 
об нього мрії.’ Ось так сказав Сократ. Тільки не сперечайся зі мнею, правий чи не 
правий був Сократ. Моя справ - запам'ятати. Запам'ятати - і більше нічого... Все! У мене 
не вистачає клепок так довго говорити всілякі розумні дурниці. Я мовчу! 
Лу (неуважно).  А цікаво, якщо музей нам пристойно заплатить за цю вазу... 
Ворона.  Ти поскуповуєш у магазині всі цукерки, всі жувальні гумки і всі іграшки... 
Лу. Ні, спочатку ми купимо мамі гарну сукню.  Найгарнішу, можливо, навіть, 
найдорожчу... А потім купимо мені автоматичну коляску, в яку можна було б 
пересаджуватись самій прямо з ліжка і спускатися ліфтом, і підійматися широкими 
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сходами Національного музею... (Сумно). Якщо, звичайно, той лікар у Тібеті не зможе 
мені допомогти... 
Ворона.  А чому тебе не хоче вилікувати твій лікар? 
Лу.  Він хоче.. 
Ворона.  Але не може? 
Лу.  У мене дуже складне захворювання. 
Ворона (з певним єхидноством).  Як ти гадаєш, якби мені привалила раптом, ні з того, 
ні з сього, кругленька сума, змогла б я собі щось купити? 
Лу.  Були б тільки грошики. 
Ворона.  І ти гадаєш, мене пустили б з ними у будь-який супермаркет? 
Лу.  Боюсь, що ні. 
Ворона.  А може, десь є спеціальний супермаркет для ворон? 
Лу (сміється).  Гадаю, що ні. 
Ворона.  А якщо дехто не може купити дещо, то що він повинен вчинити? 
Лу.  Поняття не маю. 
Ворона (люто).  А я маю... Значить, той дехто повинен те дещо вкрасти. Той, хто 
позбавлений права купити, купує собі право вкрасти. Шкода, що цієї думки Сократа так 
ніхто і не почув. 
Лу (сміється).  Не старайся. Ти все одно не умовиш мене красти. 
Ворона.  Я умовляю не тебе, а себе. Я чула, як у ресторані ‘Три троянди’ один фермер 
говорив: ‘Вовк поцупив у мене вівцю, за яку я сплатив цілу купу грошей.’ І сварив 
вовка останніми словами, але йому не спадало на думку, що вовк не може купити собі 
вівцю. У вовка немає грошей. 
Лу.  По-твоєму, якщо я зараз не маю грошей на коляску, то повинна її вкрасти? 
Ворона.  Але ж у тебе є гроші. 
Лу (здивовано).  Які гроші? Де? 
Ворона.  Ну, ті... Які будуть потім... Колись... А у вовка і в мене їх не буде ніколи! 
Лу (глузливо).  Так, звичайно... Адже ворони крадуть, але зате не брешуть. 
Ворона.  А ти брешеш.  Ти дуриш цих довірливих бовдурів з бюро подорожей і 
авіакомпаній, ти віднімаєш у них час і, отже, крадеш у них цей час. 
Лу (обурена).  Час не можна вкрасти. Він не належить нікому. 
Ворона.  Час належить усім. 
Лу.  Усім і нікому - це одне й те ж! 
Ворона.  Ні! Всім - це  значить кожному по шматочку. І коли твій шматочок часу 
підійде до кінця, ти зрозумієш, як багато його у тебе вкрали. І найбільше його вкрали 
ті, хто обдурював тебе! 
Лу.  Мене ніхто не обдурював! 
Ворона.  Ти сама себе обдурювала! Ти всім віриш. Постійно у щось віриш. А нічого 
цого не буде! Ні-чо-го не буде! (У відчаї вперше закаркала). Кар! Кар! Кар! 
Лу (сумно).  Ти хочеш накаркати мені біду? 
Ворона (кричить).  Я нічого не хочу! Я хочу полетіти! Випусти мене звідси! Зараз же 
випусти! 
Лу.  Лети! Забирайся! Я не хочу з тобою дружити! 
Ворона (гірко).  Куди я полечу? Як?.. 
                                    Пауза. Звучить музика. 
Лу.  Чого ти заводишся?.. Все одно, поки не прийде мама... 
Ворона.  Добре... Давай миритися. 
Лу.  Давай. 
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Ворона.  Давай у щось пограємо. 
Лу.  Ти обіцяла злітати зі мною до Стокгольма. 
Ворона.  Добре. Що я маю робити? 
Лу.  Будеш розмовляти з голосом цого ящика. Скажи, що тобі потрібні наступного 
вівторка два квитка до Стокгольма і назад. Якщо спитають, куди передзвонити, скажи, 
що ти сама зателефонуєш за годину. 
Ворона (глузливо).  Ти примушуєш мене брехати? 
Лу.  Знаю, знаю... Ворони не брешуть, ворони... Те саме... Але те, що роблю я - не 
брехня, а просто гра... 
Ворона.  Добре. Набирай номер. 
Лу (набирає номер).  Це компанія САС? З вами будуть розмовляти. (Показує знаком 
Вороні, щоб та починала). 
Голос (дуже молодий).  Пасажирська служба компанії САС завжди до ваших послуг. 
Ворона.  Мені треда два квитки до Стокгольма і назад наступного вівторка. 
Голос. Замовлення прийнято. Куди і коли вам зателефонувати? 
                Лу робить їй знаки, щоб та не давала номера телефону. 
Ворона. Зателефонуйте мені завтра у будь-який час за номером триста двадцять один 
вісімнадцять сімдесят. 
Голос.  Буде зроблено... (Несподівано). Ой, це ж номер ресторану ‘Три духмяні 
троянди’. Коли я навчалася, я підпрацьовувала там, посуд мила... 
Ворона.  Нічого, дитинко, не соромся. Я теж починала тут з миття посуду. 
Голос (у захваті).  А тепер ви нова господиня ‘Трьох троянд’? 
Ворона.  Поки що ні.  Зараз я головний дегустатор. Я перевіряю все те, що не встигли 
з'їсти наші відвідувачі. 
Голос.  Чудова робота! Я вас вітаю. Чи можу я записати ваше прізвище? Кого 
покликати до телефону? 
Ворона.  Моє прізвище - Ворона... Чому ви мовчите? 
Голос  (розгублено).  Якесь у вас дивне прізвище... 
Ворона (суворо).  Ще дивніше те, що моє прізвище здається вам дивним. В усякому 
разі сто мільйонів таких прізвищ блукають землею і над землею. 
Голос (здивовано).  А чому над землею? 
Ворона (як учитель). Коли я буду вашим пасажиром, як по вашому, де я буду? 
Голос. Ах, вибачте мені, будь ласка .  Я вас благаю. Якщо мій шеф дізнається... Я вчора 
дивилася три фільми підряд, і в моїй голові... 
Ворона (миролюбно).  Нічого страшного. Слава Богу, що у вас ще є голова. У декого її 
давно вже нема. Я вибачаю вам. 
Голос (з провиною).  Дякую, ви дуже люб'язні. До побачення. 
Ворона. Усього найкращого. Каарр. 
Голос.  Повторіть, будь ласка... Я не зрозуміла останього слова... 
                          Клацання на пульті і тиша. 
Ворона.  Я  кажу їй дякую, а вона не розуміє. Повна ідіотка. 
Лу (у захваті).  Перший клас!  Ми з тобою об'їдемо, облетимо і перепливемо усю нашу 
земну кулю. Ти велика молодчина! 
Ворона. Так, я молодчина! Але ця брехня була мені гидотною. Якщо мені треба буде 
проїхатись до цього твого Стокгольма, я залечу до них у вікно і поцуплю ці квитки. 
Лу.  Ну, вони не такі вже й дурні. Крадені квитки вважаються недійсними. 
Ворона.  А далі що? 
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Лу.  А тепер ми повинні швиденько прочитати що-небудь про це місто. І тільки тоді 
буде вважатися, що ми в ньому були. (Знаходить довідник, гортає). Ось... Стокгольм - 
столиця королівства Швеції... Шістсот шістдесят тисяч мешканців... Морський порт, 
який ніколи не замерзає, південніше від шістдесятої паралелі. Визначні пам'ятки: 
Ратуша і Рікстеаттерн, музей археології. А все-таки вази з вороною там немає. Якби ти 
вміла, як я, змінювати голос, ми б ще кудись могли злітати... 
                           Раптом лунає собачий гавкіт. 
Собака? Звідки тут собака? 
                           А потім нявчання. 
І кішка? Як вони сюди потрапили? 
Ворона.  А от як фиркає їжак. (Фиркає). А це сова. (Ухкає). Ну, гадюка - це легко. 
(Шипить). Набагато складніше наслідувати зозулю. (Кукукає). 
Лу.  Потрясаюче! А тепер покажи солов'я... Чому ти мовчиш? 
Ворона.  Ворона може все, але це навіть ворона не може. І тому нас ніщо так не 
принижує, як ці солов'їнні трелі. Ви, люди, теж не дуже любите те, що для вас 
недосяжне, а ми, ворони, тим паче... І коли мені вдається вистежити солов’ їне гніздечко 
з пташенятами... 
Лу (злякано).  Замовкни! Я тобі не вірю! Ти наговорюєш на себе! 
Ворона (гірко).  Це життя на мене наговорює. 
Лу.  Але ж ти позбавляєш світ... Господи!.. Соловей - це камертон природи! Весь світ 
звіряє свої звуки зі співом солов'я! А ти... ти... 
Ворона (байдуже).  Я ж казала тобі, що я погань. (Сардонічно). А нікчемна погань має 
право дозволити собі те, що забороняють собі благородні натури. 
Лу (глузливо).  Ну, так можна виправдати будь-який вчинок.  Ти непогано 
влаштувалась. 
Ворона.  На гілці, панове, на гілці.  Або на смітнику. Чи на даху будинку, де люди 
намагаються наслідувати солов'їв. Я бачила колись, як це робила величезна огрядна 
жінка.  Ха-ха-ха! Якщо б соловей був таким товстенним, він би не зміг літати, не зміг 
би наздогнати навіть комара і напевно помер би від голоду... До речі, чому б тобі не 
пожаліти маленьку комаху, або нещасного черв'ячка, якими солов'ї годують своїх 
ненажерливих птащенят?.. І всі метушаться через цю їжу. Біжать, повзають, літають, 
скачуть... Знаєш, про що я мрію?.. Так наїстися одного разу, щоб більше ніколи не 
хотілося їсти. Раб їжі - найгірший раб, навіть якщо він багатший за самого фараона. 
Лу.  І що тоді буде? 
Ворона.  Тоді я стану вільною. І буду тільки літати. І тільки дивитися. І каркати тільки 
тоді, коли мені заманеться. Голод не буде гнати мене з землі на небо та з неба на землю. 
І я нарешті зможу довести стару, як світ, але ще ніким не доведену теорему про те, що 
птиця народжена для польоту, як людина для щастя. Хти ситий - той вільний. І немає 
нічого страшнішого за голодну свободу. 
Лу (глузливо).  Ну, це вже ти точно придумала сама. 
Ворона(люто).  Так. Сама. А цікаво, що ти придумала? 
Лу (з викликом).  Я придумали тебе. Я придумала, що ти мій друг. Я придумала, що 
ніби ти хочеш мені допомогти... 
Ворона.  Ну... Чому ж ти замовкла? 
Лу (зітхнула).  Так...  Сумно щось стало... 
Ворона (зітхнула).  Мені теж іноді буває сумно. 
Лу.  Ти вмієш плакати? 
Ворона.  Вмію. 
Лу.  Якщо хочеш - давай поплачемо. Разом. 
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Ворона.  Я не можу.  Нам заборонено плакати. 
Лу.  Чому? 
Ворона.  Тому, що воронячі сльози пропалюють цю землю.  Наскрізь. Навіть боги 
знають, що ворон до цього краще не доводити. 
Лу.  А якщо вона все-таки заплаче, що з нею зроблять?  Відірвуть голову? 
Ворона.  Цілком можливо. 
Лу.  Чи відрубають, як на цій вазі? 
Ворона (страшенно розхвилювалася).  Ворона?... З відрубаною головою?.. Де?... Де 
вона?.. 
Лу.  На столі. 
Ворона (кидається до столу).  Звідкіля у тебе ця ваза? 
Лу.  Мама знайшла її на дні Середземного моря. Вона навіть ризикувала життям через 
цю вазу. Два рази на неї нападали акули.  Вона була на волосок від смерті! 
Ворона.  Майже дві тисячи років ворони усього світу шукають цю вазу. 
Лу.  Навіщо? 
Ворона. (розглядає вазу).  Ах, Помпейка, бідна Помпейка!...  Вона постраждала нізащо. 
Точніше, за те, що хотіла зробити добро. А знаєш, що таке добро? 
Лу.  Що? 
Ворона.  Це здатність вчасно пепередити про майбутне зло. 
Лу.  Це придумав твій Сократ? 
Ворона.  Ні, це придумала я. Ще тоді, у часи Помпейки. Але, на жаль, цей світ завжди 
був влаштований так, що жодне добре діло не залишається безкарним. 
Лу.  Це теж ти придумала? 
Ворона.  Ні. 
Лу.  Сократ? 
Ворона.  Ні. Шкода, звичайно, але це придумав хтось вже після Сократа... Якби 
Помпейка тоді промовчала, вона й сьогодні була б з головою... 
Лу.  Так от чому такий дивний малюнок... І прямий зріз на шиї... Я здогадалася! Їй 
відрубали голову? 
Ворона. Так. 
Лу.  За що? 
Ворона.  За те, що вона, як дурепа, повірила пораді Сократа. 
Лу.  Що ж їй порадив Сократ? 
Ворона.  Не їй, а своєму учню, який весь час мовчав. Він сказав йому: ‘Якщо ти 
мовчиш, тому що не знаєш, що сказати, тоді ти розумний, а коли ти знаєш і мовчиш, 
тоді ти дурень’. 
Лу.  Що ж такого сказала ця нещасна ворона? 
Ворона.  Вона сказала. Вона напророчила! 
Лу.  Що? 
Ворона.  Вона напророчила загибиль Помпеї! 
Лу.  Але ж Помпея справді загинула. 
Ворона.  Саме так! Якби люди тоді повірили їй, вони могли б врятуватись. Вони мали 
шанс. Але вони виявилися для цього надто дурними. А їхні родичі, що мешкали в 
інших містах - ще дурніші. (Гірко). Сократ завжди казав: ‘Понад усе на світі бійтеся 
ображених дурнів’. І от ці ображені дурні звинуватили Помпейку у тому, що вона 
накаркала загибель Помпеї... Ех, краще б їй промовчати. Але ми, ворони, на свою біду, 
не вміємо мовчати. Ми весь час щось каркаємо, каркаємо...  Але ж потім, впродовж  
тисячі літ, щороку  в день загибелі Помпеї ми, ворони,  збиралися на її руїнах і реготали 
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своїм каркаючим сміхом, коли згадували людей, які метушилися під розпеченим 
камінням.  
Лу.  Все одно це гидко - сміятися над чужим горем. 
Ворона.  Так. Але не тоді, коли над горем ката сміється відрубана ним голова. І коли у 
судний день почнеться велике протистояння людей та ворон, ця ваза буде важливим 
доказом у наших лапах... (Зітхнула). А їсти ж хочеться... 
Лу.  Мама скоро прийде і нагодує нас. Треба вміти терпіти. 
Ворона.  Терпіти голод, терпіти холод, терпіти спеку, терпіти дощі, терпіти розумних, 
терпіти дурнів...  Слухай, а що там твоя мама казала з приводу зерен? 
Лу.  Там на дні вази збереглося кілька зерен. Вони можуть представляти особливу 
цінність для вчених ботаніків. 
Ворона (вражена).  Там повинно бути сім зернят!.. Невже вони збереглися? Це диво!.. 
Та чи знаєш ти, нікчемне людське дитя, що то за зерна? 
Лу (глузливо).  Ні. Але якщо ти знаєш, розкажи мені про це, велика вороно. 
Ворона (урочисто).  Коли безсмертні боги дізналися про несправедливість людей, вони 
вирішили на пам'ять про Помпейку виліпити цю вазу. А коли ваза була готова, Озиріс, 
Зевс, Юпітер, Саваоф, Аллах, Яхве і Будда поклали по одному зерняті на щастя 
Помпейки в її майбутньому житті. 
Лу (здивовано).  Там справді сім зерен! 
Ворона.  Це зерна щастя. І ворона, котра з'їсть хоча б одне зернятко, впізнає його смак. 
Смак щастя!.. І це зовсім не те, що якесь там нікчемне  курча. 
Лу.  Яке курча? 
Ворона.  Минулого тижня мені трохи пощастило. Курка на околиці міста загавилося на 
хвилинку, і я встигла вкрасти у неї курча. 
Лу.  Навіщо? 
Ворона.  Як навіщо?  Це була чудова вечеря. 
Лу (з жахом).  Ти його з'ла?  
Ворона.  А то ні? 
Лу.  Бідна курка.  Ти хоч уявляєш собі, як вона гірко плакала. Я живу на цьому світі 
тільки тому, що не хочу засмучувати маму своєю смерттю. 
Ворона.  Курка? Хто це курка? 
Лу.  Це мама курчтки... Порядні люди так не чинять. 
Ворона.  Так? Ти в цьому певна?.. А я колись сиділа на даху оперного театру і чула, як 
один співак досить пристойним карканням проспівав: ‘Нехай невдаха плаче, долю свою  
проклинаючи’, а тисяча елегантно зодягнених, досить пристойних джентльменів 
вчинили йому за ці слова бурхливі оплески... Я ж, на жаль, як завжди лишилася без 
оплесків. 
Лу.  Ти чудовисько! 
Ворна.  Так, я чудовисько. Але логіка життя - це логіка їжі. Кожен бігає за тим , ким він 
харчується, і тікає від того , хто харчується ним... Звичайно, можна їсти і падло, але все 
ж таки свіже м'ясо краще. Так, так!.. Не перебивай мене! Щоб там не казали гієни та 
грифи, але свіже м'ясо таки свіжіше за найсвіжішу дохлятину... Так, я чудовисько, але 
зате я вмію розмовляти.  А птахи, які їдять комарів та мошок, не вміють розмовляти 
навіть з цими комахами. 
Лу (обурено).  Ну, знаєш... 
Ворона.  Знаю. Я знаю, що я погань. Погань, погань.. А ти хто? Ти, чистюля з сьомого 
поверху, кому ти говориш про порядність? Тому, хто живе на смітнику, харчується 
залишками з твого столу? У цьому світі мало хто їсть те, що захоче, а решта харчується 
залишками... Ах, ти цього не знала... Тоді ти просто дурепа. Ти дурепа, дурепа, дурепа, 
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дурна дурепа. Ти лише постачальник смітника для двору його величності Ворони. І хіба 
ти зможеш зрозуміти, що кожен смітник має свої закони і свої правила життя. А гарним 
там вважається той, хто добре напхав свій шлунок. 
Лу.  Так. Я цього не розумію. 
Ворона.  Звичайно, що може зрозуміти  про життя той, в кого є біла скриня, завжди 
напхана харчами... Зерна... Сім зернин... Три покоління тому я працювала вороною на 
півночі... Після одного непорозуміння... Там їжа на смітниках замаерзала так, що ми 
ламали об неї сваї дзьоби. Від голоду та холоду ворони замерзали на льоту і камінням 
падали на землю, де ставали здобиччю  для таких же голодних пацюків. За все є 
розплата. І за розплату є розплата...  подумаєш... Ніби це єдине в моєму житті курча... 
Гаразд, я давно вже хочу розповісти комусь про все, що я зробила в житті поганого... 
Хоча б заради цих семи зерен. Щоб мати право... Знаєш, чим відрізняються ворони від 
інших птахів? 
Лу. Чим? 
Ворона.  У них є душа. Підла, мабуть, душа, але є. Кажуть, що минулі гріхи важким  
тягарем у нас на душі, і тому ми літаємо тільки на короті відстані.  А ще подейкують, 
якщо розповісти комусь, хто погодиться вислухати, про всі свої гріхи, то на душі стає 
легше, і після цього можна навіть пролитіти досить велику відстань.  Ти згодна мене 
вислухати? 
Лу. Добре, кажи. 
Ворона.  Я знаю, ви, люди, робите це під музику... У тебе є така музика? 
           Лу включає музику. Звучить ‘Аве Марія’. 
(Раптом кричить). Ні, ні!  Тільки не це!.. (Говорить швидко, ковтаючи слова). Того року 
була страшна зима, а потім засуха...  Ні, я не хочу цього згадувати!.. Виключи! 
Пробачте мені, воронячі боги, пробачте!..Хіба я винна, що була така засуха?.. Виключи! 
У мене розірветься серце!.. 
          Лу виключає музику. 
Дякую. 
Лу.  Тобі легше? 
Ворона.  Ні... (Підстрибнула).  По-моєму, на душі стало ще важче... Тільки не думай, 
що я не можу згадати нічого гарного. Все було в моєму житті. Все... Коли так довго 
живеш... А знаєш, якось я купила одному хлопцеві велосипед. 
Лу.  Де? У воронячому магазині? 
Ворона.  Ти хочеш сказати, що я брешу? (Заводиться). Ти хочеш сказати, що я брехуха?  
Що не можна вірити жодному моєму слову? 
Лу.  Чому ж? Я тепер знаю, що ворони не брешуть. Ворони крадуть.  
Ворона.  Так, ворони крадуть. Проте ворони не брешуть. Брехня гірша за крадіжку, 
тому що  брехня краде правду. А ти... Ти звинувачуєш мене...    
Лу.  Я ні в чому тебе не звинувачую. Не приписуй мені... 
Ворона.  Гірше за тебе немає нікого в світі. Ти навіть гірша за мене. (Раптом 
миролюбно). Ну, добре... Якщо ти мене ні в чому не звинувачуєш, я розповім тобі цю 
історію... Це було того дня, коли я відмовилася від великої посади. Бачиш, на моєму 
крилі білу пляму? 
Лу.  Бачу. 
Ворона.  Це дуже примітна пляма.  Такої плями ні в кого, крім мене, немає. Усі ворони 
помічають мене здалаку. Так от, ці дурепи вирішили, що я буду слідкувати за тим, щоб 
бійки на смітниках не перетворювалися на придушення свободи одних над іншими. А 
за це всі ворони раз на день будуть приносити мені щось смачненьке. Але я 
відмовилася. 
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Лу.  Чому? 
Ворона.  Тому що в того, хто бореться за свободу інших, не залишається часу на власну 
свободу... А мене завжди приманювали відчинені вікна... 
Лу (з іронією).  Чужих квартир? 
Ворона.  Саме так.  Оскільки своєї у мене немає... А в тому вікні, де жив хлопчик, 
якому я купила велосипед, я побачила якось на столі вельми витончену, сяючу 
місячним сяйвом велику столову ложку. Спочатку я навіть подумала, що це шматочок 
місяця. Якась невидима сила притягувала мене до цієї ложки...  Я довго слідкувала за 
цим вікном, і коли зрозуміла, що в квартирі нікого немає, хутко влктіла у вікно, 
схопила ложку і сховала її у найпотаємнішому місці. 
Лу.  Навіщо тобі ложка? Ворони ж ложками не їдять. 
Ворона.  Точно.  Не їдять. Моя ложка - мій дзьоб. Я навіть сама не знаю, навіщо я це 
зробила. Просто цікаво. Поцупиш що-небудь і дивишся, що з того вийде... Люди 
бігають, шукають, метушаться - смішно... Але  на цей  раз я побачила таке,  що навіть 
мені стало гидко. В цій кімнаті жив хлопчик. Ввечері батько хлопця вирішив, що той 
продав комусь цю ложку, і так його бив... Мовчки і люто. І хлопчик теж мовчав. Йому 
було боляче, але він мовчав. 
Лу.  Тобі хоча б  трохи стало його шкода? 
Ворона.  Навіть не шкода, а так...  Цей хлопець - остання тварюка в усій околиці. Він 
стріляв з рогатки по горобцях. Звичайно, горобці заслуговують і гіршого - не встигнеш 
відвернутися, як вони поцуплять твою їжу. Знаєш, у мене було таке відчуття, що це я 
його лупцювала товстим ременем. 
Лу.  І тобі стало соромно? 
Ворона.  Я не знаю, що таке сором. Але мені було гидко на душі, і я вирішила 
відновити справедливість.  У світі є дві справедливості: справедливість ситих і 
справедливість голодних. Так от, я за одбидві ці справедливості. Хоча справедливість 
не така вже невинна річ. Особливо коли вона виникає у відповідь на несправедливість. 
Несправедливість - це лише нормальний порядок життя, а справедливість - її караючий 
меч. Коли я згадала ці слова Тутанхамона, Я вирішила покарати його батька. Але, 
знаєш, мені страшенно не щастить на добрі справи. Як тільки я вирішу зробити добре 
діло - обов'язково щось  зривається... Наступного дня пішов сніг, вдарив мороз, і мені 
довелося чекати до весни, а навесні, коли вони знову відчинили вікно, я прокралася в 
цю кімнату... Це була небезпечна справа, щосекунди я ризикувала життям, але я все ж 
потрапила туди й засунула ложку у літній черевик хлопчикового батька.  І коли зовсім 
потеплішало і батько засунув ноги у черевики - що тут було. Мати цього хлопця почала 
кричати на батька, і бабуся цього хлопця стала кричати на батька, і дідусь цього 
хлопця... Вони кричали голосніше, ніж на концерті важкого року. Вони так кричали, що 
він прямо в цих черевиках вискочив з хати, а за годину повернувся з велосипедом для 
цього хлопчиська. 
Лу.  Сподіваюсь, ти була задоволена? 
Ворона.  Це було, як  гарний сон. Знаєш, ми, ворони, на відміну від інших птахів, 
маємо право замовляти собі сни. Вчора, наприклад, я замовила собі у сні сир. 
Лу.  Ну і що? 
Ворона.   І він приснився мені.  Величезний, круглий сир. Я навіть відчувала його 
запах... Це був найсмачніший сон у моєму житті...Тепер цей сир буде довго зберігатися 
там... 
Лу.  Де? 
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Ворона.  В моїй пам'яті. І я завжди зможу його понюхати... А знаєш, останнім часом я 
чомусь частіше за інших згадую Сократа. В ті часи греки були моїм народом, і я 
поважала греків, тому що Сократ був сином цього народу. 
Лу.  Скільки ж у тебе було народів? 
Ворона.  Багато.  Але понад усе я любила італійців. Вони добрі та веселі. Там є таке 
маленьке містечко Ченто. Біля Болоньї. Я провела там найкращі роки життя. Дивно, але 
у цьому Ченто весь час народжуються талановиті люди, Дехто навіть думає, що там 
якесь особливе повітря чи вода.  Чи просто якась таємниця. 
Лу.  Але ж це вони, італійці відрубали голову твоїй вороні! 
Ворона.  Так. Вони частіше за інших бувають поганими, але вони й частіше за інших 
бувають гарними. 
                Клацання в динаміку. 
Лу.  Мама! Ну, що там?.. Говори швидше. 
Голос мами.  Я виклала їм обставини знахідки. Вони сиділи мовчки, але, як на мене, 
слайди справили на них сильне враження. Голова спитав: ‘А де ваза?’ Я відповіла: ‘У 
надійному місці’. Потім вони попросили мене випити десь чашку кави і зараз 
обговарюють питання попередньої оцінки. А ти що робиш? 
Лу.  У мене гість. 
Голос мами.  Хто? 
Лу.  Місцева ворона. Саме та, що сиділа на дереві. Сильний порив вітру захлопнув 
вікно, і вона не може вилетіти. 
Голос мами.  Подзвони терміново комусь з сусідів і попроси її випустити. 
Лу.  Але це не терміново. Ми дуже мило проводимо час. 
Голос мами.  Що ж ви робите? 
Лу. Ми розмовляємо. Вона чудово знає людську мову. І вона стверджує, що на вазі не 
ворона без голови, а ворона з відрубаною головою. Ця ворона передвістила загибель 
Помпеї. Але їй не повірили. А потім оголосили, що вона накаркала цю загибель, і тому 
їй відтяли голову. 
Голос мами.  Потрясаюче! Я піду і розповім це комісії. 
Лу.  Зі слів ворони з нашого двору? 
Голос мами.  Ах, вибач.  Ти права. 
Лу.  Ох, мамо-мамочко, по-моєму, ти ніколи не станеш дорослою. 
Голос мами (з провиною).  Так... Напевно... Але все ж над цією версією треба 
серьйозно поміркувати. 
Ворона (ображено).  Це не версія.  Це правда.  
Голос мами.  Версія стає правдою тоді,  коли вона доведена. 
Ворона.  Версія не може стати правдою. Частина цілого може стати іншим цілим, але 
цим цілим вона стати не може. Ще Сократ говорив, що правда завжди одна, але, на 
жаль, у неї надто багото версій. 
Голос мами (сміється).  Ти знаєш, Лу, за цією вороною просто треба записувати. 
Лу (обережно).  Мамо... Тут дзвонив один чоловік... Його звати Майкл. 
Голос мами.  Що йому треба? 
Лу.  Його цікавить ваза. 
Голос мами (злакано).  Нікому не відкривай! Не відповідай на дзвінки. Якщо цю вазу 
вкрадуть - я збожеволію.   
Лу.   Мамо, ти не зрозуміла. Він хоче купити цю вазу. Він пропонує втричі більше, ніж 
дасть музей. 
Голос мами.  Задля приватної колекції? 



 18 

Лу.  Гадаю, що так. 
Голос мами (суворо).  Ця дивовижна ваза пролежала на дні моря дев'ятнадцять віків. 
Тисяча дев'ятьсот років люди були позбавлені можливості милуватися її унікальною 
красою, а цей тип знову хоче сховати її за сімома замками. 
Лу.  Мамо-мамочко-мамо,  згадай: жоден музей світу не дав тобі гроші на експедицію, 
ти працювала сама, на свій страх і ризик, на гроші, які ми так довго збирали і на які 
мріяли... 
Голос мами.  Так, так, донечко, так.  Ніхто не вірив мені, але я точно вирахувала це 
місце. Так, я ризикувала. Але я не могла інакше. Інакше моє життя було б прожите 
марно. Як бачиш, я витримала цей іспит. І тепер, навіть якщо нам не допоможе 
тібетський лікар, ми купимо тобі цю коляску. Навіть якшо нам доведеться заплатити за 
неї усі гроші, які в нас можуть бути... І ми поїдемо до Парижу, і до Риму, і на Гавайські 
острови... 
     Пауза. 
А  якщо музей дасть нам сто тисяч? 
Лу.  Значить він дасть триста. 
Голос мами (замислено).  Це великі гроші.  Дуже великі... Мене кличуть. Вони сказали, 
якщо підтвердиться, що зерна, які у вазі, відносяться до того ж періоду, це буде 
сенсацією... Гаразд, побачимо, що буде. Коли все це скінчиться - я тобі подзвоню. 
                                        Клацання і тиша. 
Ворона.  Ці зерна не виходять у мене з голови... 
Лу.  І в мене... По цих зернах можна буде дізнатися про хімічний склад землі минулих 
століть... Мамині друзі  напишуть про це і людям стане соромно за те, що вони зробили 
зі своїм життям. 
Ворона.  Але від того вони не стануть щасливішими. А я стану. Та чи знаєш ти, що там 
немає ані першої зернини, ні другої, ні третьої, ні четвертої, ні п'ятої, ні шостої - там усі 
зернини сьомі. Кожне зернятко - сьоме! Тому що пташине щастя завжди живе на 
сьомому небі! Навіть одне зернятко може зробити мене засновницею щасливої 
воронячої родини... Я проживу ще тисячу життів і в кожному з них буду щаслива... А 
якщо в якомусь зі своїх життів я стану людиною, я започаткую щастя людей. 
Лу.  Ворона не може стати  людиною. 
Ворона.   Тобі що в дитинстві  не читали казок?... Там люди перетворюються на птахів, 
на жаб, на вовків, а потім, між іншим, знову на людей. 
Лу.  Це казки... Відійди від вази! 
Ворона.  Ні, це правда. 
Лу.  Звідкіля ти знаєш, що це правда? 
Ворона.  Ми завжди все знали і могли літати куди завгодно. Переді мною весь час були 
відкриті два світи: світ знання і світ польоту. Але світ щастя був для мене зачиненим. Я 
навіть не знаю, що це таке - щастя?... 
Лу.  Відійди від вази. 
Ворона.  Ну дозволь мені  спробувати хоча б одне зернятко. Хоча б одне! Я так хочу 
бути щасливою!.. Невже я не маю права?... (Удає схлипування). 
Лу (сумно).  Я теж маю право. І, можливо, моє щастя залежить від цих зерен і від цієї 
вази. 
Ворона.  Ти егоїстка! Ти думаєш тільки про себе! 
Лу.  Ну так... А ти думаєш тільки про мене... 
Ворона.   Я зараз зрозуміла сенс старого воронячого прислів'я: ‘Щастя - це зерно на дні 
глечика з вузеньким горлечком’. (Розглядає  вазу). А в неї не таке вже й вузеньке 
горлечко... Цікаво, чому це через якісь там зерна на дні якоїсь там амфори всі ворони 
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світу повинні нести на своїх крилах тягар біди. Ти знаєш, як важко летіти з тягарем 
біди на крилах. 
Лу.  Ні. 
Ворона.  Ми навіть співати не вміємо, ми тільки каркаємо. Навже тобі наше каркання 
подобається більше, ніж спів солов'я? 
Лу.  Ні. 
Ворона.  То чому ж ти не даєш мені спробувати хоча б одну зернину? 
Лу.  Вона не моя. 
Ворона.  Ну, хоча б одне зернятко? 
Лу.  Ні! 
Ворона.  Ну, хоча б найменше? 
Лу.  Ні! 
Ворона.  Бідна я, бідна! Нещасна я, нещасна! Я ще нащасніша за Ізіду, яка збирала 
шматки тіла  Озиріса, Ще нещасніша за Марію, яка оплакувала тіло Христа!  
Лу.  Ну, так... Ти нещасна, а я щаслива. 
Ворона.  Ми обидві нещасні... Але скажи мені, якщо один з двох нещасних може стати 
щасливим, чому ж інший нещасний не дає йому це зробити? 
Лу (втомлено).  Ну гаразд... Облиш!  Прийде мама і я попрошу її дати тобі одну 
зернину. 
Ворона.  Коли вона прийде? Коли?...  Через хвилину? Через дві? Через три? 
Лу.  Не знаю. 
Ворона.  На світі нема нічого довшого, ніж слово ‘не знаю’.  Я не можу так довго 
чекати!..  Я помру в чеканні щастя!  Я помру і моє щастя залишиться сиротою.  Бідне 
моє, бідне, самотнє щястя!..  Все!  В мене більше немає сили терпіти! 
Лу.  Терпи. 
Ворона.  Ні! 
Лу.  Терпи!  Ну, потерпи ще трохи! 
Ворона (кричить).  Не можу.  (Кидається до вази і засовує в неї голову). 
Лу.  Зараз же вилізь назад! 
Ворона.  (глухо)  Не можу.  Я не можу задкувати назад, мені заважають крила. 
Лу.  Ти ненормальна! 
Ворона.  Я застрягла.  Мені нічим дихати.  Допоможи мені! 
Лу.  Як я тобі допоможу? 
Ворона.  (хрипить).  Я задихаюся! 
Лу (набирає номер телефона).  Швидка допомога? Допоможіть! У мене тут ворона 
залізла в вазу і не може вилізти. 
Голос.  Ми ворон не лікуємо.  Зверніться до ветеринарної служби. 
Лу.  Який у них номер телефону? 
Голос.  Сто двадцять сім п'ять п'ять шість  шість.  
Лу.  Дякую. (Набирає номер). Ветиринарна служба? У мене ворона залізла у вазу і не 
може  вилізти. 
Голос.  Ну тоді  вийміть її з вази. 
Лу.  Це неможливо.  Вона не може задкувати. Їй заважає пір'я. 
Голос.  Підійдіть, просуньте руку у вазу, стисніть їй крила і витягніть її звідти. 
Лу.  Я не можу підійти. У мене хворі ноги. Я вже кілька років не встаю з ліжка. 
Голос. Тоді розбийте цю вазу. У вас є палка? 
Лу.  Ні. 
Голос.  У вас є плеєр? 
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Лу.  Так. 
Голос.  Тоді киньте його у вазу, і вона розлетиться на друзки. 
Лу.  Це не ваза. Це музейна амфора, якій дві тисячі років... 
Ще один голос.  Ало, це ветслужба? Вибачте, що я випадково вклинююсь у вашу 
розмову. 
Голос.  Хто ви? 
Голос з бюро подорожей.  Ми з турбюро. Нарешті за допомогою поліції ми вирахували 
її номер телефону. Вона уже декілька років дурить нас, весь час змінюючи голоси. Усі 
турбюро світу готові розірвати на частини цю мерзотну дівчину. 
Голос з ветслужби.  Ах, дівчино, дівчино! У світі стільки хворих собак і кішок, а ви 
віднімаєте у нас  дорогий для їхнього здоров'я час. 
Голос з турбюро.  Якщо ви хоча б ще раз подзвоните - ми надішлемо вам солідний 
рахунок. 
                         Клацання, і динамік відключається. 
Ворона.  Я за-ди-ха-юся... 
                        Лу кидає у вазу свій плеєр, не влучає, плаче. 
Ти промазала? Тоді прощавай! 
                        З амфори лунає  слабке хрипіння. Лу встає з ліжка, робить три кроки 
у бік стола і падає. 
Лу.  Я впвла... (Плаче).  Я не можу встати... 
Ворона.  Все! .. Це кінець!... 
                       Лу у повному відчаї, повільно підіймається, робить кілька кроків до 
столу, б'є кулаком по вазі, та розбивається навпіл і Ворона визволяється. 
Лу (з жахом дивиться на розбиту вазу).  Що я наробила? Що я наробила! 
Ворона.  Ти врятувала мені життя. А тепер відкрий вікно. 
Лу.  Я не зможу. 
Ворона.  Зможеш! 
                      Лу робить ще кілька кроків і відчиняє вікно. 
Ворона.  Ти не будеш заперечувати, якщо я все-таки проковтну бодай одне зернятко? 
(І, не дочекавши відповіді, швидко ковтає зерно). 
Лу.  Тепер мені більше немає на що сподіватися... 
Ворона (весело).  А ми з тобою непогано провели час. (Стрибає на підвіконня).  
Прощавай! І передай своїй матусі, що треба встати на шістнадцятий день року біля 
піраміди Аменхотепа за тридцять дві хвилини після сходу сонця і почекати, коли тінь 
від верхівки піраміди впаде на жовтий пісок. Від цього місця треба зробити шістьдесят 
чотири кроки у бік піраміди під прямим кутом до її підніжжя. Тут копати на глибину у 
сто двадцять вісім ліктів. Почати, коли зайде сонце і до сходу повернутися. Це шлях до 
скарбів Аменхотепа. Там тисячі таких ваз... Я ще залечу до тебе якось побазікати... 
(Зникає). 
                      Клацання  у динаміку. 
Голос мами.  Лу!.. Лу, де ти? Чому ти мовчиш? 
Лу.  Мамо, я стою біля вікна. 
Голос мами ( тремить від хвилювання).  Як? Як ти дійшла до вікна? 
Лу.  Мам... Я здійснила неймовірну подорож. Я стою біля вікна і дивлюся вниз... Там, 
унизу, вулицею ідуть люди... 
 
                                            ЗАВІСА. 
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