
Альма

Стіл та два стільці стоять в центрі сцени. Світло вихоплює з навколишньої
темряви лише меблі та дійових осіб.
А та Б сидять по різні боки столу. А одягнена в червону сукню, Б - в жовту піжаму.
А п’є “Криваву Мері”, Б просто сидить. На столі поряд з А лежить жіноча
сумочка.

Пауза.
А. У неї очі каламутніють. Ніби діти зайшли в ставок і підняли мул. Вона стає наче
навіжена. Це диво! І це жах. Вона говорить до тебе, а сама ніби не бачить ані тебе, ані
інших. Каже до когось, кого тут немає. Очі каламутні, в руці бокал з білим вином, а
вона дивиться скрізь тебе і крізь нього, і крізь інших. Крізь усе. Моторошно стає. Вона
літає та каже різне. В останній раз вона сказала, що діжки з пальмами стоять занадто
близько і через те вона не відчуває себе вільною.
Б мовчки піднімає великий палець правої руки.
А. Цим вона нагадує мені тебе.
Б (тихо). Нагадує?
А. Так, нагадує тебе. Ви обидві не вмієте жити як нормальні люди.
Б. Втомилась.
А. Не будь посередністю, не будь міщанкою. Це найгірше. (П’є з бокалу). Піжама
огидна, доречі.
Б мовчки піднімає великий палець лівої руки.
А. Ти пам'ятаєш… Про що я кажу. Ти не пам'ятаєш… Як я прала твої речі. Я стирчала
годинами, щоб витягти тебе з того кубика Рубіка.
Б. Вибач.
А. Це так не процює.
Пауза.
Б. Я пам’ятаю…
А. Ти нічого не можешь пам’ятати! Ти гній, і тебе зжерли б воли!
Б. Можливо.
Пауза.
А. Листа отримала?
Б. Якого?
А. Якого? Тобто не отримала.
Б. Ні, мабуть.
А. Бо я отримала. Листа.
Б. Від кого?
А. (п’є з бокалу, ставить його на стіл, дістає з сумочки складений лист паперу,
розгортає, читає) “Вона була русява чи білява, або навпаки. Я не знав різниці. Я знав
лише колір її спідньої білизни. Так само я знав колір білизни її рідної сестри, та
двоюрідної також. Бо ця, остання, аж занадто її демонструвала мені, сидячи на даху
татарського будинку. Всі вони були в білому. Це цнотливо. Тоді мене це не зачіпало, а
зараз, так, – зачіпає. Я міг би торкатися їх усіх, і вони були не проти. Мені так здається.



Але… Потім Йордан Лечков забив головою, я заснув, а зранку вона постукала в моє
вікно.
Зазвичай вона приносила нам, а точніше – мені, свіже парне молоко. Я одразу випивав,
як мені здавалось, майже пів банки. Аж тим ранком вона, звично, йшла пасти корів і
покликала мене з собою. І я пішов за нею. Я ходив за нею, мов теля, не тільки того дня.
Мені було років десять і я вважав, що це кохання усього мого життя. Це назавжди. Коли
вона за одне літо вкусила мене, вдарила, плюнула в обличчя і поцілувала, я майже
подумав, що вона – моя дружина”.
Б. Аааа, ось від кого. Так, щось згадую.
А. Щось згадуєш?! Тварюка ти.
Б. Можливо.
А. Він тобі подобався?
Б. Хто ж пам’ятає? Не я.
Пауза.
А. Ти не хочеш.
Б мовчки піднімає великий палець правої руки.
А. Жалюгідна… Жалюгідна.
Б. Я знаю, як горить мені між ніг. Ти – не знаєшь. Ти не здібна це відчувати.
А. Мовчи!
(Допиває “Криваву Мері”, роздратовано ставить келих на стіл)
Б. Я знаю, що таке кохання.
А. Мовчи!
Б. Вона не казала тобі, що я теж літаю. Не казала, бо я літаю краще.
А. Тварюка!
Б. Того ранку, коли я постукала йому у віконце, я хотіла, щоб він побачив зі мною, як
сонце пестить річку. Як мої корови йдуть попереду мене, але за мною. Я хотіла, щоб
він взяв мою руку до своєї руки. Хотіла їсти з ним яблука.
А. Плювати на твої спогади. Мені потрібна твоя згода.
Б. Ні.
А. Ні?
Б. Ти добре чула.
А. Навіть, якщо я попрошу?
Б. Ти не просиш, але так – навіть якщо.
Пауза.
А. Краще б вона одразу вирішила усі питання з тобою.
Б недобре сміється.
А. Тобі ж буде краще, паскуда. Я ж тобі роблю добро! Яблучна хвойда!
Б. Не будь посередністю, не будь міщанкою. Це найгірше. (Сміється)
Пауза.
А (тихо). Як же я втомилася.
Б посміхається та мовчки піднімає великий палець лівої руки.

Затемнення.


