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Буллі

Фарс на 1 дію

Дійові особи:

Ванєчка - слабохарактерний чоловік, жертва буллінгу.
Грицько - буллі.

На сцені з'являється ВАНЄЧКА. Ходить повільно, кволий, згорблений
важким життям. Ніяково посміхається глядацькому залу.

ВАНЄЧКА: Привіт! Мене звуть Ванєчка. І це моя історія. Історія моїх
страждань та переживать. Епос моїх поневірянь. Напевно, ви коли тільки
помітили мене, то подумали, що я… Як то кажуть молоді люди… Оце… А!
Лох!

ВАНЄЧКА пильно дивиться в глядацький зал.

ВАНЄЧКА: Так це ж Ваня, Ванєчка, дивак з сьомого поверху який в сорок
років живе з батьками. “Іван нє помнящій родства”. Ваня у якого з доходів
тільки пенсія по інвалідності. І ніколи не було ані близьких друзів, ані
дівчини. Лох! Так це Ваня! Лошара! Так це Ванко! Невдаха! Так, це я,
Ванєчка!

ВАНЄЧКА прискокує, зображуючи глумливу радість. Потім знову стає
серйозним.

ВАНЄЧКА: Думайте собі що хочете, добродії. Я вам скажу так. У всього в
цьому житті є своя причина. І сонце зранку сходить тому що є такий закон.
У сонця теж є причина. І в мене є своя причина. Причина, чому я став тим
ким я є.

ВАНЄЧКА важко зітхає.



ВАНЄЧКА: І цю причину звуть Грицько.

Грає тривожна музика. На фоні, в глибині сцени з'являється ГРИЦЬКО. Він
показує пальцем на ВАНЄЧКУ, сміється і знову зникає.

ВАНЄЧКА: Хто це?! Це він?! Грицько?!

ВАНЄЧКУ трусить від страху.

ВАНЄЧКА: Ось так це покидьок і переслідує мене… Все моє життя. З
самого дитячого садку! Це мій хрест! Люде!.. Який же той хрест тяжкий!..

ВАНЄЧКА закриває обличчя руками. Згодом продовжує.

ВАНЄЧКА: Так, це почалося саме в дитячому садку, куди мене, ще зовсім
молодого, повного мрій та сподівань привели мої батьки. І там були інші
дітки, веселі, вони гралися… Я так сподівався знайти собі нових друзів!
Адже у мене їх ніколи не було… І не буде, як показав час…

ВАНЄЧКА знову важко зітхає.

ВАНЄЧКА: Так то було велике дійство, діти бігали, грались, але головне
моє враження чекало мене на майданчику для ігор. Це була…

ВАНЄЧКА понижує тон наче говорить про щось урочисте.

ВАНЄЧКА: МАШИНКА!

ВАНЄЧКА киває наче сказав щось дуже важливе і його зрозуміли.

ВАНЄЧКА: Так, машинка. Проста іграшка. Але, люде, що то була за
шикарна іграшка! Великі чорні колеса зі справжньої гуми, кольорові фари,
гарні наклейки на бампері… Шик, а не машинка!

ВАНЄЧКА витирає сльозу з ока. Потім знову продовжує.



ВАНЄЧКА: Я підійшов до неї, до своєї машинки. Ніхто інший з дітлахів
чомусь не звертав на неї увагу. Я вам клянуся, навкруг не було нікого! Я
простягнув руку щоб взяти свій приз… Аж раптом… З'явився цей монстр.

Знову грає тривожна музика. В глибині сцени знову з'являться ГРИЦЬКО.

ГРИЦЬКО: Це моя машинка! Віддай її мені!

ВАНЄЧКА: Так, так він сказав. І відібрав мою машинку. Я і тоді був
кволим фізично, а той Грицько був дужий як бик. Але тоді життя ще не
встигло мене побити так, як побило вже сьогодні. Тому я почав
протестувати! Я був, як то кажуть, дуже занепокоєний міжнародною
обстановкою!

ГРИЦЬКО: Що ти собі думаєш?! Це тепер моя машинка! Я тут головний! І
ти будеш мені підкорятися!

ВАНЄЧКА звертається до аудиторії.

ВАНЄЧКА: Так, це був Грицько, мій мучитель. Пройшло багато років але я
все ще пам'ятаю його жахливий вигляд. Це вже в п'ять років був покруч!
Орк! Урук хай! Диявол во плоті! Я тоді ще мало чого розумів але своїм
дитячим розумом я вже сприймав його як агента Хаосу! Але як я вже
сказав, у мене не було досвіду щоб зрозуміти, що відбудеться далі.

ВАНЄЧКА звертається до ГРИЦЬКА.

ВАНЄЧКА: Пане! Добродію! Як ви смієте?! Я перший побачив цю
іграшку! Віддайте її мені! В крайньому випадку, можемо домовитись!

ГРИЦЬКО: Домовитись? З тобою? Про що? Це моя машинка. Бо я так
сказав. А за твою впертість отримай ляща, дядьку.

ГРИЦЬКО дає ляпаса ВАНЄЧЦІ. ВАНЄЧКА плаче. ГРИЦЬКО знову
зникає за кулисами.



ВАНЄЧКА: Так воно і сталося. Він забрав мою машинку. А я отримав
ляща і тільки і міг, що гірко плакати. От бідолаха! Боже, яка ж це разюча
несправедливість! Чому комусь дістається ціла машинка, а комусь тільки
кубики? А я ті кубики ненавидів. В мене вони викликали відразу. Я коли
потім працював на півставки гардеробником згадував як я сидів в кутку,
плакав і переставляв ті кубики, бо не було машинки. Але це ще не все!
Грицько продовжував свою диявольську роботу над моєю душею і надалі!
Він забивав мене як цвях! Як цвях у кришку домовини!

ВАНЄЧКА хапається руками за лоба і хвилю хитає головою. Потім
продовжує.

ВАНЄЧКА: Наступного дня я знову побачив свою машинку. Грицько
покинув її в тому самому кутку, де я складав свої кубики. Чи він це все
спланував?! Я підійшов до неї. Мені було дуже страшно. Грицько зробив
свою справу, я вже почав перетворюватися на “тварь дражащую”! Але
спокуса машинки перемогла мій страх. Я наблизився і простягнув руку для
того щоб взяти свою машинку. Вона була так близько! Але ви вже,
напевно, здогадується що було далі.

Лунає музика. Б’є барабан. На сцену знову виходить ГРИЦЬКО. Він
зловісно посміхається.

ГРИЦЬКО: Ідіот, ти знову за своє?! Не знаєш своє місце?

ВАНЄЧКА: Тобі ж не цікаво з нею гратись, Грицько! Ти сам її полишив!

ГРИЦЬКО: Ванєчка, ти маєш знати своє місце. Навіть якщо я з іграшкою
не граю, вона все одно моя. Тобі вона так подобається?

ГРИЦЬКО підіймає іграшку і простягає руку з нею. ВАНЄЧКА звертається
до аудиторії.

ВАНЄЧКА: Це він вперше назвав мене Ванєчкой. Імя яке закріпилося за
мною на все життя…

ГРИЦЬКО: Ну тоді дивись що з нею буде.



ГРИЦЬКО жбурляє іграшку на підлогу, розбиваючи її. ВАНЄЧКА плаче.
ГРИЦЬКО зникає за кулісами.

ВАНЄЧКА: Цей покидьок знищив її! Він не просто відібрав її, він розбив
мою машинку! За що?! Чому?! Я і зараз не можу второпати, що то за
людина, це ж просто Зло. Просто Зло. В п'ять років в моєму житті стався
перелам. Я почав розуміти що життя то спектакль несправедливості. І у
мене в ньому головна роль. Але не героя. Я - жертва…

ВАНЄЧКА нахиляє голову і хитає нею. Згодом продовжує.

ВАНЄЧКА: Тортури продовжувались. Грицько був в одній групі зі мною в
дитячому садку і після інциденту з машинкою розгорнув цілу кампанію з
цькування мене. Грицько був з тих… Як то кажуть молоді люди? Крутіїв.
Він був крутий. У нього були багаті батьки, у нього була купа іграшок і він
був оточений друзями. Друзі, його міньйони були готові на все, щоб
заробити авторитет в його очах. Тому надалі мене мучав не стільки сам
Грицько, як майже весь колектив мого дитячого садку. Мене штурхали,
поки вихователі не бачили, у мене забирали і інші іграшки, не тільки мою
машинку, хлопці руйнували мої нещасні конструкції з кубиків… Ох…
Пройшло стільки років а мені все одно боляче і огидно від того що
коїлося. Боляче бо співпереживаю пятирічному собі… Огидно бо не міг
себе захистити… І огидно тому що всім оточуючим було просто плювати
на те, що коїться…

ВАНЄЧКА знову ховає обличчя в долоні. Потім продовжує.

ВАНЄЧКА: Але час ішов. Батьки не забирали мене з того пекла, хоча я їм
казав, що мені погано… Але ті батьки… Як вони мене підвели! Іноді я
сподіваюсь що їм просто було плювати, бо коли аналізуєш їх дії починаєш
думати, що вони з Грицьком були заодно… Але люде… Час ішов і
наближався мій випуск. Останній день пекла, після якого я знову буду…
Вільний!

ВАНЄЧКА здіймає руки до гори наче Мойсей що баче “землю обітовану”.



ВАНЄЧКА: Я вже тоді, зовсім малим, розумів, що Грицько мене просто так
не відпустить. Той монстр готував для мене щось особливе… Так і
сталося…

В глибині сцени знову з'являється ГРИЦЬКО. Б'є “диявольський барабан”.

ГРИЦЬКО: О! А де це мій друг?! Ванєчка, де ти?

ВАНЄЧКА: Що? Який я тобі друг? Ти два роки мучив мене разом зі своїми
посіпаками! Дні коли ти мене не помічав були найкращі дні в моєму житті!
А тепер я твій друг?!

ГРИЦЬКО: Ой! Які жахливі речі ти кажеш! Я ж не хотів тебе образити. Ми
з хлопцями просто шуткували! Ванєчка… Насправді… Насправді, я хочу
поділитися з тобою однією таємницею! Я тебе насправді дуже поважаю!
Ти не такий як усі інші! Я завжди хотів бути твоїм другом, Ванєчка…
Просто ти не розумів мої натяки… А я не знав як підступитись.

ВАНЄЧКА: Що?! Що ти таке кажеш? То все це те пекло, яке мене спіткало
- воно через те, що ти хотів бути моїм другом, а запропонувати не знав як?

ГРИЦЬКО: Звичайно, Ваня! Ми ж зовсім малі! Діти. А пекло… Ну таке.
Буває. Зате ти став досвідченіший. Будеш ще згадувати мене коли будеш
далі йти по життю. А для того щоб трішки “падсластіть пілюлю”, я приніс
тобі подаруночок!

ВАНЄЧКА: Що за подаруночок?

ГРИЦЬКО дістає з-за спини машинку, копію тієї що раніше розбив. У
ВАНЄЧКИ виривається стогін.

ВАНЄЧКА: МАШИНКА!..

ГРИЦЬКО: Так! І вона твоя! Простягни руку! Візьми подарунок у свого
друга.



ВАНЄЧКА стогне і повільно йде до ГРИЦЬКА. Простягає руку, майже
бере іграшку, аж раптом ГРИЦЬКО вириває машинку і жбурляє її на
підлогу, знову розбиваючи. ГРИЦЬКО сміється. ВАНЄЧКА падає на коліна
і плаче.

ГРИЦЬКО: Що, лошара, купився?! Я так і знав що ти лох! Який я тобі
друг! Поглянь на себе і на мене! Які ми друзі?! Ідіот! Нікчема!..

ГРИЦЬКО знову зникає за кулісами. ВАНЄЧКА різко встає і дивиться в
глядацький зал. Його очі широко розкриті і пусті від болю.

ВАНЄЧКА: Люде! Люде!.. Схаменіться! Що ж то коїться?! Як так можна?!
Як так можна?! Це ж кат! Це справжній кат! Чому він наді мною
знущається? Що я йому зробив?! Навіщо він знову знищив скарб? Люде!..
Я не знаю! Я напевно… Люди!.. Я піду… Я піду… На крайні міри! Люди!
Схаменіться!

ВАНЄЧКА падає та хапається за голову. Через деякий час встає і
продовжує.

ВАНЄЧКА: Так… Це було сьоме коло пекла… Той виродок знав що таке
по справжньому знущатися над людиною… Але, люде!.. Це ще було не
все! Я вам клянусь, це ще було не все! Я думав, що після того як покину
той клятий дитячий садок мої муки припиняться. Аж ні! Я пішов у перший
клас… Це було захопливо. У мене не було тих сподівань, що перед
дитячим садком - я вже був наполовину скалічений Грицьком, наполовину
“тварь”... Але я все одно сподівався. Що все таки знайду друзів. Навчуся
уму-розуму. І уявіть мої почуття коли на урочистій лінійці я бачу… Я вам
клянуся навколо нього була якась темна аура, як навколо злодюг з
мультиків… Грицько був моїм майбутнім однокласнико!!! Лихо!

ВАНЄЧКА простягає руки у патетичному жесті. Згодом продовжує.

ВАНЄЧКА: Цей покидьок вже був оточений новими друзями. Такими же
лицемірами і підлабузниками як в дитячому садку. Це був якийсь
жахливий цикл… Все повторювалось!.. Я знову не знайшов собі жодних
друзів… Тільки Петю Василькова, але той знаходився у соціальній ієрархії



нижче за мене… Якщо я був твариною в клітці, то він був рослиною у
горшику… Ми сиділи на задній парті і, іноді, коли в нас не жбурляли
папірцями і не глузували, а з вікна визирало сонечко… Було навіть
непогано… Але це бувало рідко. Зовсім рідко… Моя молодша школа
перетворилася на таке ж пекло як дитячий садок. Грицько тепер став
сильніше і він почав мене добряче лупцювати, до крові, до синців… Його
друщі знущалися з мене або цілковито ігнорували. Через жахливий
моральний стан в плані навчання я ледве дотягував до “трійки”... Якщо у
мене і були якісь наукові таланти, Грицько дав мені лопату, якою я закопав
їх глибоко у землю.

ВАНЄЧКА зітхає. Згодом продовжує.

ВАНЄЧКА: Але і це вже не все. Грицько не просто загнав мене в глухий
кут, не просто зробив мене невдахою на все життя. Йому і цього було
мало… Він хотів отруїти саму мою душу… Поглузувати над самим святим
що в мене було… Боже, ну чому саме я став улюбленою ціллю того
покруча? Того звіра?! Чому?!! Далі… Далі як то казали в моїй молодості -
є одна мадам. В середній школі в наш клас прийшла новенька. Дуже гарна,
інтелігентна дівчина. Навіть до мене вона поставилась добре. Її звали
Аліса.

Грає романтична музика. ВАНЄЧКА зітхає і сумно посміхається. Згодом
продовжує.

ВАНЄЧКА: Я почав потроху спілкуватись з нею… Люде, яке ж то було
душевне спілкування! Я розказував їй як несправделиво обійшлося зі
мною життя, про Грицька та його друзів, про глузування та знущання… А
вона слухала, не перебиваючи, навіть ставила питання. Вона була не така
як той Васильков, бо він був рослиною, він запитань не ставив, сонечко
світить і добре… Я навіть кинув їй кілька пісень на “стінку вкантактє”…
О! Яке душевне спілкування!

ВАНЄЧКА махає рукою і витирає сльози з очей. Потім продовжує.

ВАНЄЧКА: Ну ви напевно вже здогадуєтесь чим все закінчилось. Одного
разу на перерві я побачив як Аліса спілкується з Грицьком. Що ж то таке!



Що тому покидьку треба?! Він же не такий як я, він пісень на стінку
кидати не буде, зразу “візьме бика за роги”... Я той тип знаю… Йому лише
одного треба! Я підійшов до них… І жахаючись я зрозумів, що Аліса
спілкується з тим покидьком цілком приязно. Грицько ж вів себе я хазяїн
становища…

Б'є диявольський барабан. З-за куліс виходить ГРИЦЬКО і зловісно
посміхається.

ГРИЦЬКО: О! Так це ж цей нікчема Ванєчка! Подивіться-но на це
опудало! Що, Ваня, залюбився в дівчину?! Женіх і нівєста, тілі-тілі, тєсто!
Та тільки ти знову тільки ляща впіймаєш, дядьку! Аліса моя подруга, а з
тобою спілкувалась тільки щоб взяти на кпини!

ВАНЄЧКА: Як ти смієш… Геть! Геть від Аліси! Геть звідси, злодюго!

ВАНЄЧКА махає руками в повітрі, наче бється з невидимим ворогом.
Потім звертається до глядацької зали.

ВАНЄЧКА: Але найтрашніше було те що він був правий! Грицько був
правий! Аліса не любила мене як я її, вона тільки хотіла поглузувати з
мене трішки тонкіше! Вона сміялась і кивала головою! То був тріумф
Грицька! Знову тріумф! А у мене… У мене стався справжній нервовий
зрив!

ВАНЄЧКА знову дивиться в глядацьку залу пустим поглядом і починає
свій монолог.

ВАНЄЧКА: Люди та що ж це коїться?! Люде, схаменіться! Люде я не
жартую! Я піду… Я піду на крайнощі, люде! То ви так знущаеєтесь наді
мною, що ви мене до гріху доведете. Люде, буде вам Коліївщина! Буду
живими в котлі варить! На кілки саджати буду! Люде, буде вам
Коліївщина! То ж вже не машинка! То жива людина! То зрада! Мене…
Мене продали! Іуда! Аліса то Іуда! Мене… Мене на хресті розпинають,
люде! Що ж робити?! Сука! Фашисти! Фашисти! Кати! Люде… Я… Я…
Не тямлю себе…



ВАНЄЧКА падає на коліна в трагічній прострації. Грає музика. Нарешті
він встає, оглядає глядацький зал та продовжує.

ВАНЄЧКА: Пройшли роки… Мене та ситуація сильно надломила… Я вже
був навіть не той, що був раніше… Меня стало ще гірше. Я почав уникати
людей. Проводив час вдома, в Інтернеті. Завалив вступ до ВНЗ. Ледь ледь
уникнув армії і багато років працював на півставки гардеробником…
Грицько досяг свого, він знищив мене… Я був як куряче яйце яке тріснуло
і з нього витік жовток… Лише шкарлупа залишилася. Я жив як уві сні…
Коли думаєш що все не справжнє то легше терпіти біль… Так би я і сидів у
тому гардеробі до самої пенсії. Аж раптом одного ранку, на вулиця я бачу
шикарний дорогий джип… Чимось схожий на ту саму машинку…

ВАНЄЧКА опускає погляд. На сцені зявляється ГРИЦЬКО одягнений в
дорогий костюм.

ГРИЦЬКО: Здраствуй, Ваня! Як ся маєш?

ВАНЄЧКА: А, це ти… Знову. Прийшов мене добити. Давай… Краще вже
так ніж продовжувати…

ГРИЦЬКО: Про що ти, Ваня? Ми ж старі друзі!

ВАНЄЧКА: Я навіть нічого не буду казати… Роби свою справу, кат…

ГРИЦЬКО: Ваня! Ох, Ваня, Ваня! Ти що? Тобі ще не сказали?

ВАНЄЧКА: Що? Що мені не сказали? Що я лох? Ти мені це все життя
говорив! Я вже це зрозумів! Давай, покидьку! Давай! Добивай мене, мені
вже просто не сила жить!

ГРИЦЬКО: Ваню, заспокойся! Все нормально! Я зараз тобі все поясню!
Все буде добре!

ВАНЄЧКА: Що ти мене поясниш?

ГРИЦЬКО: Хіба ти ще не зрозумів сам? Це все - не реально!



ВАНЄЧКА: Що ти маєш на увазі, Грицько? Що за маячня?!

ГРИЦЬКО: Ти все ще в дитячому садку Ваня!

ВАНЄЧКА: Тобто?

ГРИЦЬКО: Це все не реально! Ти ще не прожив своє життя! Ти
знаходишся в спеціальній комп'ютерній симуляції! А я лише допоміжковий
бот!

ВАНЄЧКА: Що ти верзеш?

ГРИЦЬКО: По сценарію я мав ще раз над тобою познущатися, показати
наскільки я успішніший за гардеробника але я вирішив того не робити…
Ти страждав достатньо Ваньо… Я тобі це як другу кажу!

ВАНЄЧКА: Але… Чому? Навіщо було поміщати мене в симуляцію?
Навіщо мені було стільки страждати? Заради чого?

ГРИЦЬКО: Щоб випробувати тебе!

ВАНЄЧКА: Для чого?!

ГРИЦЬКО: Щоб зрозуміти чи ти достойний нашого Дару!

ВАНЄЧКА: Дару?

ГРИЦЬКО: Так. Ми проводимо спеціальну програму по відбору виключно
етично стійких особистостей. И ти пройшов відбір! Ваня, я тебе вітаю!

ВАНЄЧКА: Правда?!.. Отже… Все це… Так… Тепер я бачу сенс у тому,
що відбувається.

ГРИЦЬКО: Так, Ваню, так… Вітаю тебе ще раз! Щоб вийти з симуляції та
прийняти наш Дар тобі залишається лише один символічний жест.

ВАНЄЧКА: Який?



Нічого не кажучи лише посміхаючись ГРИЦЬКО дістає звідкілясь
машинку, ту саму. ВАНЄЧКА стогне і повільно йде, простягає руку…
ГРИЦЬКО знову розбиває машинку і сміється.

ВАНЄЧКА падає на землю і б'ється в передсмертних конвульсіях.
ГРИЦЬКО спочатку сміється, а потім тікає за куліси. ВАНЄЧКА картинно
помирає. На сцену виходять два санітари з носилками, накривають тіло і
кладуть на носилки. Коли вони вже готові піти ВАНЄЧКА підімає
покривало дивиться в зал, посміхається і каже.

ВАНЄЧКА: Кінець.

КІНЕЦЬ


