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Наталія Ігнатьєва 

СОЦІОФОБИ 

 

Мініатюри 

 

Діалог 1 

Приватний будинок. Паркан заввишки півтора метри, трохи вищі за паркан ворота. 

Дзвінок. Чоловік іде відчиняти. За ворітьми – «Свідок Єгови». 

 

ЧОЛОВІК. Добрий день, що…? 

СВІДОК. Добрий день, дорогий друже! Чи є у вас декілька хвилин щоб поговорити 

про Господа нашого? 

ЧОЛОВІК. Скільки завгодно. 

 

Чоловік продовжує стояти у дворі. Протягом діалогу Свідок всіляко намагається 

зазирнути через ворота, спертися на паркан, визирає в просвітки між планками 

паркану тощо. 

 

СВІДОК. Дивовижно! Просто чудесно! Ви знаєте що Господь Бог наш живий і 

сущий у всьому… 

ЧОЛОВІК. Знаю. 

СВІДОК. …у всьому сущому він… сущий. Присутній. Чи у вас близькі стосунки з 

Богом? Чи ви вважаєте, що можна обійтися без нього… 

ЧОЛОВІК. Дуже. 

СВІДОК. Що? 

ЧОЛОВІК.У мене дуже близькі стосунки… 

СВІДОК. З ким? 

ЧОЛОВІК. З Богом. 

СВІДОК. Прекрасно! Але чи називаєте ви свого Бога на ім’я? Чи знаєте ви що у 

нього є ім’я? У вас є друзі? Звісно у всіх є друзі. Якщо у вас є друг ви його називаєте 

на ім’я, чи не так?  Неможливо щоб мати друга і не знати його імені і не називати 

його на ім’я! 

ЧОЛОВІК. У мене немає друзів. 

СВІДОК (паузка). Ні! У вас є друг! У вас є друг! А чи не могли б ви відчинити 

ворота? Все-таки ми з вами говоримо через ворота, незручно.  

ЧОЛОВІК. Пробачте, у мене соціофобія. 

СВІДОК. Що?  

ЧОЛОВІК. Я боюся людей. 

СВІДОК. Ви не повинні боятися! З вами Бог! Він ваш друг, Він ваш надійний 

помічник у всяких помислах. Відчиніть, будь ласка.  

ЧОЛОВІК. Я розумію. Дуже розумію. Але мені важко. Подолати цей ба’єр важко. Та 
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ви не зважайте на мою проблему. Продовжуйте! Продовжуйте. Мені страшенно 

цікаво. 

СВІДОК. Правда?! Я щасливий, Господь наш щасливий! Бог хоче, щоб ви були його 

другом. Тому він через Біблію знайомиться з вами, кажучи: «Я – Єгова, це моє ім’я». 

ЧОЛОВІК. Стривайте, він це правда сказав? 

СВІДОК. Звісно, сказав. Не сумнівайтеся! Сумнів і віра несумісні! Ви повинні 

вірити в те, що Господь любить вас!  

ЧОЛОВІК. Я вірю, вірю. А коли він це сказав? 

СВІДОК. Він це сказав у Біблії. Він це сказав сотні років тому до своїх дітей, своїх… 

ЧОЛОВІК. А ви чули? 

СВІДОК. Що? 

ЧОЛОВІК. Що він сказав. 

СВІДОК. Що він сказав? 

ЧОЛОВІК. Що він Єгова, що це його ім’я. І що він любить. 

СВІДОК. О не збивайте мене… Він сказав. Звісно сказав. 

ЧОЛОВІК. Так а ви чули? 

СВІДОК. Я так. Я читав. 

ЧОЛОВІК. Ви читали? Ви це тільки читали? Ви приходите до мене і розказуєте те, 

що ви вичитали? 

СВІДОК. Ну так… 

ЧОЛОВІК. Знаєте що, це вже занадто. Ви приходите, ви мене лякаєте… 

СВІДОК. Я вас не лякав! 

ЧОЛОВІК. Мене всі люди лякають. Я вже казав.  

 

Чоловік відмикає ворота. 

 

ЧОЛОВІК. Заходьте! 

СВІДОК. Але я не… я вас налякав… я не… 

ЧОЛОВІК. Заходьте, заходьте. Ми повинні з’ясувати нарешті, звідки ви знаєте, що 

Господь Єгова і що він це сказав. 

СВІДОК (заходить, опановує себе). Добре. Я радий, що ви хочете почути, що ви 

жадаєте знати. Це так незвичайно в наші дні… 

ЧОЛОВІК (замикає ворота). Я. Дуже. Хочу. Знати. Звідки ви. Взяли. Це (висмикує 

агітаційну книжку з портфеля Свідка). 

СВІДОК. Де ви взяли це? 

ЧОЛОВІК. Ні – де ВИ взяли це. 

СВІДОК. Я не розумію… ви мене лякаєте…  

ЧОЛОВІК. О! Ви теж відчули? Тут щось не те – я за воротами відчуваю панічний 

страх перед людьми.  

СВІДОК. Та ні, ні… я… Послухайте, навіщо ви відчинили ворота і впустили мене? 

ЧОЛОВІК. Я так і знав! З цього все й починається…. 
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СВІДОК. Що починається? 

ЧОЛОВІК. Фобія! 

СВІДОК. Фобія? 

ЧОЛОВІК. Людино-фобія. Соціфобія, розумієте? 

СВІДОК. Розумію… (озирається на ворота) Давайте поговоримо про Господа… Бога 

нашого… 

ЧОЛОВІК. Давайте! Давайте! Я дуже люблю говорити про… Та я про все люблю 

говорити! Так мало людей, що готові говорити про все на світі, зі мною… Зі мною 

ніхто не говорить, розумієте? 

СВІДОК. З вами говорить Бог! Через Біблію, через нашу сторожову вежу він 

говорить до вас: я є Бог, моє ім’я Єгова… 

ЧОЛОВІК. І немає Бога крім Бога і Магомет пророк його… 

СВІДОК. Що? Ви з глузду з’їхали?! 

ЧОЛОВІК. Ну ось, ось знову нерозуміння… ви кричите на мене… ви заходите в мій 

двір і кричите… я хвилююся… я нервуюся… давайте краще сядемо ось тут. Добре? 

Ось так добре.  

 

Пауза. 

 

ЧОЛОВІК. Говоріть. 

СВІДОК. Що? 

ЧОЛОВІК. Ви знаєте. 

СВІДОК. Бог з вами. Тобто з вами – Бог. Єгова. Він ваш друг. Він прийшов щоб 

урятувати вас. Він – живий Бог. Він з вами у всяких діяннях, у всяких помислах… 

ЧОЛОВІК. У всяких? 

СВІДОК. Звісно. І він любить вас. І він хоче, щоб ви були добрим. Бути добрим – це 

щастя. Він хоче, щоб ви були щасливим. Щоб ви розуміли: любити – це щастя. І 

віддавати – це щастя. Ви розумієте, що означає віддавати – це щастя? 

ЧОЛОВІК. То у всяких? 

СВІДОК. Що? 

ЧОЛОВІК. Що? 

СВІДОК. Добре… Віддавати – це щастя. Немає нічого на землі, до чого варто 

прив’язуватися.   

ЧОЛОВІК. Я думаю: якщо Єгова зі мною… Єгова ж, так? 

СВІДОК. Так це ім’я Його. Яке Він прорік, і заповідав нам…. 

ЧОЛОВІК. Якщо Єгова зі мною у всьому, у помислах всяких, то коли я наприклад 

захочу залишити у себе вдома друга він же буде зі мною, ну Єгова, в помислах? 

СВІДОК. Так… Він і є ваш друг, і якщо ви хочете залишити друга в своєму домі – ви 

залишите Бога у своєму домі. 

ЧОЛОВІК. Гарно сказано! І ось якщо я хочу залишити друга у себе вдома… Я вам 

казав що в мене немає друзів? 
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СВІДОК. Здається… 

ЧОЛОВІК. Тепер – є! 

СВІДОК. Є? 

ЧОЛОВІК. Є! Ти. 

СВІДОК. Я? 

ЧОЛОВІК. У Бозі. 

СВІДОК. У Бозі. Так. 

ЧОЛОВІК. І я хочу щоб ти залишився в мене. 

СВІДОК. Тобто? 

ЧОЛОВІК. У мене все є: у мене хороша кімната, і меблі м’які, ти не зможеш 

ударитися, і стіни м’які, ні впасти не зможеш. Якщо схочеш – будемо говорити про 

Єгову. Мені подобається, коли ти говориш про Єгову. Твоє обличчя стає таким 

натхненним, осяйним… Ти будеш говорити. Я боюся людей, я тобі казав? А ти мені 

зразу сподобався. Я так тільки перевіряв тебе, думав, чи схочеш ти говорити через 

ворота з якимось… соціофобом. А ти схотів. І в ворота зайшов, у двір мій.  

СВІДОК. Я… ммм… мені час… мене чекають… 

 

Свідок обережно прямує до воріт. Чоловік його зупиняє, обійнявши за плечі. 

 

ЧОЛОВІК. Ні. Тебе вже дочекалися. Я чекав на друга, розумієш. Я просив: Господи, 

пошли мені друга. І прийшов ти. Тепер ти житимеш у мене. Бо Єгова зі мною в 

усяких помислах. Це добре, що ти це сказав… це добре. Поки ти звикнеш до мене, я 

тебе трохи прив’язуватиму… але ти не бійся: це не боляче. 

 

Свідок намагається повернути до воріт. 

 

ЧОЛОВІК. Чого ти мовчиш? Ти нерадий? А, ти від щастя занімів! Я знаю. Так буває. 

У мене був уже друг… я не казав? У мене був друг, він отак само занімів… ну та 

його вже нема… нічого… 

 

Свідок виривається і одним стрибком перескакує паркан, чимдуж тікає. 

Чоловік женеться за ним до воріт, довго гримає воротами. 

 

ЧОЛОВІК. Стривай! Ти куди? Друже!.. Друже!.. ти куди?!  

 

У сусідньому дворі з’являється жінка. 

 

ЖІНКА. Ти знову за своє? 

ЧОЛОВІК. А що таке? 

ЖІНКА. Він тричі впав, поки біг! 

ЧОЛОВІК. Бідолашний…   
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У ворота Жінки дзвонять. 

 

ЖІНКА. Чим можу?  

ПРОДАВЕЦЬ. Доброго дня, шановна господине! Я хочу спитати: чи користувалися 

ви коли-небудь суперножами для нарізки сиру, м’яса, овочів? 

ЖІНКА. Ой, ні, ні, я зовсім не готую. Але от мій сусід – обожнює готувати!  

ПРОДАВЕЦЬ. Правда? 

ЖІНКА. Так. Он він, якраз у дворі. 

 

 

Монолог. Великий бог Інтернет 

 

Я сама вирішила, коли народжуся, тому народилася навесні, з першими ластівками. 

У мене й нікнейм – ластівка. Поетично. Тільки англійською. Стильно. 

Коли настав час обирати, ким бути, я обрала бізнес. Спершу це була дрібна мережева 

робота. Але тепер у мене своя компанія. Мені 27 років і в мене своя компанія. Круто, 

егеж? …Так, знаю. Багато хто теж не вірить. Мовляв, це нереально. Це або ти сосна 

корабельна або ще якось так. Але ніт. Усього досягла сама. Винятково інтелектом і 

невтомною працею.  

Ось мій офіс – я нещодавно переобладнала його. Все з екологічно чистих і 

переробних матеріалів. Це – зона відпочинку для персоналу. Ось тут ми проводимо 

наради. Все дуже невимушено.  

А це – моя оселя. Моя фортеця. Мій прихисток у «буремному світі» й символ мого 

всесвіту. 

Моє затишне кубельце.  

Моє запашне болотце.  

Мої дорогі стіни. 

Моя тиха тюрма.  

Мій провалений диван, на якому сплю з дитинства. 

Мої книжкові полиці, до яких тепер не дотягуюсь. 

Моє вікно. 

А його я люблю.  

Воно мої очі, воно мої ноги. 

Воно показує, що за настала зима. Першим сповіщає, коли серпень переходить в 

осінь, а квітень перетворюється на літо без зупинки в травні.  

Віднедавна у нього з’явився конкурент – смартфон з інтернетом.  

Там і зима, й ніч можливі будь-коли. 

Там книг більше, ніж на моїх полицях. І там багато друзів.  

Там я на 13 років молодша.  

Бо я сама вирішила, коли народитись. І народилася у квітні. Вже після того, як... Але 
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я це викреслила. Я вирішила, що цього не було – отже не було. 

Не вірите? 

Зайдіть на мій акаунт. 

Я успішна молода жінка. У якої свій бізнес. І багато коханців. 

Яка живе повним красивим життям.  

Не чекає на пенсію.  

Не плаче під своїми високими полицями. 

Не соромиться допомоги свого старого батька. 

Не дивиться за вікно собачим поглядом, як безпритульні часом у вікна зазирають. 

Там усе правильно. Там усе добре.  

А коли мої чотири тисячі друзів у соцмережах пишуть, яке велике зло інтернет і 

наскільки краще просто посидіти на природі, я сперечаюся з ними. Я люто скажено 

сперечаюся з ними, адже точно знаю, що для мене – успішної бізнесвумен – інтернет 

це велика підмога …коли не встигаєш із наради в Празі потрапити на презентацію в 

Києві. 

А природу я можу і з вікна побачити, егеж? 

 

 

Діалог 2 

Офіс. Двоє людей. 

 

ОДИН. Це ти вперше? 

ДВА. Мені б не хотілося коментувати. 

ОДИН. Отже, вперше. Та не переймайся так. 

ДВА. Хто сказав, що я переймаюся? 

ОДИН. Помітно. 

ДВА. Хм. Давай до справи. 

ОДИН. Комусь нетерплячка? 

ДВА (реагує) 

ОДИН. Але мені подобається твій ентузіазм! І ти маєш рацію. Летс біґін. 

ДВА. З чого почнемо? 

ОДИН. З головного. 

ДВА. З «окей Ґуґл»? 

ОДИН. Ха-ха. Але й Ґуґл не завадить. 

ДВА. Що вводити. 

ОДИН. Вводити ще рано… 

ДВА. Але в мене все готово. 

ОДИН. А в мене ще розігрівається… 

 

Пауза 
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ОДИН. Отже, дивись, є три варіанти. Ми організовуємо, так би мовити процес для 

себе. Ми досліджуємо процес, у якому беруть участь інші. Або ми поєднуємо 

процес, організацію і дослідження. 

ДВА. Фу як складно, всяке бажання відпадає. 

ОДИН. Що так глухо? 

ДВА. Іди в дупу. 

ОДИН. Я проти такого. І взагалі, якось ти агресивно реагуєш. Мабуть, тому що 

досвіду немає. Ти затискаєшся якось. Розслабся… масаж тобі зробити чи що? 

 

Намагається робити масаж. 

 

ДВА. Бляха, ти умови бачиш? Ти розмір бачиш? Ти уявляєш, як це, якщо все… 

вдасться? Невже ти не відчуваєш?! Звісно, я на нервах…  

ОДИН. Ну все, все, тихо, тихо. Вперше завжди складно. Потім тобі сподобається. Усі 

так живуть. Кажу тобі. Ну? Починаймо. 

ДВА. Я наче квітка лотосу в тихому ранковому озері… я спокійно почуваюся… я 

лотос. 

ОДИН. Молодчинка. Ходи до мене, почнемо. 

ДВА. Повірити не можу. Мій перший… мій перший ґрант! Перший проєкт і перша 

ґрантова заявка!  

ОДИН. Ну, з Богом. 

 

 

Монолог. Голубка 

 

Ти так і сидітимеш там? 

Ні? 

Чого мовчиш?! 

Ну сиди. Мовчи. 

 

Вона щовечора підходить до мого вікна. Сідає на балку паркану і довго сидить 

мовчки. Вона дивиться уважно, зосереджено. То повертає голову набік, як 

допитливий собачка. То, здається, зазирає в саму душу прямим і темним поглядом. 

Таким глибоким, що я під ним почуваюся… 

Під її поглядом я завжди почуваюся голим. Але звісно не в тому сенсі, що вона мене 

роздягає очима, «жадає» мене. Просто… Якось, коли мені було може років п’ять, я 

ночував у маминої тітки Рити. Ну за родинними зв’язками вона мені було як там, 

двоюрідна бабця? Але я пригадую її все як жінку. Немолоду, але дуже чепурну 

жінку. З хвилястим волоссям, м’якими руками і запахом печива – від неї завжди 

пахло кухнею. Але не тією, що як почуєш де в транспорті від когось аж кишки 

вивертає. Ні. Від неї пахло смачно. Випічкою, хлібом, іноді – свіжим-свіжим борщем 
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з ноткою кропу та молодого томату. І ось я в неї часом ночував. Вона була самотня (я 

потім дізнався) і я був для неї наче внук і син водночас. Мені подобалося в неї 

ночувати. Таких смаколиків як у тьоть-Рити я ніде не їв, а на додачу мені ще й 

виділяли окрему спальню, коли я того хотів, або читали казки до самої ночі, якщо не 

міг спати. Мабуть, єдине обмеження моєї свободи було – це щоденне купання в 

тазику. Я дуже того не любив. Особливо на збиті коліна. Але тьоть-Рита була такою 

чистюлечкою, так строго вміла глянути, коли я раптом з чорними п’ятками 

видирався на її білосніжні простирадла, що вибору мені не лишалося. Втім, навіть 

ця щовечірня мука не псувала мого раювання. 

Перед тим літом, у мої шість років, ми не були в тьоть-Рити кілька місяців: старший 

брат хворів, мама бігала коло нього і ніяк не могла відвезти мене до мого дачного 

раю, до тьоть-Ритиних пирогів, тортів і борщів. Я мріяв про цю поїздку так сильно, я 

так часто уявляв, як це зайду в кімнати, почую запахи її кімнат – їх складно 

передати, але я пам’ятаю і досі кожну їхню нотку. Я так ретельно «розглядав» її 

фотку на маминому столику, що вона пертворилася на мозаїку-пазл із багатьох 

шматочків і тріщинок. Та коли мене нарешті привезли, я страшенно злякався. Тітка 

Рита – висока, уже смаглява від дачного сонця, – мені здалася такою гарною і 

чужою, що я ніяк не міг змусити себе іти до неї на руки, чи там частуватися її 

печивом. Не знаю вже якими силами, але мене вмовили лишитися з ночівлею. Тітка 

Рита зробила гарний салат, молоду картоплю, а до чаю обіцяла смачнючий торт із 

малиною. І, як завжди, була одна-єдина умова: тазик і жорстка губка з імпортним 

милом. Мене тоді, здається, ще ніхто не вважав за дорослого і звісно вдома купала 

мама. Так само і в тьоть-Рити я дорослим не вважався. Пригадую, цілу завісу пари в 

кухні (похолодало і тьоть-Рита подумала, що в літньому душі я замерзну). Як я дуже 

ретельно і цілком самостійно знімаю та складаю свої замшеві кроси, улюблену 

картату сорочку, схожу на ковбойську, спортивки і навіть труси з Мікі-Маусом (теж 

імпортне й страшенно рідкісне диво на той час). І як заходить тітка Рита і дивиться 

на мене. Уважно, прискіпливо дивиться, якось, не знаю – щемливо? Я знітився, 

почув, що підступають сльози, а потім – як був – вимівся з хати, і просто через 

клумбу й зелень гайнув під гілки білого наливу і там розридався.  

 

Через багато років я узнав, що тітка Рита була трохи короткозора і звісно ж мусила 

зняти окуляри, які затуманила пара. Але тоді, тієї жахливої миті я, здається, навіть і 

не знав, що вона взагалі ті окуляри носить. Я лише стояв – голісінький – перед очима 

чужої гарної тьоті, яка чомусь мене вивчає і їй не подобається те, що вона на мені 

бачить. 

 

І ось зараз знову цей погляд. Через цілу сотню літ. Погляд, який мене вивчає. Який 

бачить усі мої вади що до одної і не збирається ігнорувати їх. І цей погляд катує 

мене щодня. Я намагаюся її розговорити. Я намагаюся її прогнати. Але нічого не діє. 

І я щодня мучуся під цим поглядом. І найбільший мій страх, що одного дня вона 
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послухається мене і не прийде.  

 

 

Діалог 3 

Квартира з диваном. Героїня напівлежить на дивані, смакує тістечками з кавою. 

Молода журналістка заходить і тихо чекає, боячись порушити спокій. Зрештою 

героїня, не дивлячись на журналістку, починає говорити, жестом запрошує її сісти. 

 

ГЕРОЇНЯ. Здорові, е, звичайні люди не потрібні нікому. Ви замислювалися коли-

небудь про це? 

ЖУРНАЛІСТКА. Що..чому? 

ГЕРОЇНЯ. А ви згадайте, згадайте, про що, про кого все життя пишете? 

ЖУРНАЛІСТКА. Ем, ну… 

ГЕРОЇНЯ. Ну? Ви – ну може не ви конкретно – але журналісти, ЗМІ – ви ж пишете 

про що? Про де-те-пе і постраждалих, так? Про булінг, про загиблих на війні? Ви 

пишете? 

ЖУРНАЛІСТКА. Так, звісно… 

ГЕРОЇНЯ. Пишете про нещасні випадки і видатні заслуги, так? Так, а цими текстами 

ви розбавляєте основну масу свого контенту – плітки, гризня політиків, корупційні 

скандали, місцеві чвари чиновників, скандали зірок, розбірки за вивіз сміття і 

катастрофи літаків, так? 

ЖУРНАЛІСТКА. Якщо ви налаштовані мене обвинувачувати, я краще піду. 

ГЕРОЇНЯ (жест). Не вас. Не обвинувачувати. Вибачте, вибачте. Я всю ніч не спала 

й думала про це. Одне з моїх захоплень – книги. Я дуже люблю читати. Любила. 

Зараз важко – аудіокниги я так і не навчилася сприймати, мене дратують чужі 

голоси, а брайль… ну то окрема історія – і мої навички, і кількість книг в Україні… 

Отож, ви ще тут. Дякую. До чого я веду? Десь хтось сказав, що мистецтво 

створюють психічно неврівноважені люди, що відхилення – я скажу «так зване 

відхилення» від «так званої норми» – це і джерело творчості й головна тема і 

водночас, предмет інтересу. Розумієте? 

ЖУРНАЛІСТКА. Не зовсім. 

ГЕРОЇНЯ. Я народилася в звичайній сім’ї. Мої батьки – чесні прості люди. Все 

життя гарували і досі працюють, щоб жити, а не животіти. Вони мене завжди дуже 

любили й підтримували, я мала багато свободи. Я обрала своє життя сама: кожен 

крок, кожна дружба, кожне кохання й кожна самотність у моєму житті – свідомий 

вибір. І ось (робить паузу). 

ЖУРНАЛІСТКА (насторожується). 

ГЕРОЇНЯ. Ви чекаєте драматичного продовження, чи не так? 

ЖУРНАЛІСТКА. М. 

ГЕРОЇНЯ. А його нема! Я досі в добрих стосунках із батьками. Мене ніхто не бив 

зроду. Мене взяли на роботу з першого разу і я, маючи власну думку й навіть 
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висловлюючи її вголос, спокійно працювала доти, доки хотіла. І я – на щастя – не 

мала вроджених хвороб, коханця-аб’юзера або шефа-сексуального маніяка. І могла б 

усе життя прожити отак – непоміченою ніким. Зі своїми – як ви колись зауважили – 

мудрими думками і цікавим поглядом – хм, смішно. Адже так? 

ЖУРНАЛІСТКА. І?! 

ГЕРОЇНЯ. І лише моя чортова біда, моя особиста трагедія зробила мене цікавою для 

вас, ви це розумієте? Я роками – роками! говорила розумні й дурні речі, 

парадоксальні чи примітивні, я діяла за покликом честі й серця, я лажала і 

підтримувала рідних як ніхто, і вкладала всю душу в свою справу і в Україну – але 

бляха-муха – я при всьому цьому була не-ці-ка-ва. Я своїми податками сплатила купу 

нових книг. Я долаючи внутрішні комплекси і власних тарганів не завдала болю 

жодній людині – нікого не втягнула у вир проблем і депресняків, і навіть багатьом 

була моральною підтримкою – але це нецікаво. І мене бісить – мене пекельно бісить, 

що звичайна людина нікому нецікава, ви розумієте?! А на звичайних людях 

тримається цей довбаний світ. Не на фріках. Не на психах. І – вибачте не на тих, хто 

живе всупереч обставинам. Ні. Ці люди – вони як спалахи. Одні з них жахливі й 

лякають, інші прекрасні й надихають. Але вони б вимерли к бісовій матері – всі 

талановиті й бездарні, а зате оригінальні особистості, – якби в них не було вдячної 

публіки. Ось таких простих жінок, як я. Котрі сплачують податки, втішають у 

кризові моменти, читають про них – у пресі чи романах. Захоплюються їхнім 

героїзмом, співчувають їхнім бідам або засуджують їхні злочини. Ви розумієте? 

ЖУРНАЛІСТКА. Виходить, ви за посередність? По-вашому, пересічна буденна 

людина без яскравих талантів важливіша, ніж геній? 

ГЕРОЇНЯ. Та ні ж, чорт забирай. Ні. Я їх не протиставляю. Я взагалі не люблю 

протиставлень. Таких, у всякому разі. Я хочу щоб ними – пересічними, чи там 

банальними, як ви кажете – цікавився світ. Щоб письменники, кіношники й 

журналісти припинили ганятися за видатними геніями і фріками, але помітили 

людину. 

ЖУРНАЛІСТКА. Ну, це вже гоголівщина якась. 

ГЕРОЇНЯ. Можливо. Хоч я ніколи його й не любила… Але невже всі солдати на 

війні – це видатні люди? Ні, вони найзвичайніші хлопці й дівчата, що жили своїм 

життям, а потім пішли на війну, пішли захищати. 

ЖУРНАЛІСТКА. Але ж піти на війну – це вже щось видатне. Кинути все… 

ГЕРОЇНЯ. Це видатний подвиг що починався з простого, звичайного життя. Ось я 

про що. Розумієте, у людини, яка ніколи не переживала тяжкої хвороби, не була 

знаменитою і не жертвувала собою заради інших може бути так само багато 

глибоких думок і внутрішнього болю. Але вам це нецікаво. Ну, світові це нецікаво. 

ЖУРНАЛІСТКА. Але ж ось ви говорите – і я вас слухаю, мені цікаво... 

ГЕРОЇНЯ. Справді? А прийшли ви – найперший раз, коли ще я вас не запрошувала 

писати мою книгу – прийшли ви чому, гм? 

ЖУРНАЛІСТКА (мовчить). 
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ГЕРОЇНЯ. Так! Ви прийшли, бо вам був потрібен матеріал про незрячих людей до 

чергової дати. І лише моя незрячість вас цікавила.  

ЖУРНАЛІСТКА (майже на сльозах). Я від душі до вас… я хотіла… а ви просто… я 

вам не груша боксерська, і не цап-відбувайло… у мене робота… і принципи… я 

справді цікавлюся, бо це важливо, як вам живеться, як таким як ви… А котіться ви зі 

своїми тарганами!! 

 

Журналістка вибігає з кімнати, практично в сльозах. 

Героїня мовчки проводжає звуки її кроків. 

 

 

Монолог. Тихе 

 

Зробити щось глобальне. Велике і важливе. Стояти в центрі всіх поглядів. Бути в 

центрі всіх думок. Стати ідеалом для сотень. Для тисяч. Краще – для мільйонів. Іти 

життям, як подіумом. Ти – і вогні слави. Зробити щось, чим засяє тисяча життів. І ти 

це робиш і твоє ім’я на вустах. Ти – осяйна істота. Людина року. Твоє друге ім’я – 

Перемога. Твоє перше ім’я – Успіх. Твій талант збагачує тебе і світ. І не лише 

духовно. Ти живеш  

Нікчемою. 

Тихо прокидаєшся вранці. Тихо робиш собі чай. Гортаєш стрічку. Чай холоне.  

Береш сорочку, що сушиться з учора на мотузці. Вогка. Шкода, це – найкраща твоя 

сорочка. Шукаєш, що натягнути інше. У дзеркало майже не дивишся. Давно вже це 

не вабить тебе. А було 

Гарно.  

Колись тобі було гарно весь час. Відображення в дзеркалі сяяло посмішкою і таким 

поглядом, від якого тремтіли власні жили, не те що чужі. І тобі дуже подобалося це 

відчуття. Ноги самі злітали сходинками, над блискучим волоссям роїлися думки, і 

життя було – як початок літніх канікул. Тепер 

Це смішно. 

Смішно згадувати – і ти вже ніколи не згадуєш ні тих думок, ні того тремтіння бо 

навіщо.  

Хто колись не мріяв і не тремтів? А хто зберіг оте все дотепер?! І ти не мусиш. У 

тебе обов’язки інші. Сплатити кредит за смартфон. Встигнути на маршрутку, бо на 

таксі ти не заробляєш. Витримати сьогоднішню оперативку, не піднімати голосу, а 

краще – і очей не піднімати. Сплатити комуналку. Встигнути до десятої в маркет, бо 

будуть знижки на кулінарію. Витримати ще п’ять днів без цигарок. Сплатити. 

Встигнути. Витримати. Сплатити. Встигнути. Витримати. Сплатити за життя. 

Встигнути попрацювати. Витримати цю зиму. 

І весну. 

І літо. 
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Й осінь. 

І ще одну зиму. 

І ще один рік. І знову. І знову. Й знову. 

Щоб одного чудового дня хтось неймовірний побачив тебе. Побачив, що ти є і що в 

тобі є. І тоді, того чудового дня, ти скажеш собі: Стоп! Куди я біжу – за що я плачУ – 

навіщо терплю – я? Я .. я можу.. зробити щось.. глобальне.. важливе .. і талант.. і 

тисяча очей на мене як софіти на акторів.. і я…  

Я мовчу. Я не вмію. Не можу. 

Смішно мріяти про глобальні речі, коли тобі стільки років. 

Коли вже ніщо ніде не тремтить  

чи тремтить хіба що від втоми. 

І потім ще кредит на шиї. 

А найкраща твоя сорочка димить під праскою. 

Ти береш свій холодний чай  

запиваєш пігулки від виразки  

і не дивлячись у дзеркало швидко йдеш 

аби встигнути на маршрутку 

і ще до роботи сплатити за комуналку 

і якось витримати цей день 

встигнути сплатити витримати 

встигнути 

 

 

Діалог 4 

Чоловік і жінка на кухні 

 

ЧОЛОВІК. Я купив риби. 

ЖІНКА. Це добре, бо я саме хотіла м’ясо запекти. 

ЧОЛОВІК. Підемо в кіно? 

ЖІНКА. Я гадаю, краще послати килим, якось воно затишніше. 

ЧОЛОВІК. Згоден, я теж у відпустку хочу в гори. 

ЖІНКА. Ти дзвонив мамі? 

ЧОЛОВІК. Уявляєш, як воно – все життя на острові. 

ЖІНКА. На роботі сьогодні завал. 

ЧОЛОВІК. І не кажи, я сто разів казав братові: з’їдь звідти, нащо тобі такі сусіди в 

такому районі? 

ЖІНКА. Мій день народження був учора. 

ЧОЛОВІК. А я познайомлюся з тобою завтра. 

ЖІНКА. І що, ти так завжди і робитимеш? 

ЧОЛОВІК. Ні, лише завтра. 

ЖІНКА. Ти дивний. 
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ЧОЛОВІК. А ти наче розгорнута книга. 

ЖІНКА. Я так не хочу, це несправедливо. 

ЧОЛОВІК. Ти віриш у дива і єдинорогів. 

ЖІНКА. Це те ж саме, що вірити політикам. 

ЧОЛОВІК. Один-один. 

ЖІНКА. Нуль. Повний нуль. 

ЧОЛОВІК. Що?! 

ЖІНКА. У мене на картці. 

ЧОЛОВІК. Я натяків не розумію. 

ЖІНКА. А я прямо кажу. 

ЧОЛОВІК. Що ти кажеш? 

ЖІНКА. Що хочу. 

ЧОЛОВІК. Чого ж ти хочеш? 

ЖІНКА. Казати. 

ЧОЛОВІК. Що? 

ЖІНКА. Що – що? 

ЧОЛОВІК. Дивний день. 

ЖІНКА. Доброго ранку! 

ЧОЛОВІК. Через міст поїхав автобус. 

ЖІНКА. Я вже це чула. 

ЧОЛОВІК. Я цього не казав. 

ЖІНКА. У мене стільки друзів у фейсбуці. І жодного в реальності. 

ЧОЛОВІК. У дитинстві я любив гру «Архітектор». 

ЖІНКА. Моя найкраща сукня – її зіпсовано. 

ЧОЛОВІК. І кинув курити. 

ЖІНКА. І схуднути до літа. 

ЧОЛОВІК. Крупа надворі. 

ЖІНКА. Диплом із відзнакою. 

ЧОЛОВІК. Знову гуркоче. 

ЖІНКА. Часу так мало. 

ЧОЛОВІК. Риби купити? 

 

 

Монолог 4. Баба з косою 

 

Отако живеш, живеш, і раптом помираєш. І ніхто не питає тебе: хочеш ти того, 

можеш, вмієш ти то зробити. Ніхто не питає. А це така справа складна, як і жити. 

Може навіть складніша. Була в нас одна… Матінко моя! Вона так помирала, що все 

село реготало. Ой… щось я мов пісню завела. Словом. Вона по-перше була дуже 

стара. Якась бенеря сказала їй, що коли ти стара, то слід уже помирати і жити не 

годиться. Ну вона й зібралася. Взяла собі вдягла вихідне плаття, в якому ще на 
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свайбу сина ходила, в ’82-му. Взяла взула лакові черевики, що з Германії привезла. 

Ну там підкрутила волосся на плойку, вив’язала хустку чисту. Сіла. Сидить. Сидить-

сидить, а смерть не йде. Вона собі дума: ну й справді, чи не дурна я? Хто ж оце 

помирає навсидячки? Тре’ лягти. Лягла. Лягла рівненько, на спину, руки зложила – 

все як слід. Лежить. Лежить-лежить – і знов не мре. Та що ж це за бісівня така? Не 

мре та й не мре. А це вже у спину муляти почало. Там чи який устючок попав на 

ковдру, чи пір’їна з подушки – а муляє. Лягла вона трохи на бік. Пошкребла спину, 

помацала – як могла звісно, бо ж руки вже не такі як у молодої – як могла, вивернула 

тоті руки, пошкребла помацала спину, пошукала, що їй муляє. Вспокоїлася. Лежить. 

Лежить собі, а їй з ліжка вікно видно. А там город, і саме картопля зацвіла, а на неї 

кури набігли, порпаються. Ііі! І ота клята, червона, так та цілу шахту копає, собака. 

Скочила баба з ліжка, давай у вікно гупати: не чують курві кури. Побігла через сіни, 

на двір, та з двору в город, нагнала безсовісних, а червону – рядном накрила: всьо, 

не ходить тобі дорогенька, не топтати рясту, не клювати городу. Підеш ти на борщ. 

Якраз ото люди і пом’януть грішну бабину душу. Взяла баба ту курку, рядном 

умотану, під пахву до себе згребла та й вернула в хату. Заходить – а там мухви! Як 

над стайнею. Ще й котяра молоко перекинув на столі та дременув з переляку, мало ї’ 

з ніг не збив. А щоб же ж тобі! Кинула баба курку в рядні, давай молоко втирати, 

мухи ганяти. Так і день минув. А на ніч який дурень умирає, сонця не бачивши? 

Зняла баба плаття, черевики лакові витерла, поставила на видне місце. Хустку 

кинула до прання, бо вже не біла вона, а сіра від поту стала. Заходилася зразу й 

прати: не чужі ж люди будуть ото в її манатках брудних копирсатися?! Випрала все, 

винесла сушити. Наново в хаті вимела і вимила. Подивилася серіал про Тропіканку 

та й спати лягла. А вмерла вже років через десять. Груші обривала на верхівці та й 

зірвалася. У старім платті та на босу ногу. Тільки груші й зосталися 

 

 

Діалог 5 

Епічно красиве місце в горах чи лісі. 

Мудрець медитує. До нього приходить мандрівник. 

 

МУДРЕЦЬ. Мудрості в мене нема 

Уся мудрість уже давно давно сказана висловлена написана 

Від Біблії до фейсбука, від Екзюпері до Скрябіна – книги, інтернет, кіно і балачки в 

чергах кишать мудрістю. Іди й бери. 

МАНДРІВНИК. Але ж…  Я… Я думав…  Я йшов до тебе 

Я стільки днів і ночей ішов шукав тебе навчи 

Майстре, навчи мене мудрості 

МУДРЕЦЬ. Хм. Смішно їй-богу 

Але очі в тебе щирі може 

Найвища мудрість жити 
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МАНДРІВНИК. І все? 

МУДРЕЦЬ. І все. 

МАНДРІВНИК. Пф… 

МУДРЕЦЬ. Що?! 

МАНДРІВНИК. Ем вибач 

Я стільки чекав на цю зустріч 

зустріч із тобою а це 

Це що ти кажеш це 

МУДРЕЦЬ. Що? 

МАНДРІВНИК. Банальщина 

МУДРЕЦЬ. А ти певно чекав одкровення 

МАНДРІВНИК. Звісно 

МУДРЕЦЬ. І навіть коли я сказав що мудрості в мене нема?  

Адже я чесно сказав, я ж сказав йому?  

Я попередив: не гайнуй часу, йди і читай, слухай, дивися 

МАНДРІВНИК. Ти мене женеш? 

МУДРЕЦЬ. А на що це схоже? 

МАНДРІВНИК. Я думав ти мене скеруєш до… до джерел 

МУДРЕЦЬ. Сядь і сиди. Що ти бачиш? 

МАНДРІВНИК. Ем? Де? 

МУДРЕЦЬ. Просто. Ти сидиш і дивишся. Що ти бачиш. 

МАНДРІВНИК. Небо. 

МУДРЕЦЬ. Чудовий початок. Що воно каже? 

МАНДРІВНИК. Небо? 

МУДРЕЦЬ. Небо. 

МАНДРІВНИК. Та хтозна… ну воно красиве. 

МУДРЕЦЬ. Ага. 

МАНДРІВНИК. Не те? 

А що, що – що воно синє? Високе? 

Що, що не так? 

МУДРЕЦЬ. Що ти бачиш іще? 

МАНДРІВНИК. Дерева 

МУДРЕЦЬ. Добре. А вони…? 

МАНДРІВН К. Я не знаю. Я не розумію цю гру… ти знущаєшся, ти 

 

* * * 

 

МУДРЕЦЬ. Ось тобі пачка мудростей про запас: 

живи заради радості 

ти скажеш радості нема 

а я тобі на це – брехня 
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радість є її багато просто… 

МАНДРІВНИК . … треба вміти її бачити? 

МУДРЕЦЬ. Ось, ти вже набираєшся мудрості як цебро води 

МАНДРІВНИК. Знов іронія 

МУДРЕЦЬ. Нітрохи 

знаєш, у цебро води небагато влазить, егеж? 

МАНДРІВНИК. Ну? 

МУДРЕЦЬ. Так і людина 

вона не може вмістити в себе все 

всю мудрість чи весь біль 

чи всю навіть радість 

чи всі думки 

а часом навіть відсутність думок не вміщається в людину 

і вона 

МАНДРІВНИК. Ділиться? 

МУДРЕЦЬ.  Або забуває і викидає зайве 

МАНДРІВНИК. Але ж ділитися краще? 

МУДРЕЦЬ. І так і ні 

бо зрештою ти просто переповнюєш інше таке саме цебро яким ти є 

МАНДРІВНИК. Ні ні не подобається мені ця метафора куца 

МУДРЕЦЬ. Іди геть 

МАНДРІВНИК. Що?! 

МУДРЕЦЬ.  Іди геть від того що не подобається 

не сиди в купі гною чекаючи що вона стане скринею діамантів 

МАНДРІВНИК. Аааа 

МУДРЕЦЬ. Прощай того, кого любиш 

та не люби того кого треба весь час прощати тільки прощати 

 

Пауза 

 

МАНДРІВНИК.  А ще, ще яку мудрість ти приберігаєш, не кажеш, приховуєш 

МУДРЕЦЬ. Я нічого не приховую 

МАНДРІВНИК. Але ж нічим і не ділишся 

МУДРЕЦЬ. Хм 

МАНДРІВНИК. Що, боїшся переповнити моє дубове цебро? 

МУДРЕЦЬ. Хе-хе 

що ж 

може й так 

МАНДРІВНИК.  Вважаєш, я не здатен осягнути мудрість? 

що мені треба далі ходити, що там, сидіти, дивитися і спостерігати, і шукати радість 

і це й буде мудрість 
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МУДРЕЦЬ. У тебе гарна пам’ять 

МАНДРІВНИК. Авжеж 

МУДРЕЦЬ. Може 

може колись ти й збагнеш 

що мудрість не вичерпується красою афоризмів і цитат 

яких ти вочевидь від мене чекаєш 

і не вимірюється кількістю добрих порад 

і не визначається ні мовчанням ні довгою бесідою 

МАНДРІВНИК. А чим же, чим? 

МУДРЕЦЬ. У тебе гарна пам’ять 

про́шу 
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