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Дійові особи:
Михайло —  кат
Ніка —  жінка у парку
Хлопчик —  Михайло у дитинстві
Юнак —  Михайло у юнацтві
Слідчий НКВС
Ельвіра —  перша любов Михайла
Молода жінка —  подружка та сусідка Ельвіри
Катерина —  друга любов Михайла
Іван Олексійович та його дружина —  батьки Катерини
Петро Нінелович —  начальник і покровитель Михайла
Оксана —  третя любов і дружина Михайла
НКВСники (двоє), сім’я «німецького шпигуна» —  бать-

ко, мати та син

Звуки міського парку. На сцені лавочка, на ній сидить 
жінка, дуже вродлива, десь 30-ти років, у чорному плащі 
та чорних туфлях. У руці мундштук з незапаленою цигар-
кою. Жінка читає книгу.

По парку йде чоловік, на вигляд років 40-45, худорлявий, 
виснажений життям, з чорними колами під очима. На ньо-
му трохи мішкуватий костюм сірого кольору та коричневі 
туфлі. Він іде не поспішаючи, роздивляючись навкруги. Ось 
він бачить жінку на лавочці. Чоловік підходить, сідає на 
протилежний край і відверто її роздивляється.

Кат
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Чоловік. Познайомимось?
Жінка (уважно оглядає його). Мабуть, що ні. Ви мені 

пробачте, але мені здається, що ви застарий для мене.
Чоловік (гірко посміхається). Я не старий, мені 37. 

А то, що виглядаю набагато старше, то це печатка про-
фесії.

Жінка. Ой, пробачте мене. Я не бажала вас образити.
Чоловік. Усе нормально, ну як я можу не пробачити 

таку вродливу жінку.
Жінка (вона з кокетством). Дуже вродлива? Ви так 

вважаєте?
Чоловік. Звичайно. Ви що, не бачили себе в дзеркало?
Жінка. Ну…
Чоловік. Михайло. А ви?
Жінка (після паузи). Ніка.
Чоловік. Дуже приємно. (Пауза.) Знаєте, мені здаєть-

ся, що я закохався. Одразу, як побачив вас. Може, сходи-
мо кудись? У кіно, наприклад.

Жінка. Який ви швидкий. Може, треба більше один 
про одного дізнатися?

Чоловік. Може, але…
Жінка (не реагуючи на його слова). Цікаво, а що ж то 

за професія така?
Чоловік (знітився). Я б не дуже хотів про це розпові-

дати.
Жінка (надуває вуста). Отакої, заінтригували, а потім 

задню включили. Це некрасиво з вашого боку.
Чоловік вагається, жінка відвертається й продовжує 

читати книгу.
Чоловік. Що читаєте?
Вона не відповідає, ще й демонстративно більше від-

вертається. Чоловік піднімається.
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Чоловік. Добре, я скажу, як вам так цікаво. (Пауза.) 
Я —  кат.

Жінка. Прямо таки кат?
Чоловік. Так.
Жінка. І як воно, складно бути катом?
Чоловік. Взагалі, не дуже складно. Складно в той мо-

мент, коли ти чекаєш на засудженого. Та хвилина-дві. 
Коли ти стоїш і думаєш: «Цікаво, чи він дійсно злочинець, 
який заслуговує смерті, чи його хтось обмовив? Бо як дру-
ге, як хтось обмовив чи сталася помилка, то тоді ти ста-
єш співучасником вбивства невинного. А це вже гріх, за 
який, мабуть, колись прийдеться відповідати. І ти думаєш 
так само кожен раз. І кожен раз ти не маєш відповіді. 
Винен -  не винен, заслуговує смерті чи ні. Але ти повинен 
зробити свою роботу». (Пауза, зітхає.) Ось саме ці секунди 
сумніву й додають тобі років.

Жінка (ховає книгу в сумочку, підходить ззаду, бере 
його за плечі, хижо й хитро посміхаючись). І коли ти став 
катом? Пам’ятаєш?

Чоловік не помічає, що вона звертається на «ти», він 
замислюється.

Чоловік. Це був... (Задумується.) Тисяча дев’ятсот 
тридцятий, мені тоді було дванадцять. Я…

Світло згасає. Висвітлюється  Хлопчик. Він сидить 
біля відра, поруч лежить кришка. На ньому сорочка біла 
й шорти, на ногах туфлі. У руках він тримає щось, за-
мотане в ганчір’я. Чується нявчання малих наляканих 
кошенят. Хлопчик із любов’ю й смутком дивиться всере-
дину ганчір’я.

Хлопчик. Мамо, а їх точно треба (Пауза, схлип.) то-
пити?
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Голос мами. Так, обов’язково.
Хлопчик. А чому я? (Вже плаче.) Хай хтось інший, ти, 

наприклад.
Голос мами. Не рюмсай там. Я сказала втопити. Зна-

чить, так треба. Годі мені дурні питання задавати, бо по-
караю.

Хлопчик перелякано ховає голову в плечі. Піднімає ган-
чір’я до лиця.

Хлопчик (шепоче). Пробачте, будь ласка, пробачте, 
я не хочу, але я…я… (Починає знову плакати.) Я мушу.

Він бере ганчір’я й опускає у відро, нявчання та писк 
посилюються. Зі сльозами на очах він дістає ганчір’я. Бере 
кришку.

Хлопчик. Я повинен бути сильним. Я ж не хочу бути 
покараним? (Сльози висихають.) Я повинен зробити те, 
що мені наказали.

Він зажмурює очі й натискає кришкою воду у відрі, 
нявчання й писк перериваються. Хлопчик тримає криш-
ку, потім встає, кришку кидає вбік, бере відро, підходить 
до куліс і виливає все, що в ньому. Повертається, перевер-
тає відро й ставить його так. Стає на коліна поруч, ви-
тягає з кишені шортів піонерський галстук, вкладає його 
на відро й починає ретельно розгладжувати. Потім він 
бере галстук, пов’язує на шию і біжить геть.

Хлопчик (десь уже здалеку). Все, мамо, я до школи.

Ми знову бачимо Михайло та Ніку. Вона все ще три-
має його за плечі.

Ніка. І що, кошенята не снилися після цього? У кошма-
рах?

Михайло. Ні, я придумав, що це коти-буржуї, які хоті-
ли повернення царського минулого.
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Ніка. Цікаво, так легко обманув себе. Добре, а тепер 
скажи, як ти став катом?

Михайло. А чи в даному випадку це не одне й те 
саме —  як і коли?

Ніка (відходячи). Звісно, що ні. Це навіть різного рівня 
питання. Як —  це набагато глибше.

Михайло. Як? Не по своїй волі.
Ніка. Це неважливо, важливо відповісти на питання. 

Як ти став катом?
Михайло (задумується). Як? Через тиск і страх. У трид-

цять сьомому, одразу після дев’ятнадцятиріччя, я…

Світло згасає. Потім висвітлюється кабінет НКВС. 
За столом сидить слідчий НКВС, він здоровий, у нього зле 
лице, він у формі. На столі папери, ручки, його кашкет, 
настільна лампа, телефон.

Слідчий. Заводьте!
Заходить Юнак, він у штанах та білій колись сорочці. 

Юнак проходить і стає в центрі.
Слідчий. Сідай, чого став там?!
Юнак сідає, він наляканий. Слідчий підіймається, під-

ходить до нього й уважно дивиться в очі, приблизивши 
своє лице.

Слідчий. Ну що, хана тобі.
Юнак. Чому? Я ж нічого не зробив.
Слідчий. А ось твої друзі й товариші по чарці всі, як 

один, кажуть, що саме ти вбив міліціонера, як був п’яний.
Юнак. Товариш слідчий, я не вбивав, чесно. Будь     

ласка, повірте мені.
Слідчий розвертається, іде до свого місця, сідає, бере 

ручку й починає допит.
Слідчий. Прізвище?
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Юнак. Донських.
Слідчий. Ім’я, по-батькові?
Юнак. Михайло Степанович.
Слідчий. Дата і місце народження?
Юнак. Двадцять четверте лютого тисяча дев’ятсот вісім-

надцятого року, місто Кривий Ріг.
Слідчий (перший раз посміхається). Земляк. Я теж 

з Кривого Рогу.
Юнак (з надією). Правда?
Слідчий. Ні.
Юнак. А, так ви ж сказали…
Слідчий (сміється). Та правда, пожартував я. (Раптом 

перехід до злості.) Ану, швидко розповідай, що сталося поза-
вчора, тридцятого червня?

Юнак. Мене перед усіма висміяла дівчина, яка подоба-
ється, тож я вирішив напитися…

Під час його розповіді слідчій підіймається, виходить з-за 
столу й підходить до Юнака. Жестом показує, щоб той під-
нявся. Той підіймається, продовжуючи казати.

Юнак. …і я пішов до знайомих на…
Слідчий сильно б’є його під дих. Юнак згинається й падає.
Слідчий. Піднявся, швидко. Сів і починай розповідь 

з початку.
Юнак. З-з-з-за що?
Слідчий. Вирішив дати тобі зрозуміти, що казати треба 

тільки правду. (Сідає за стіл.) Починай.
Юнак. Я ж кажу, дівчина виставила на посміховище 

мене в інституті, я пішов до друзів, щоб напитися.
Слідчий. Куди пішов? Адреса.
Юнак. На Січнівку. Точну адресу не знаю, візуально 

тільки знаю, де.
Слідчий. Що далі було?
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Юнак. Ну, напився, друзі вирішили провести трохи, 
поки я не протверезію.

Слідчий. Друзі? Знав би ти, хлопче, що вони тут роз-
повідали про тебе, ти б їх так уже не називав. Продовжуй.

Юнак. Вийшли, далі не пам’ятаю. Я десь впав, здаєть-
ся, спав на землі. Бачите, сорочка й штани брудні.

Слідчий. І ось тоді ти й убив міліціонера. А ти знаєш, 
яке покарання за це?

Юнак (налякано). Двадцять п’ять років?
Слідчий (буденно, спокійно). Ні, розстріл.
Він піднімає руку, ніби це пістолет і робить у Юнака 

уявний постріл: «Підищ!»
Юнак (перелякано кричить). Я не вбивав! Чуєте, не 

вбивав! Та я ж і на ногах майже не тримався.
Слідчий. Не знаю, поки що свідчення трьох проти тебе 

одного. Не знаю, не знаю. Ти вважаєш, що вони вбили?
Юнак (дивиться уважно на слідчого). Я не знаю. Я був 

п’яний. Я не бачив нічого, нічого не чув. Я спав у канаві.
Слідчий. Значить, все ж таки, убив ти?
Юнак (починає плакати). Ні, ні! Як мені довести? Як, 

підкажіть, будь ласка.
Слідчий. Ніяк. (Пауза.) Але є одна річ, у тебе не знайш-

ли власних речей вбитого, а в них знайшли.
Юнак (хапається за цю інформацію). Так, так, бо я не 

вбивав. (Запобігливо.) Може, можна щось зробити? Для 
земляка.

Слідчий (відкриває папку). Подивимося. Так, харак-
теристики хороші, так. А на кого ти вчився?

Юнак. На агронома.
Слідчий. Угу. Так, що тут ще? О! Ти ворошилівський 

стрілець?
Юнак. Так, так. Я гарний стрілець.
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Слідчий. Добре. Я подумаю, може, щось і придумаю. 
Для земляка.

Слідчий хитро посміхається.
Слідчий. Усе, іди. (Кричить убік.) Забирайте Дон-

ських!
Юнак іде до дверей, ми чуємо голос: «Давай, пішов, 

сука!»
Слідчий підіймає слухавку телефона.
Слідчий. З’єднайте мене з Ізраїлем Мойсейовичем. 

(Пауза.) Добрий день. Мені здається, я знайшов людину. 
Молодий, перспективний. (Посміхається.) Наляканий, 
хоче жити. Думаю. Він не застрелиться. (Пауза.) Добре.

Слідчий підходить до дверей, відкриває їх і кричить.
Слідчий. Донських назад ведіть.
Він повертається до столу, витягає штоф горілки 

та чарку, наливає, випиває, наливає другу, випиває. За-
ходить Юнак.

Слідчий. Сідай.
Юнак сідає.
Слідчий. Є пропозиція. Ми тебе повністю реабілітує-

мо, вішаємо все на твоїх, так званих, друзів, а ти будеш 
працювати у нас. Тут.

Юнак. Ким?
Слідчий. Катом.
Юнак. Ким?
Слідчий. Катом. Будеш розстрілювати людей.
Юнак. Як?
Слідчий. Я розповім. (Знову наливає чарку.) Вип’єш? 

(Юнак киває, слідчий витягає другу чарку, наливає го-
рілки. Юнак бере її.) Ну що, за твою нову роботу.

Юнак простягає чарку, щоб цокнутись, але слідчий зі 
сміхом випиває свою, не підтримавши юнака.
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Слідчий. За таку роботу без цокання. (Юнак випиває.) 
Отже, тобі видають наган, ти чекаєш у кімнаті, у сусідню за-
водять людину й ставлять її спиною до зачиненого непоміт-
ного віконця. Ти відкриваєш і стріляєш у потилицю, ближче 
до лівого вуха. Молодець, як з одного пострілу вбив. Набої 
соціалістичні треба заощаджувати. Гей, що ти зблід? На ще 
горілки. (Наливає хлопцю, той випиває.)

Юнак. Я, я, не знаю.
Слідчий. Жити хочеш? (Юнак киває.) Ну то роби, що 

пропонують. А то тебе самого так розстріляють. (Сміється.)
Юнак. А якщо не вбив з одного пострілу? Що тоді? По-

милування?
Слідчий (сміється ще дужче). Помилування? Ой насмі-

шив. Ніякого помилування. (Заспокоюється.) Йдеш до кім-
нати й добиваєш. Усе просто.

Юнак. Можна ще горілки?
Слідчий. Так.
Слідчий наливає ще горілки, Юнак випиває і підіймаєть-

ся, трохи погойдуючись.
Юнак. Я згоден.
Слідчий. Добре, тоді пішли до відділу кадрів. Там розка-

жуть, що від тебе треба буде. Але про свою роботу нікому не 
розповідаєш.

Юнак. Так, я розумію.
Слідчий. І ще одне, не забувай, кому ти винен життям. 

Не забувай.
Вони виходять.

Ми знову бачимо лавочку в парку, Михайла та Ніку.
Ніка. І як, нормально працювалося? Катом?
Михайло. Спочатку так, я вбивав ворогів, сам смерті 

уникнув. Взагалі, доля —  річ цікава та непередбачувана. 
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Так я, наприклад, розстріляв одного з тих «друзів». Іншим, 
я так розумію, дали по двадцять п’ять. А ще розстріляв 
свого благодійника, теж ворогом виявився. (Задумується.) 
Мабуть, ворогом.

Ніка. Чому мабуть?
Михайло. Тепер і про них задумався. Тоді в мене не 

було сумнівів.
Ніка. А потім? З’явилися? І чого ж?
Михайло. Це був сороковий рік. Я стояв у тій самій 

кімнаті й чекав на наступного злочинця…

Затемнення. Ми бачимо молодого чоловіка. Це —  Ми-
хайло, він стоїть з наганом перед стіною з закритим ві-
концем, трохи нудиться. Двоє НКВСників заводять моло-
ду жінку. Кат відкриває віконце й завмирає, завмирають 
і жінка з НКВСниками. Він кладе наган і виходить з-за 
стіни, обходить жінку й довго вдивляється їй в обличчя.

Михайло. Ельвіра, то була Ельвіра, та сама дівчи-
на, яку я кохав, та сама, яка висміяла мене. Але за що 
її? Я вирішив дізнатися. Для цього прийшлось забухати 
з тим слідчим, який вів її справу. (Іде геть, повертається 
зі справою, яку гортає.) Виявилось, що не тільки її справу, 
а і її батьків. Їх усіх звинувачували в шпіонажі на користь 
Японії. Хоча вони були німцями, етнічними німцями. Шпі-
онаж на користь Японії? Абсурд якийсь.

Він викидає папку, відкладає свій наган. З-за куліс ви-
ходить ще одна Молода жінка. Чоловік підходить до неї.

Михайло. Тоді я вирішив попитати її подружку та 
сусідку, як так вийшло. (Звертається до Жінки.) Добрий 
день. Мене цікавить. за що взяли Ельвіру та її батьків.

Жінка відсахується, намагається обійти його.
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Михайло. Не бійтесь, я кохав її, тож хочу все для себе 
прояснити.

Жінка починає плакати.
Жінка. Сусіди на їх житлову площу зазіхнули.
Михайло. Точно?
Жінка. Голова сімейства, як напився, хвалився, що 

вони такий гарний донос написали. І все реготав, рего-
тав. Казав, що німців ненавидить, а цих ненавидів осо-
бливо, бо вони якісь дуже інтелігентні були.

Михайло. Зрозуміло. Пробачте, що змусив вас це зга-
дувати. Прощавайте.

Він повертається до свого нагану.
Михайло. Я, звичайно, роботу свою зробив. (Стріляє, 

жінка падає, її тягнуть за ноги геть.) А потім я написав 
донос на цих свиней.

Заводять по черзі неприємного, побитого чоловіка, 
який прохає не вбивати його, який дзюрить у штани. 
Потім товсту жінку пролетарського виду, вона все при-
ймає відсторонено, бо була сильно закатована слідчими. 
Потім юнака років двадцяти, який не йде сам, його тяг-
нуть під руки. Кат стріляє всіх.

Михайло (кладе наган). Здавалося, що як відімщу за 
Ельвіру, за її сім’ю, то стане легше. Але легше не стало. 
Тепер мене постійно мучили думки про винних і не вин-
них. Я почав намагатися дізнатися, хто дійсно був воро-
гом, а хто ні. Виявилось, що багато хто ворогом не був. 
(Пауза.) А знаєте, що я в доносі на цих паскуд написав? 
Що голова сімейства Пасюк Петро Митрофанович та 
його дружина працюють на німецьку розвідку. А синок 
називав товариша Сталіна пацюком та пролетарською 
хвойдою й хвалився, що скоро товариша Сталіна вб’ють 
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члени їх диверсійно-шпіонської групи, яка має дуже роз-
галужену мережу.

Затемнення. Знову ми бачимо Михайла та Ніку. Він 
сидить. Вона стоїть збоку.

Михайло. Тепер я бачу, що ви нагадуєте мені Ельві-
ру. Ви схожі, але трохи старше. Тому, мабуть, у мене й              
виникли почуття.

Жінка підходить до нього й починає гладити по голові.
Ніка. Бідолашний. І що, до зустрічі зі мною нікого 

вже не кохав?
Михайло. Кохав. Другий раз я сильно закохався після 

війни, у сорок шостому. Вона була старша від мене. Пра-
цювала в апараті МВС. Взагалі, після війни було весело.

Ніка. Весело? Країна в руїнах, населення скоротило-
ся.

Михайло. Оце й воно, чоловіків не вистачало. Після 
повернення з евакуації мій начальник і новий покрови-
тель такі оргії влаштовував. Ми втрьох, а жінок з деся-
ток. Пили, як не в себе. У той період я й зустрів Катерину.

Затемнення. Ми бачимо нашого героя, він у формі, 
гуляє з жінкою. Років тридцяти п’яти, не сказати, що 
вродлива, але ефектна. Вдягнена по моді того часу, але 
все це на ній сидить дуже елегантно.

Михайло. Я трохи нервую, люба.
Катерина. Мишко, давай без цього. Що це за шмар-

клі? «Я нервую, я боюся». Як там на латині: Veni, vidi, 
vici. Прийшов, побачив, вразив моїх батьків. Ну, тобто 
переміг.

Михайло. Ну тоді пішли швидше. Раніше почнемо, 
раніше закінчимо.
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Вони проходять сцену, потім розвертаються. З-за 
протилежних куліс виходять батьки Катерини. По їх по-
ведінці ми бачимо, що вони знаходяться на високій сходин-
ці партійного апарату. Мати вітає Михайла по-доброму, 
а от батько… Між ними явно виникає якась неприязнь 
одразу. Вони сухо тиснуть один одному руки.

Михайло. Михайло.
Батько. Іван Олексійович.
Чоловіки виносять стіл зі стравами, усі сідають і зав-

мирають. Підіймається Михайло.
Михайло. От і все. Можна сказати, знайомство з бать-

ками було перше й останнє. Іван Олексійович колись за-
ходив у гості до начальника, саме тоді, коли в нас була 
п’янка. І п’яний начальник нічого кращого не придумав, 
як відрекомендувати мене, як кращого ката НКВС. Вече-
ря з її батьками пройшла дуже напружено.

Михайло встає, кладе серветку на стілець і робить 
невеличкий поклін.

Михайло. Пробачте, але мушу йти.
Він розвертається і йде геть. Катерина починає пла-

кати, батько щось починає їй говорити, усе це відбува-
ється, як у німому кіно. Затемнення.

Кабінет, у якому господар у формі МВС —  покрови-
тель і начальник Михайла Петро Нінелович та Іван Олек-
сійович, батько Катерини.

Іван. Петро, мені требо побалакати з Михайлом.
Петро. Яким Михайлом?
Іван. Катом.
Петро. Щось накоїв?
Іван. Ще ні, але хочу його застерегти, щоб до Катерини 

моєї більше не підходив.



166

МАКСИМ ОДАРЮК

Петро. Чому? Хлопець він не злий, компанійський.
Іван. Петре, скажи, а ти сам хотів би мати зятем ката? 

Чесно скажи.
Петро (почухавши потилицю, бере слухавку). Дон-

ських до мене, терміново.
До кабінету заходить Михайло.
Михайло. Викликали? (Бачить Івана Олексійовича.) 

Зрозуміло.
Іван. Петре, можеш нас на п’ять хвилин залишити са-

мих?
Петро. Піду, чаю в столовій вип’ю.
Петро Нінелович виходить. Михайло стоїть і дивить-

ся в підлогу.
Іван. Михайле, до Катерини прошу більше не підходи-

ти. Зрозумів?
Михайло (зухвало). Я це зрозумів одразу, як Вас, Іване 

Олексійовичу, у квартирі побачив.
Іван. Ну от і добре. Я не хочу, щоб моїм зятем був кат.
Він підіймається і йде повз Михайла на вихід. Перед 

Михайлом зупиняється й дивиться йому в очі.
Іван. І як ти живеш з таким тягарем?
Михайло. Це просто робота.
Іван. Як скажеш, але собі на бреши, що просто робота. 

Подивись у свої очі в дзеркало, уважно подивись.
Іван Олексійович виходить. Михайло стоїть і чекає на 

начальника. Заходить Петро Нінелович.
Петро. Іван пішов? (Михайло киває.) Ти теж вільний.
Михайло виходить. Петро Нінелович сідає за стіл. 

Раптово починає вистукувати по столу й співати:
«Знайте, девоньки,
Знайте, бабоньки,
Не дадут палачу
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Нашу Катеньку.
Лапы тянутся,
Зубы точатся,
Не достанется,
Хоть и хочется».
Затемнення.

Михайло й Ніка. Михайло лежить на лавочці й каже 
кудись угору.

Михайло. Ось тоді я й задумався про життя, про його 
ціну. Я кинув пити, так, трохи за компанію, почав бага-
то гуляти, читати. І думати, думати, думати. Так чого ж 
усе-таки варте наше життя, скільки воно коштує? От, на-
приклад, ціна життя тих, кого я розстрілював, дорівнюва-
ла ціні патрона, що я витрачав. Дешеве життя.

Ніка. Це не їх вина. Ти ж сам казав, що багато хто був 
не винен.

Михайло. Так, це правда. До того ж оцінювати життя 
треба не в грошах, а в тих справах, що ти зробив. І в тому, 
чим тобі прийшлось поступитися заради життя.

Ніка. А чим поступився ти?
Михайло. Коханням. Мені здається, що, купивши собі 

життя таким чином, я втратив можливість бути щасливим 
у шлюбі.

Ніка. Але ж у тебе була дружина.
Михайло. Недовго.
Ніка. Розповіси?
Михайло (підіймаючись). Ну, як тобі цікаво, то…         

(Робить паузу й здивовано дивиться на Ніку.) Зачекай, 
а звідки ти все це знаєш?

Ніка (грізно). Потім скажу, а зараз розповідай про свій 
шлюб.
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Михайло знітився.
Михайло. Свою дружину, Оксану Зозулевич, я зустрів 

у санаторії МВС. Вона працювала там медсестрою. Це був 
тисяча дев’ятсот п’ятдесят третій рік. Наш роман розви-
вався стрімко.

Затемнення.

Михайло й Оксана сидять на землі на розстеленій   
ковдрі. Вона сміється, він щось розповідає. Раптом він під-
скакує і кудись біжить, повертається з фатою. Вони ці-
луються. Він підхоплює її на руки й несе геть.

Михайло й Оксана з’являються з дитячою коляскою, 
вони прогулюються з нею. Обидва на вид щасливі. Вони 
їдуть геть, але Михайло повертається.

Михайло. А далі прийшов п’ятдесят шостий рік. Бо-
ротьба з культом особистості. Можливість казати те, що 
раніше замовчували.

Михайло витягає стіл, два стільця. Сідає сам, вихо-
дить і сідає Оксана.

Оксана. То ти, виявляється, кат?
Михайло. З чого ти взяла?
Оксана. Сергій розповів.
Михайло (на сторону). Сергій —  це слідчий. Не скажу, 

що друг, так, товаришували. Але виявилось, що він теж 
був закоханий у Оксану. Тож дав мені під дих. Сильно...
(Розвертається до Оксани.)

Оксана. І ти розстріляв мого батька. Усе, більше не 
хочу тебе бачити. Я забираю Стьопку і йду до тітки. Я не 
буду жити з убивцею, тим паче —  убивцею батька.

Михайло. Але ж то не я. (Знову на сторону.) Та хто там 
мені повірить. Він перший наговорив на мене, тож і віри 
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більше йому. Я-то знав, що це він винний у смерті її бать-
ка. Він катував його током, щоб вирвати зізнання, у того 
серце й не витримало... Так закінчився мій шлюб.

Затемнення.

Михайло й Ніка сидять поруч на лавочці.
Ніка. А чого не пішов до начальника? Ти ж міг і Сергія 

в її очах опустити.
Михайло. Ще після випадку з Ельвірою я зрозумів, що 

помста не дає мені нічого. Я не перестаю відчувати біль 
помстившись. Я її відпустив.

Ніка. То, може, поговоримо про це?
Михайло (повільно обертаючись до неї). Хто ти, в біса, 

така?
Ніка (не звертаючи уваги на його репліку). Що останнє 

пам’ятаєш?
Михайло. Я ще раз питаю, хто ти, в біса, така?
Ніка. Сам здогадаєшся, як розповіси.
Михайло. Я пішов до начальника, щоб сказати, що 

треба викрити партійне керівництво, яке виступає за роз-
вінчання культу особистості Сталіна, бо вони також при-
четні до репресій.

Ніка. Так, а далі?
Михайло. Він сказав, що я дурень, щоб я не ліз, куди 

мене не прохають. Я сказав, що тоді буду звертатися вище, 
і пішов пройтись парком, щоб обдумати, куди й як краще 
звернутися з цим питанням.

Він замовчав. Раптовий здогад осяяв обличчя.
Михайло. То, ти…я…
Ніка. Ти повернувся додому. Тебе вже чекали. Вони 

оформили все, як самогубство. У скроню, з нагану. Ну 
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а що ви хочете? Кат. Не витримав розвінчання культу, 
не виніс душевних переживань.

Михайло. То ти —  Смерть? А ім’я?
Ніка. Так —  Смерть. А ім’я, у мене їх дуже багато,    

просто Ніка схоже на одне з них. Нікс.
Михайло. І що тепер?
Ніка. Думаю. До речі, ти питав, що за книгу я чи-

таю. (Дістає її з сумочки.) Ось, доволі цікава, «Життя 
та смерть Донських Михайла Степановича. Ката, який 
зрозумів».

Михайло простягає руку, щоб подивитися книгу. 
Ніка заперечно киває.

Михайло. Що я зрозумів? А навіть якщо так, я про-
довжував вбивати.

Ніка. Головне, з якими думками приходять до мене.
Михайло. Так усе ж таки, що тепер?
Ніка. Скажи, яке в тебе зараз найсильніше бажан-

ня? Чого ти не зробив у житті й зараз це розумієш?
Михайло встає, іде в одну сторону, іншу, нервує, ду-

має. Ніка уважно слідкує за ним.
Ніка. Що, нема бажання? Ні про що не жалкуєш?
Михайло. Я намагаюсь підібрати слова. (Пауза.) 

Я жалкую, що не був корисний людям. (Пауза.) Ні, я ба-
жав би змінювати світ.

Ніка. От і добре.
Вона ховає книгу в сумочку і йде геть.
Ніка. Чао.
Михайло. А я?
Ніка (повертаючись до нього з посмішкою). Ах да, 

тобі вже теж пора.
Вона клацає пальцями. Затемнення.



П'ЄСИ. ОПОВІДАННЯ

Чоловічий голос у темряві: «Тужтесь, тужтесь, уже 
трішки». Чути дихання жінки, що народжує. Хлопок, ди-
тячий плач, той самий голос: «Вітаю, у вас хлопчик. Як 
назвете?» Жіночий голос: «Стів». Чоловічий голос: «Пре-
красне ім’я, місіс Джобс».

КІНЕЦЬ




