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КІНО ДЛЯ ДОРОСЛИХ або ОДИН РАЗ НЕ Тінто Брас

Дія відбувається в наші дні. Десь у Києві.

ІНТ. СПАЛЬНЯ РЕЖИСЕРА  - ДЕНЬ
СТЕЛЛА, РЕЖИСЕР, НОВИЦЬКИЙ

У центрі стоїть ліжко.

Збоку - вішалка для одягу, ширма для переодягання, кілька
стільців, пара освітлювальних приладів і кінокамера на
штативі. Столик, на якому стоїть ваза з яблуками.

На іншому стільці сидить, "втикаючи" в телефон і
меланхолійно жуючи жуйку, СТЕЛЛА - вродлива дівчина років
22-х. Вона одягнена в довгий плащ, з-під якого видніються
її довгі стрункі ноги в ажурних панчохах.

Стелла сидить, закинувши ногу за ногу, і похитує носком
туфлі на високій шпильці. Потім дивиться на наручний
годинник, немов чогось очікуючи.

Заходить РЕЖИСЕР, чоловік років 30-35, і нервово розмовляє
з кимось по телефону.

РЕЖИСЕР
(нервово)

Так, я пам’ятаю, що мої яйця
у вас у жмені.

(нервує ще більше)
Так, я вже з ними
попрощався. Так, і не лише з
ними… Але я клянуся, що
поверну вам ваше бабло!
Навіть з відсотками! Зараз,
лише зніму цей фільм, і він
принесе купу бабосів!

(зривається на
крик відчаю)

Та стопудово!…

На тому кінці кидають слухавку.

РЕЖИСЕР ховає смартфон у кишеню.

РЕЖИСЕР
Уроди…

(сам до себе)
Так, спокійно, Артурчик,
спокійно… Ти всіх удєлаєш.
Хто молодець? Артур
молодець. Ну, от і все,
працюй спокійно.
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Бере в руки сценарій, звертається до Стели.

РЕЖИСЕР 
Так, ну, що? Ви підписали
контракт?

СТЕЛЛА
Так, пане режисер,
підписала. А коли почнуться
зйомки?

Режисер, гортаючи сценарій, відповідає Стеллі.

РЕЖИСЕР
А пані Актриса кудись
поспішає?

СТЕЛЛА
Загалом, ні, але...

РЕЖИСЕР
Ну, так чого ви хвилюєтеся?
Тільки-но ще хто-небудь
з'явиться - так відразу і
розпочнемо.

Лунає чиєсь покашлювання.

Заходить НОВИЦЬКИЙ - сором'язливий повненький чоловік
50-55 років. На ньому осіння куртка і капелюх. В руках -
парасолька і портфель. Новицький незграбно спотикається,
обтрушує парасольку і оглядає павільйон.

Стелла скептично оглядає Новицького.

Новицький обводить поглядом присутніх і піднімає капелюха
над головою.

НОВИЦЬКИЙ
Добрий вечір, панове. А
скажіть, це тут проходять
кінопроби?

РЕЖИСЕР
Тут, а вам яке діло?

СТЕЛЛА
(Іронічно)

А пан, напевно, теж прийшов
за оголошенням?
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НОВИЦЬКИЙ
Так, знаєте, випадково
прочитав на зупинці, що
відомий кінорежисер, учень
самого Тінто Брасса,
запрошує дорослих акторів
знятися в кіно. Дай, думаю,
зайду, спробую.

Режисер критично оглядає Новицького і скептично зітхає.

РЕЖИСЕР
М-да...

НОВИЦЬКИЙ
(стривожено)

Що перепрошую? Я вас чимось
не влаштовую? Але ви ж мене
ще навіть не пробували...

РЕЖИСЕР
Ну, гаразд, спробуємо. Все
одно поки нікого немає. Ось,
візьміть поки, заповніть
контракт.

Режисер простягає Новицькому аркуш паперу. 

Новицький бере папір до рук і недовірливо цікавиться:

НОВИЦЬКИЙ
А ви і правда, учень самого
Тінто Брасса?

РЕЖИСЕР
Правда… правда… Заповнюйте
швидше: Прізвище, ім'я, по-
батькові, адреса, номер
паспорту і все таке інше.

Новицький з контрактом сідає поруч зі Стелою.

НОВИЦЬКИЙ
Вибачте, а у вас не буде
ручки?

Режисер скептично вимірює Новицького поглядом з голови до
ніг, гмикає і, хитаючи головою, йде за ручкою.

Стелла бере з вази яблуко і починає гризти. За час діалогу
до початку зйомки вона має з'їсти всі яблука окрім одного.
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СТЕЛЛА
А пан добре подумав, на що
він йде?

НОВИЦЬКИЙ
Так а що тут думати? Я,
знаєте, мріяв про це з
самого дитинства.

Режисер дає Новицькому авторучку.

Новицький вдячно киває, кладе контракт на портфель, що
лежить на колінах, і починає старанно заповнювати.

СТЕЛЛА
(Недовірливо
хмикаючи)

Хм, це ж треба! Із самого
дитинства? Сподіваюся, ви
хоча б мамі з татом про цю
свою «мрію» не розповідали?

НОВИЦЬКИЙ
Звичайно, розповідав!

(Зітхає)
Шкода, що вони так і не
дочекалися побачити сина на
великому екрані.

СТЕЛЛА
Так може воно й на краще, що
вони ЦЬОГО не побачать?
Упевнена! Мене б моя мати за
такі «дитячі» мрії, думаю,
просто прибила би.

НОВИЦЬКИЙ
Але чому? За що? Я не
розумію…

СТЕЛЛА
Добре, не партеся. Скоро все
зрозумієте.

РЕЖИСЕР
(Новицькому)

Ви все заповнили? Тоді
підписуйте, і почнемо.

НОВИЦЬКИЙ
(Хвилюючись)

Скажіть, а гроші за зйомки у
вас платять відразу?
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РЕЖИСЕР
Якщо пройдете проби,
отримаєте наприкінці дня.

НОВИЦЬКИЙ
За кожну годину роботи? Я
чув, що кінозйомки
оплачуються погодинно, тому
заздалегідь підготувався.

Новицький лізе в портфель, дістає звідти старий механічний
будильник, гордо показує його Режисерові і ховає назад.

Режисер і Стелла здивовано дивляться на Новицького.

РЕЖИСЕР
Підписуйте, не марнуйте час.
Раніше почнемо - раніше
закінчимо.

НОВИЦЬКИЙ
Ні, «раніше закінчимо» мене
не влаштовує. Я готовий
зніматися, скільки потрібно,
головне - подовше.

СТЕЛЛА
А сил на "подовше"
вистачить?

НОВИЦЬКИЙ
Авжеж! Я щоранку роблю
зарядку, не вживаю алкоголь,
не палю, а ще регулярно
приймаю вітамін Це.

Новицький ставить під контрактом розмашистий підпис і
повертає Режисерові.

Режисер іронічно дивиться на автограф Новицького, хитає
головою і простягає Стеллі стопку аркушів паперу з
надрукованим текстом.

РЕЖИСЕР
Ось, прочитайте поки
сценарій, а я сходжу,
підберу вам що-небудь з
костюмів.

Режисер виходить, залишаючи Стеллу і Новицького наодинці.

Стелла розгортає сценарій.
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СТЕЛЛА
Так. Ну, подивимося, чим там
нам з вами доведеться
займатися...

НОВИЦЬКИЙ
(Сідаючи ближче)

А ну, а ну. Дуже цікаво.

Стелла відкушує яблуко і читає вголос назву сценарію.

СТЕЛЛА
(Іронічно)

«Білосніжка». Ну це ж треба!
Мене дивує, яка у людей
буває збочена фантазія!
Хоча, здавалося б, це давно
вже не повинно мене
дивувати. Робота в мене
така. Стою на Окружній під
стовпов, на якому висить
плакат «Ласкаво просимо до
Києва!". Символізую для
інтуристів знамениту
українську гостинність.
Решта стовпів на Окружній
також зайняті. Під ними інші
дівчата стоять. Трудяться,
так би мовити, в позі
«Welcome»!

Стелла широко розводить руки, ніби зустрічаючи дорогих
гостей.

Новицький, шокований отриманою інформацією, здивовано
дивиться на Стеллу.

НОВИЦЬКИЙ
А ви раніше десь уже
знімалися?

СТЕЛЛА
Так мене щовечора по кілька
разів знімають. Тільки не в
кіно... Але я супер-
професіоналка! Мене вся
Окружна знає!

Стелла підморгує збентеженому Новицькому.
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СТЕЛЛА
Будемо знайомі. Я - Стелла.
А наші називають мене
«Стеллс». Тому що я для
поліції моралі, наче той
літак-невидимка. В жодну
облаву ще ні разу не
спіймали. Ви, напевно
подумали, що я везуча? Це
навряд, везучі на Окружну не
потрапляють. А вас як звуть?

НОВИЦЬКИЙ
(з достоїнством)

Я - Новицький. Веніамін
Новицький.

СТЕЛЛА
(Глузливо)

Вєнік?

НОВИЦЬКИЙ
Веніамін! Це ім'я вибрала
для мене моя матінка. Вона
хотіла, щоб воно звучало
голосно: Веніамін Новицький!
Мріяла, щоб я прославився.
Як вона тішилася, коли я
вступив до театрального.

СТЕЛЛА
Так ви вчилися в
театральному?! Ви справжній
артист?

НОВИЦЬКИЙ
(Гордо)

Не просто артист, а
Заслужений артист
республіки. Тридцять років
на сцені ТЮЗу, тобто, Театру
юного глядача. Сотні ролей,
тисячі шанувальників.

(Зітхає)
А ось із кіно не склалося.
Не довелося. Але, може бути,
сьогодні мені, нарешті,
пощастить? Я коли те
оголошення прочитав,
подумав: ось він! Мій
довгоочікуваний шанс!

СТЕЛЛА
Так, шанс іще той...
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НОВИЦЬКИЙ
Я в нашому театрі кого
тільки не грав. Зайчика в
«Колобку», Осла в
«Бременських музикантах»,
Крота в «Дюймовочці»...

СТЕЛЛА
(Здивовано
вигукує)

Ви грали Крота ?! Це ж мій
улюблений герой! Я в
дитинстві багато разів
ходила на «Дюймовочку», і
завжди захоплювалася Кротом.
А це, виявляється, були ви.

НОВИЦЬКИЙ
Так! Це був я.

СТЕЛЛА
Клас! Я ніколи не розуміла,
чому Дюймовочка не вийшла за
нього заміж? Чого цієї
дурепі не вистачало?
Солідний, багатий, порядний,
щедрий. Жила б, як усі
нормальні люди. Так ні!
Полетіла на ластівці, щоб
стати дружиною якоїсь
козявки!

ПАН НОВИЦЬКИЙ
Ви маєте на увазі Короля
ельфів?

СТЕЛЛА
Та який він король? Воша з
крильцями! Особисто мені він
ніколи не подобався.

ПАН НОВИЦЬКИЙ
Дякую! Мені, якщо чесно,
теж. Таланту - нуль!
працездатності - нуль! Один
суцільний апломб і
самомилування. А
Заслуженого, між іншим,
раніше мене отримав.

СТЕЛЛА
Хто?
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НОВИЦЬКИЙ
Та, цей негідник Ковач, який
грав Короля ельфів. Йому
чомусь завжди діставалися
ролі то королів, то принців.
Не те, що мені. А я завжди
мріяв зіграти Принца
Данського або Короля Ліра.
Навіть вивчив ці ролі
напам'ять. Перед дзеркалом
репетирував. Але, на жаль, в
ТЮЗі не ставлять Шекспіра.
Він же не писав п'єс для
дітей.

СТЕЛЛА
А що, хіба Кріт - це погана
роль? По-моєму, прекрасна.
Це тільки дурепа Дюймовочка
не оцінила.

НОВИЦЬКИЙ
Дякую, ви дуже добра. А роль
Дюймовочки, до речі,
виконувала моя дружина.

СТЕЛЛА
Ой, вибачте. Я не знала…

НОВИЦЬКИЙ
Нічого, все правильно. І
чого їй тільки не вистачало?

СТЕЛЛА
Кому? Дюймовочці?

НОВИЦЬКИЙ
Моїй дружині. Адже вона
кинула мене заради цього
Ковача.

СТЕЛЛА
(Співчутливо)

Бідний Кротик... тобто,
Вєнік!

НОВИЦЬКИЙ
Нічого. Зате я точно можу
сказати, що живу, наче в
казці. Правда, нашого ТЮЗу
більше немає. Там тепер
казино, а цей Ковач працює в
ньому вишибалою.
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СТЕЛЛА
Особисто я б на місці
Дюймовочки залишилася з
Кротом. Я в дитинстві
мріяла, що коли виросту,
стану актрисою, і всім
покажу, як треба грати
Дюймовочку. І навіть подала
документи до театрального, а
потім... А що потім? Не
вступила, роботу не знайшла,
опинилася на Окружній.

НОВИЦЬКИЙ
А ваші батьки знають, що ви
не вступили?

СТЕЛЛА
А в мене їх немає. Батька
ніколи не було, а мама рано
померла. Тому я виросла в
притулку.

НОВИЦЬКИЙ
Я вам дуже співчуваю…

СТЕЛЛА
Дякую. А знаєте, нас із
притулку часто водили до вас
в ТЮЗ. В основному, чомусь
на «Дюймовочку». Я думала,
що вихователі робили це з
благородних мотивів. Хотіли
подарувати нам надію, що і у
нас теж все буде добре...
Але потім зрозуміла, що на
цю виставу протсо були
найдешевші квитки. Тільки я
тоді про це не
замислювалася.

НОВИЦЬКИЙ
І що, у вас зовсім немає
родичів?

СТЕЛЛА
Десь має бути старший брат.
Але після смерті мами ми
потрапили в різні притулки і
більше ніколи не бачилися.

НОВИЦЬКИЙ
Ну, а друзі у вас хоча б є?
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СТЕЛЛА
Так звичайно. Зі мною до
театрального здавали
документи такі чудові
дівчата: Хелена, Мартіна,
Божена, Христина. І хоча
вони все теж не вступили, ми
настільки здружилися, що
вирішили більше ніколи не
розлучатися! Так і стоїмо на
Окружній: я, Хелена,
Мартіна, Божена, Христина...

Стелла змінує тон на діловий.

СТЕЛЛА
Та знаєте, дружба дружбою,
але конкуренцію ніхто не
відміняв. Я спеціально все
сусідні стовпи перевірила,
чи не висять на них такі
самі оголошення. Щоб більше
ніхто про кінопроби не
дізнався. Я адже коли про
них прочитала, теж подумала:
а раптом це шанс змінити,
нарешті, свою долю?
Розбагатіти, прославитися.
Кинути цю чортову Окружну...

У Стелли дзвонить телефон.

Стелла дивиться, хто телефонує. Спочатку невдоволено
кривиться, а потім натягує на обличчя маску
гіпертрофованої радості і відповідає на дзвінок.

СТЕЛЛА
А, Божена! Привіт!... Все
супер, нікуди я не пропала.
А ти як?  

(слухає)
А, і Мартіна з тобою? І
Гелена с Крістіною?

(слухає)
Клас! За мною скучили? Ну,
добре, зізнаюсь, тепер,
думаю, вже можна. Я на
зйомках. 

(слухає)
Не на тих, дуринда! Я буду
німатися в кіно! Ну, нє, не
зовсім еротика... Ага, як ти
любиш! Ні, ще не гола.

(ДАЛЬШЕ)
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СТЕЛЛА (ПРОД.)
Коли режисер скаже, тоді і
роздягнуся. Ладно, бувай,
мене продюсер кличе. Так,
багатий і красивий. Пока!

Стелла вимикає телефон.

Новицький, який чув цей діалог, несміливо цікавиться.

НОВИЦЬКИЙ
(Наївно)

А ви не боїтеся, що вам
доведеться зніматися... без
одягу? Або в постільних
сценах? Це вас не бентежить?

СТЕЛЛА
Пан Вєнік забув, де я
працюю? Окружна швидко
відучує бентежитися. Та й
всім тим кінозіркам, хто
всяких Дездемон з Офеліями
грає та Оскари отримує, хіба
їм ці ролі просто так
дістаються? Нізащо не
повірю. Все лише через
постіль! З режисером або з
продюсером, без різниці.
Тільки ніхто не зізнається,
хоча всі навколо про це
знають.

НОВИЦЬКИЙ
Може ви і праві. Навіть у
нас в ТЮзі головні ролі
актрисам просто так не
дістаються. Як казала
ветеран нашого театру,
високоповажна пані
Фіалковський починаючим
актрисам:

(Старечим голосом)
«Дєточко, щоби стати Золотою
Рибкою на сцені, спочатку
треба стати раком за
кулісами»...

СТЕЛЛА
Ну ось! А все починається ще
зі вступної кампанії до
театрального.

(ДАЛЬШЕ)
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СТЕЛЛА (ПРОД.)
Мені один з приймальної
комісії прямо натякав, що
допоможе вступити, якщо на
інтим погоджуся. Дура була -
відмовилася. А він зло
затаїв. Не завалив на ліжко,
так завалив на іспитах.
Козляра!

НОВИЦЬКИЙ
А якби цей "козляра" зараз
вам подібне запропонував,
погодилися б?

СТЕЛЛА
(Обурено)

Як ви можете таке питати?!
(Посміхаючись)

Звичайно б, погодилася! Зате
вчилася б на актрису, а не
стояла на цій клятій
Окружний.

НОВИЦЬКИЙ
Щоб потім за кожну роль цим
же і розплачуватися?

СТЕЛЛА
А що робити, якщо у вас там
так заведено? Можна
подумати, ваша дружина роль
Дюймовочки не так отримала?

НОВИЦЬКИЙ
(Обурено
схоплюється)

Не так! І не смійте на неї
наговорювати! Вона
талановита актриса і порядна
жінка!

СТЕЛЛА
(саркастично)

А, так це не вона від вас
втекла до того Ковача? Або
як його там?

Новицький пригнічений. Він сідає і закриває обличчя
руками.

НОВИЦЬКИЙ
Перестаньте! Не треба, прошу
вас!

Стеллі стає соромно. Вона починає втішати Новицького.
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Стеллі стає соромно. Вона починає втішати Новицького.

СТЕЛЛА
Ой, вибачте мене, пан
Новицький! Я не хотіла вас
образити! Вибачте, будь
ласочка!

НОВИЦЬКИЙ
(опановуючи себе)

Не треа вибачатися, я сам
винен. Хто я такий, щоб
лізти до вас в душу?

СТЕЛЛА
Ви хороша людина, пан Вєнік!
Ви ж грали мого улюбленого
Крота! Просто ви так
запитали: мене нічого не
бентежить? А що тут
особливого? Яка мені
різниця, де кувиркатися? З
клієнтами по саунах та
готелях або з Заслуженим
артистом перед кінокамерою?

(грайливо)
Знаєте, другий варіант мене
влаштовує набагато більше.

НОВИЦЬКИЙ
Ні! Я голяка зніматися не
згоден! Я все-таки
Заслужений артист, а не аби
хто!

Новицький піднімає вказівний палець вгору і трясе ним в
повітрі.

НОВИЦЬКИЙ
Ніколи! Ніколи Веніамін
Новицький не опуститься до
порнухи!

(Наче Кіса Вороб'янінов у 12 стільцях: "Нікогда! Нікогда
Вороб'янінов не протягівал рукі!")

СТЕЛЛА
Ну, а якщо раптом режисер
скаже: «ТРЕБА»? Як же мені
без партнера? Ну, я вас дуже
прошу, не губіть мій шанс!
Ну, будь ласка, ну,
Вєнічєк...
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Стелла благально заглядає в очі Новицькому і знову гладить
його по руці.

Новицький піднімає очі до неба.

НОВИЦЬКИЙ
(убік)

Господи, якби раніше мені
хтось сказав, що мене буде
вмовляти юна красуня, а я ще
при цьому буду опиратися...
Нізащо б не повірив!

Стелла сідає Новицькому на коліна, обіймає і наближає своє
обличчя до його обличчя.

СТЕЛЛА
(Томно, з
придихом)

А ви не опирайтеся ...

Новицький рішуче звільняється з обіймів Стелли і зіштовхує
її з своїх колін.

НОВИЦЬКИЙ
Ну, сподіваюся, що до ЦЬОГО
все-таки не дійде! Хоча, в
глибині душі мені приємно,
що я вам так сильно
сподобався.

СТЕЛЛА
Ой, Вєнік, ви такий
наївний... Та якби сюди,
окрім вас, ще б хоч хто-
небудь прийшов, думаєте, я
стала б вас просити?

НОВИЦЬКИЙ
(З викликом)

А що значить «окрім мене»?
Чим це я вас не влаштовую?
Може я ще о-го-го?

СТЕЛЛА
(Саркастично)

Що я чую ?! У Вєніку
прокидається мачо? А
скільки, вибачте, Вєніку
років? 50? 55?

НОВИЦЬКИЙ
52. А що?
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СТЕЛЛА
По-моєму мачо все проспав,
причому дуже сильно. А вам
так не здається?

НОВИЦЬКИЙ
(Роздратовано)

Давайте не будемо робити
поспішних висновків! Проспав
у мені мачо чи не проспав, -
це нехай режисер вирішує.

Стела догризає передостаннє яблуко. У вазі залишається
лише одне.

Повертається Режисер з костюмами в руках.

РЕЖИСЕР
Ну, що, прочитали?

СТЕЛЛА
Так. І Білосніжці вже не
терпиться примірити свою
сукню. Або у що ви там
придумали мене нарядити?

РЕЖИСЕР
(Простягаючи
Стеллі сукню)

Ось, надягайте, тільки
швидше. Час - це гроші.

(Новицькому,
іронічно)

Так, шановний?

НОВИЦЬКИЙ
(Згідно киваючи)
Так-так, а де мій костюм?

РЕЖИСЕР
Тримайте!

Режисер простягає Новицькому бутафорську блискучу корону,
коротку накидку і шкіряні шорти.

Не вірячи своєму щастю Новицький несміливо хапає корону в
руки.

Розглядає корону з різних боків.

НОВИЦЬКИЙ
Я буду грати принца?!
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РЕЖИСЕР
(Іронічно)

Так, Ваша високосте!

НОВИЦЬКИЙ
Дякую! Дуже дякую!

В цей час Стелла спокійно розстібає гудзики, знімає з себе
плащ і залишається у корсеті, мереживних стрінгах і
ажурних панчохах.

У Новицького відвалюється щелепа. 

Режисер також захоплений красою Стелліної фігури.

Стелла невимушено нахиляється за сукнею і надягає її на
себе.

Новицький через силу ковтає слину і розгублено лепече:

НОВИЦЬКИЙ
(Показуючи на
ширму)

А можна я переодягнуся там?

РЕЖИСЕР
Тільки я прошу, швидше!

Новицький хапає свій костюм з короною і тікає за ширму.

Режисер підходить до Стели і, схиливши голову набік,
прискіпливо її оглядає.

РЕЖИСЕР
Браво, мадемуазель! Ми з
вами напевне спрацюємося!

СТЕЛЛА
Десь я це вже чула...

РЕЖИСЕР
Все може бути. Ми з вами
раніше ніде не зустрічалися?

СТЕЛЛА
Ну, якщо пан режисер має
звичку шукати собі актрис на
Окружній, тоді, і правда,
все може бути.

РЕЖИСЕР
Можете звати мене Артур. А
вас як звуть?
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СТЕЛЛА
(Кокетливо)

Стелла...

РЕЖИСЕР
Стелла в перекладі означає
«зірка». А я зроблю вас
суперзіркою.

СТЕЛЛА
(Задумливо)

Я точно це вже десь чула ...

РЕЖИСЕР
(Новицькому)

Гей, як вас там? Німецький?
Може, вже досить ховатися?

НОВИЦЬКИЙ
(З-за ширми)

Я Новицький!

РЕЖИСЕР
Та яка різниця! Виходьте
вже, врешті-решт!

З-за ширми з'являється збентежений Новицький. На його
голові безглуздо височиє бутафорська корона. На тілі -
власна майка- «алкоголічка», шкіряні обтягуючі шорти з
підтяжками, на плечах - коротка накидка з блискітками, на
шиї - собачий нашийник. 

На ногах Новицького його власні шкарпетки, одна з яких
порвана, а з дірки стирчить великий палець.

НОВИЦЬКИЙ
(із сумнівом)

А оце точно костюм принца?

Стелла, не стримавшись, прискає в кулак від сміху.

РЕЖИСЕР
А що вас не влаштовує?

НОВИЦЬКИЙ
Просто тут прохолодно, і я
боюся застудитися. Якби я
знав заздалегідь ...

РЕЖИСЕР
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(ІРОНІЧНО)
Те що? Наділи б теплі
стрінги з начосом?

(Переходячи на
діловий тон)

Гаразд, панове, починаємо
працювати. Описую задачу:
Білосніжка вкусила
зачароване яблуко і заснула
вічним сном. І розбудити її
може лише Прекрасний
Принц...

НОВИЦЬКИЙ
(Перебиваючи)

Вибачаюсь, а як саме
розбудити? Поцілунком?
Просто у нас в ТЮзі
Білосніжку будили саме так.

РЕЖИСЕР
(роздратовано)

Нагадую, тут вам не ТЮЗ!
Поцілунок - це так,
попередні ласки. Після
поцілунку принц дістає свій
«будильник» і починає будити
Білосніжку по-дорослому.
Будить, будить, будить...
Але яблуко дуже сильно
зачароване, і Білосніжка
ніяк не прокидається. Принц
вибивається з сил, закурює і
теж засинає. Тут заходять
семеро гномів і починають
«будити» їх обох. По-моєму,
це геніально!

СТЕЛЛА
(здивовано)

А де ви візьмете цих гномів?

РЕЖИСЕР
У цирку ліліпутів. Я з їх
директором домовився, що він
дасть мені сімох завтра на
зйомки. А поки що будемо
знімати без них.

Режисер наводить камеру.

РЕЖИСЕР
Камера, мотор!
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НОВИЦЬКИЙ
Зачекайте!

Новицький дістає з портфеля і заводить свій годинник-
будильник.

НОВИЦЬКИЙ
Я засічу час. Щоб точно
розрахувати заробітну
платню.

РЕЖИСЕР
Це кошмар якийсь! Ви б ще
годинник із зозулею сюди
притягли! Ідіть вже на
вихідну позицію. Так,
Білосніжка, беріть яблуко...

Стелла бере з вази останнє яблуко і смачно впивається в
нього зубами.

РЕЖИСЕР
Стоп! Куди? Ви що, голодна
чи що? Кусати тільки по моїй
команді.

СТЕЛЛА
Я зрозуміла!

Режисер схиляється над камерою і включає запис.

РЕЖИСЕР
Камера! Мотор! Білосніжка
кусає яблуко і засинає!

Стелла кусає яблуко, закриває очі і безвольно падає на
ліжко.

Новицький нерішуче подає голос зі свого місця.

НОВИЦЬКИЙ
Вибачте, а мені теж треба
буде кусати яблуко? Просто у
мене на яблука алергія...

РЕЖИСЕР
О Боже! Ні, вам кусати не
треба! І давайте більше без
зупинок. Входить прекрасний
Принц і починає «будити»
Білосніжку! Принц, пішов!

Новицький робить кілька незграбних кроків у напрямку до
ліжка.
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РЕЖИСЕР
Стоп!

(Новицькому)
Принц, як ти йдеш?!

НОВИЦЬКИЙ
(Розгублено)

Просто йду. Ногами, а що?

РЕЖИСЕР
Просто ногами? Ви серйозно?

НОВИЦЬКИЙ
А що не так, я не розумію?

РЕЖИСЕР
Принц не може «просто йти»!
Він проскакав тисячі
кілометрів, переміг сотні
ворогів, подолав неймовірну
безліч перешкод. І весь цей
час він мріяв про
Білосніжку! Принц чекає не
дочекається миті, коли він,
нарешті, її поцілує! І ось,
нарешті, він тут! Його мрія
лежить перед ним на ліжку! І
в такий момент ви «просто
йдете»? Ви повинні йти не
«просто»! Ви повинні йти в
передчутті! В "прєдвкушенії"
Вам зрозуміло?!

НОВИЦЬКИЙ
Так, все зрозуміло. Я
зроблю, як треба!

РЕЖИСЕР
Все з початку!

(Стеллі)
Так, і ще, шановна
Білосніжко, ви повинні
тільки вкусити яблуко і
відразу заснути мертвим
сном. Не треба уві сні його
пережовувати, добре?

СТЕЛЛА
(З повним ротом)

Добре. Я жрожуміла.

РЕЖИСЕР
Камера, мотор! Білосніжка,
поїхали!
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Стелла випльовує з рота в долоню розжований шматок. З
хрускотом кусає вже надкушене яблуко і з повним ротом,
закривши очі, падає на ліжко.

РЕЖИСЕР
Пішов принц!

Новицький вихляючою ходою перебільшено-пристрасно починає
йти в напрямку ліжка.

РЕЖИСЕР
Стоп! Хто так ходить ?!

Режисер кидається до Новицького.

РЕЖИСЕР
Більше пристрасті! Більше
почуття! Покажи, як сильно
ти хочеш її розбудити!
Покажи мені це!!!

НОВИЦЬКИЙ
Добре! Я покажу! Я все
зрозумів!

РЕЖИСЕР
Все з початку! Камера,
мотор! Білосніжко, давай!

Стелла випльовує в долоню шматок яблука, який вона до
цього весь час тримала в роті, надкушує яблуко в третій
раз і знову падає з повним ротом на ліжко.

РЕЖИСЕР
Входить принц!

Новицький, рухаючи щелепою, облизуючи губи і закочуючи
очі, і ще сильніше хилитаючись і присідаючи, рухається в
напрямку ліжка.

РЕЖИСЕР
(Істерично)

Сто-о-оп!!!

Розлючений Режисер підбігає до Новицького. 

Новицький в страху сахається в сторону.

Режисер починає показувати, як він бачить ходу і міміку
Принца, але у нього виходить ще карикатурніше, ніж у
Новицького.
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РЕЖИСЕР
(Показуючи)

Ось так! Ось так треба!
Входить не кульгавий гібон з
утиском сідничного нерву, а
лев! Чи не принц, а цар!
Впевнено і стрімко він
підходить до об'єкта своїх
бажань, і глядач вже повинен
вірити, що пробудження
невідворотнє! Ось! Ось як
треба! Зрозуміло ?!

НОВИЦЬКИЙ
Зрозуміло! Я все зроблю!

РЕЖИСЕР
(Загрозливо)

Ну, дивись мені... Камера,
мотор!

Стелла ковтає попередній шматок і знову кусає яблуко.
Потім звичним рухом падає на ліжко і завмирає.

РЕЖИСЕР
Принц, давай!

Новицький починає рухатися в точності так, як йому
показував Режисер.

РЕЖИСЕР
Добре, принц. Добре! Далі
принц цілує Білосніжку.
Поцілунок не діє, і тоді
Принц починає будити
Білосніжку по-дорослому.
Принц, цілуй її!

НОВИЦЬКИЙ
(Дихнувши на
долоню і
понюхавши)

А можна мені жуйку?

РЕЖИСЕР
Твою мать! Стелла, дайте
йому жуйку!

Стелла встає і дає Новицькому жувальну гумку. 

Новицький кладе її в рот і починає енергійно жувати.
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Раптово рухи його щелеп сповільнюються. Обличчя Новицького
судорожно перекошується, очі лізуть на лоба і він
розгублено завмирає з привідкритим ротом.

РЕЖИСЕР
Що з вами таке, Новицький?!

НОВИЦЬКИЙ
(Ледве ворушачи
язиком)

Йа НЕ жнаю...

РЕЖИСЕР
Стелло, що ти йому дала?!

СТЕЛЛА
(Показуючи
обгортку)

Жуйку, як ви сказали.

РЕЖИСЕР
Дай сюди!

Режисер забирає обгортку жуйки, підносить до очей і читає
вголос.

РЕЖИСЕР
З яблучним смаком...

Режисер знесилено опускається на підлогу і хапається
руками за голову.

РЕЖИСЕР
(На межі істерики)

Я зараз вас повбиваю! І
будь-який суд мене
виправдає. 

Стелла намагається втішити Режисера.

СТЕЛЛА
Ну, Артуре... ну, не треба
так засмучуватися. Все буде
добре. Ми все зробимо, як
потрібно.

(Новицькому,
загрозливо)

Так, Вєніку?!

Новицький у відповідь згідно мукає, витріщивши очі і
ствердно трясучи головою.

Режисер встає і йде зі сцени за куліси.
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РЕЖИСЕР
У мене десь були таблетки
від алергії...

(ПЕРЕБИВКА?)

Режисер, Стелла та Новицький.

СТЕЛЛА
Ну, що? Давайте продовжимо?

РЕЖИСЕР
А принца вже попустило?

Новицький посилено рухає щелепою, знаходячи дар мови.

НОВИЦЬКИЙ
Здається, так…

РЕЖИСЕР
(Стаючи за камеру)

Тоді все по місцях. Камера,
мотор! Білосніжко, давай!

Стелла знову кусає яблуко, перетворюючи його в огризок.

РЕЖИСЕР
Принц!

Новицький, старанно відтворюючи рухи і міміку, показані
йому Режисером, підходить до ліжка.

РЕЖИСЕР
Принц схиляється, щоб
поцілувати Білосніжку, але
поцілунок не діє. Тоді принц
дістає з штанів свій
«будильник» і починає будити
Білосніжку по-дорослому!

Новицький дійсно дістає з кишені шортів свій покладений
туди заздалегідь будильник і раптово підносить його до
вуха Стелли.

Будильник видає різкие неприємне дзеленчання.

Стелла, схопившись за вухо, з вереском схоплюється.

СТЕЛЛА
Ааай!!!

РЕЖИСЕР
Стоп камера! Що ти робиш,
придурок ?!
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НОВИЦЬКИЙ
(Розгублено)

Ви ж самі сказали: «Принц
дістає свій будильник і
будить Білосніжку». Що не
так?

РЕЖИСЕР
Я мав на увазі інший
«будильник»! Діставай!

НОВИЦЬКИЙ
Але у мене тільки оцей...

РЕЖИСЕР
Тьху, ти, чорт!

СТЕЛЛА
(Приклавши долоню
до вуха)

Що?!

РЕЖИСЕР
Все з початку! Стелла,
лягай!

СТЕЛЛА
(Ще голосніше)

Що, що?!!

НОВИЦЬКИЙ
(Режисерові)

Я перепрошую, що не спитав
відразу. А коли у вас тут
обід?

РЕЖИСЕР
(Гнівно)

Який ще обід ?! Ти спочатку
розбуди Білосніжку хоч пару
разів, а там подивимося.

НОВИЦЬКИЙ
Що значить «подивимося»?
Мені потрібно регулярне
харчування. У мене "язва"!

РЕЖИСЕР
(З сарказмом)

Чуєш, "язвенник"? А може, ти
в нас ще й імпотент?
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НОВИЦЬКИЙ
(Зніяковіло)

Ні, ну, що ви... Іноді,
звичайно, трапляються
осічки... А так - ні!

(Обурюючись)
І взагалі, яке це має
значення?

РЕЖИСЕР
Як це, "яке"? Ти куди
прийшов зніматися, шизик?

НОВИЦЬКИЙ
(Ображено)

Я прийшов зніматися в кіно
до учня самого Тінто Брасса.
Що не так?

СТЕЛЛА
Ви, напевно, неуважно
прочитали оголошення.

НОВИЦЬКИЙ
(Помітно
хвилюючись)

А що не так в оголошенні? Ви
можете пояснити?

Стелла дістає з кишені плаща зірване зі стовпа оголошення
і віддає Новицькому.

СТЕЛЛА
Ось. Читайте ще раз.

Новицький хапає зіжмакане оголошення, підносить до самих
очей і, мружачись, читає вголос.

НОВИЦЬКИЙ
Так, «відомий кінорежісер,
учень самого Тінто
Брасса...», все правильно...
«запрошує акторів знятися в
кіно для дорослих...».

(Піднімає очі на
Стеллу)

Не зрозумів…

СТЕЛЛА
А що тут незрозумілого? Кіно
для дорослих!

(Підморгує)
«Полуничка»! Фільми «про
ЕТО».

Стелла демонстративно стукає вказівними пальцями один по
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Стелла демонстративно стукає вказівними пальцями один по
одному.

НОВИЦЬКИЙ
(вражено)

Ви маєте на увазі…

СТЕЛЛА
(Киваючи головою)

Так, так, так…

Вражений Новицький, не вірячи власним здогаду,
напружившись і долаючи внутрішній опір, пискляво видавлює
з себе єдине слово.

НОВИЦЬКИЙ
Порнуха?!..

Режисер дивиться на Новицького, потім розводить руки в
сторони і починає перебільшено повільно аплодувати, тричі
плескаючи в долоні.

РЕЖИСЕР
Браво! Слава Богу, дійшло.

Новицький, шокований новиною, знесилено сідає. 

Він виглядає абсолютно пригніченим. Потім схоплюється і
починає зривати з себе безглуздий костюм: корону і
накидку.

НОВИЦЬКИЙ
Ні! Нізащо! До біса це все!
Я йду звідси!

Проходить за ширму і починає переодягатися.

РЕЖИСЕР
Що? Куди це ви зібралися
йти? Я вас нікуди не
відпускав!

НОВИЦЬКИЙ
Що значить, не відпускав? Я
сам піду!

СТЕЛЛА
Вєнік, а як же я? Мені ж
потрібен партнер!

НОВИЦЬКИЙ
Нічого, ще когось найдете. А
з мене досить! Не на того
напали!
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РЕЖИСЕР
Заспокойтеся, Стелло. Нікуди
він не дінеться.

НОВИЦЬКИЙ
(Визираючи з-за
ширми)

Що значить, не дінуся? Ноги
моєї тут більше не буде!

РЕЖИСЕР
Ви підписали контракт. Там є
пункт «Відповідальність за
зрив зйомок».

НОВИЦЬКИЙ
(Розгублено)

Який ще зрив? Яка
відповідальність?

РЕЖИСЕР
(Дістаючи
підписаний
контракт)

Читати треба, що підписуєте!
(Читає)

Пункт п'ятий.
Відповідальність за зрив
зйомок. У разі самовільного
удходу зі знімального
майданчика виконавець
зобов'язується виплатити
роботодавцю неустойку в
розмірі десяти тисяч
доларів.

(Новицькому)
Ваш підпис?

НОВИЦЬКИЙ
Я не знаю ні про яку
неустойку. І знати не хочу!

Перевдягнений Новицький рішуче прямує до виходу.

РЕЖИСЕР
Підпис ваш, значить,
доведеться заплатити. А не
заплатите, тоді точно ноги
вашої не буде. У вас.
Можливо, навіть обох.

29.      



НОВИЦЬКИЙ
(Розгублено
зупиняється)

Що за маячня? Ви блефуєте!

РЕЖИСЕР
А ось і побачимо, блефую чи
ні. Підпис ваш стохть, серія
і номер паспорта вказані,
адреса теж є. Хочете йти -
йдіть! За грошима.

НОВИЦЬКИЙ
Та за якими грошима? Ви в
своєму розумі? Звідки у
актора ТЮЗу такі гроші?

РЕЖИСЕР
А квартира у актора ТЮЗу є?
Ось і добре, продавайте.

НОВИЦЬКИЙ
А можна ще раз прочитати
контракт?

РЕЖИСЕР
Та будь ласка…

Режисер простягає Новицькому аркуш паперу.

Раптово Новицький вихоплює папір з рук Режисера,
блискавично жмакає, запихає собі в рот і починає жувати.

Стелла скрикує від несподіванки.

Режисер спокійно дивиться на Новицького.

Новицький давиться грудкою паперу і починає задихатися.
Він витріщає очі, червоніє і вистачає повітря відкритим
ротом, наче риба, викинута на берег.

СТЕЛЛА
(Режисерові,
злякано)

Артур! Ну, зробіть же що-
небудь!

Режисер підходить до Новицького і дає склянку води.

Новицький гарячково п'є, ковтаючи папір.

30.      



НОВИЦЬКИЙ
(Здавленим
голосом)

Дякую…

Режисер поблажливо посміхається і показує Новицькому інший
аркуш паперу.

РЕЖИСЕР
Я припускав, що ви захочете
це зробити. То буда
чернетка. А ось - оригінал.

Новицький розкриває від подиву рот

НОВИЦЬКИЙ
А ви підступна людина...

РЕЖИСЕР
А ви - наївна. Я вашого
брата, актора, добре вивчив.
Знаю, чого від вас
очікувати.

НОВИЦЬКИЙ
І що ви там знаєте?

РЕЖИСЕР
Знаю, що ви за зайву копійку
вдавитесь.

Новицький присвистує.

НОВИЦЬКИЙ
Нічого собі «копійка»!
Десять штук доларів! Та ви
хоч знаєте, які в ТЮЗі
зарплати?

РЕЖИСЕР
Знаю. Тому пропоную
припинити корчити з себе
незайманицю і продовжити
зйомки. Окей?

Новицький заплющує, борючись з самим собою. Стискає
кулаки, кусає губи, тре лоб. Потім приречено махає рукою.

НОВИЦЬКИЙ
Ну, окей... Тільки є одна
умова.

РЕЖИСЕР
Яка ще умова?
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НОВИЦЬКИЙ
Я не хочу, щоб в титрах
стояло моє прізвище.

РЕЖИСЕР
Не проблема. Придумаємо вам
псевдонім. «Невтомний
жеребець» вас влаштує?

НОВИЦЬКИЙ
Та НУ вас! Загалом, просто
не вказуйте прізвище і все.

РЕЖИСЕР
(Іронічно)

Як це не вказувати? А раптом
глядачам захочеться
дізнатися, хто цей могутній
Казанова? Хто цей шалений
ловелас? Як звуть господаря
цього турбо-перфоратора?

Стелла сміється.

Новицький збентежений.

НОВИЦЬКИЙ
Та досить вам, скажете
теж...

РЕЖИСЕР
А що? Що ви накажете мені
писати після слів «У
головній ролі»?

НОВИЦЬКИЙ
(зраділо)

А я гратиму головну роль?!

РЕЖИСЕР
Ну, а хто? Не ліліпути ж?

НОВИЦЬКИЙ
Ах, ну, так! Я ж Принц!
Добре, добре... раз без
псевдоніма ніяк, можна я
буду... "Містер Ікс»?! І
нехай на мені буде чорна
напівмаска? Тоді мене ніхто
не впізнає. І не скаже:
«Новицький-Новицький, до
чого ти докотився?»...

Новицький сумно зітхає і благально дивиться на Режисера.
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НОВИЦЬКИЙ
Так можливо?

РЕЖИСЕР
Та хоч «Містер Три Ікса»!
Але тільки без маски. Де ви
бачили принців в масках? У
себе в ТЮЗі?

НОВИЦЬКИЙ
Ви маєте рацію... принців в
масках не буває. Це
нетипово.

РЕЖИСЕР
Так отож. Я радий, що ми,
нарешті, досягли консенсусу.
Давайте продовжувати. І щоб
більше жодних зупинок.
Стелла, все спочатку!
Камера, мотор!

Стелла показує режисерові огризок яблука.

РЕЖИСЕР
(Роздратовано)

Чорт! Яблука закінчилися?
Доведеться купувати нові.
Перерва п'ятнадцять хвилин!

(Новицькому) )
І не здумайте втекти!

Режисер загрозливо демонструє Новицькому його контракт,
ховає в кишеню і виходить.

Стелла бере сценарій.

СТЕЛЛА
(Киваючи
Новицькому)

Ну, що, давайте поки
почитаємо?

НОВИЦЬКИЙ
(Не рухаючись з
місця)

Я не можу повірити…

СТЕЛЛА
У що?

НОВИЦЬКИЙ
Просто в голові не
вкладається!

33.      



СТЕЛЛА
Ви про що?

НОВИЦЬКИЙ
Так про все оце! Я все життя
мріяв знятися в кіно! Все
життя, розумієте?! І ось,
здавалося б, нарешті! Я
отримав головну роль! Але
де?! У порнухі...

Новицький охоплює голову руками.

СТЕЛЛА
Та перестаньте ви себе
накручувати! Може це буде
просто еротика?

НОВИЦЬКИЙ
А яка різниця? Все одно без
трусів! З голим задом на
весь екран...

СТЕЛЛА
Вєнік, припиніть! Давайте
читати сценарій.

НОВИЦЬКИЙ
Та що там за сценарій? Все
вже і так зрозуміло.
Скажіть, от вам самій не
огидно?

СТЕЛЛА
Що саме?

НОВИЦЬКИЙ
Що ви, така молода, вродлива
дівчина, повинні будете
займатися сексом на камеру.
З таким, як я...

СТЕЛЛА
(Зітхає)

Вєнік-вєнік... Ну, з яким
«таким»? Знали б ви, з ЯКИМИ
мені доводилося займатися
цим, і нічого...

Стелла гірко посміхається.
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СТЕЛЛА
Ех, матусю-матусю, чи думала
ти, який «актрисою» стане
твоя донечка?

Стелла схлипує.

Новицькому стає ніяково.

НОВИЦЬКИЙ
Не треба! Я не хотів вас
образити!

Стелла піднімає очі на Новицького і зніяковіло
посміхається.

СТЕЛЛА
А ви, правда, вважаєте мене
вродливою?

НОВИЦЬКИЙ
Дуже...

СТЕЛЛА
І що ж в мені такого?

НОВИЦЬКИЙ
У вас дуже гарне ім'я,
Стелла.

СТЕЛЛА
(розчаровано)

Лише ім'я? Так знайте, що
ніяка я не Стелла. Це ім'я я
собі сама придумала, коли до
театрального вступала.
Насправді мене звуть Тася.
Просто Тася. Ну що? Тепер я
для вас, напевно, вже не
така вродлива?

НОВИЦЬКИЙ
Ні, така ж. Ви справжня
принцеса, і обов'язково
зустрінете свого принца.

Новицький бере Стеллу за руку і вони починають красиво
кружляти у вальсі.

НОВИЦЬКИЙ
Ви чимось дуже нагадуєте
мені одну мою знайому...
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СТЕЛЛА
(Підморгує)

Близьку знайому?

НОВИЦЬКИЙ
Навіщо вам це знати?

СТЕЛЛА
Просто цікаво, чим я вам
сподобалася?

Стелла зупиняється і відступає на крок.

СТЕЛЛА
Що для вас в жінці
найголовніше? Обличчя?
Груди? Фігура? А може, ноги?

Стелла кокетливо піднімає поділ сукні, демонструючи свої
красиві ноги в ажурних панчохах.

НОВИЦЬКИЙ
Що для мене найголовніше в
жінці? Так, напевно, те
саме, що і для всіх
чоловіків. Найголовніше в
жінці, щоб про неї дружина
не дізналася!

СТЕЛЛА
А, так значить, ви теж
зраджували свою дружину?

НОВИЦЬКИЙ
(Уникаючи
відповіді)

Давайте, подивимося, що там
за сценарієм?

СТЕЛЛА
(забираючи
сценарій)

Та нікуди цей сценарій не
дінеться. Так все-таки?
Зраджували, так? Може, вона
тому від вас і пішла?

НОВИЦЬКИЙ
Вона нічого не знала!

СТЕЛЛА
(Розчаровано)

Значить, все-таки
зраджували...
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НОВИЦЬКИЙ
Це зовсім інше! Ми з
дружиною познайомилися ще в
театральному. Знаєте, як це
буває: молоді, красиві,
вільні. Сподобалися один
одному, почали зустрічатися,
потім одружилися. А вже
потім з'ясували, що ми з нею
абсолютно різні люди.

СТЕЛЛА
Вона виявилася не тією
людиною?

НОВИЦЬКИЙ
Це я виявився «не тією»
людиною. Нас розподілили в
один театр. Зарплати у
молодих акторів, самі
знаєте, які. А їй хотілося
сяяти. Я брався за будь-яку
роботу: ялинки, свята, дні
народження, корпоративи.
Навіть наш ТЮЗ ночами
стеріг. Все одно, грошей не
вистачало. Спочатку почалися
докори, потім - сварки.
Потім ми почали спати
валетом. Як кажуть, поза 69
перетворилася в позу 96...

Новицький жестами показує перетворення цифр,
використовуючи зігнуті пальці.

СТЕЛЛА
А що було потім?

НОВИЦЬКИЙ
А потім одного разу я
зустрів ЇЇ.

СТЕЛЛА
Кого "її"?

НОВИЦЬКИЙ
Одну жінку... Вона підійшла
до мене після вистави і
подарувала букет білих
троянд. А мені до цього ще
ніхто з глядачів нічого не
дарував. За всю мою
тюзівська кар'єру.

(ДАЛЬШЕ)
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НОВИЦЬКИЙ (ПРОД.)
Ні, ну, шоколадки від
третьокласниць не
рахуються...

Новицький зніяковіло посміхається.

НОВИЦЬКИЙ
А тут раптом - виходжу через
службовий вхід, а вона мене
чекає. Звичайно, в той
момент я ще не знав, що це
ВОНА, і що цей букет МЕНІ.
Просто бачу, стоїть
неймовірно вродлива дама з
розкішним букетом. Принамні,
тоді вона мені здалася
неймовірно вродливою. Я
проходжу повз, а вона раптом
каже: «Це вам!», І простягає
мені цей букет. Я офігів,
навіть озирнувся, раптом це
вона комусь іншому?
Перепитав: «Може, ви щось
переплутали? Може, вам
потрібен Ковач?». Знаєте, я
б не здивувався, якби вона
розчаровано сказала: «А, так
ви не Ковач?». Але на мій
подив вона відповіла, що ці
квіти не для Ковача, а для
мене. Ви уявляєте?

Новицький схвильовано дивиться на Стеллу.

НОВИЦЬКИЙ
Мене ніби струмом ударило.
Беру цей букет, а сам бачу
лише її очі. А там така
глибина! Я потонув в них
моментально. Пробелькотів
якісь слова подяки, і
запросив в на банальну
чашечку кави. Думав, вона
відмовиться. Знаєте, я б не
здивувався, якби вона
відмовилася. Але вона
погодилася!

Новицький повністю віддається під владу спогадів. 

Стелла уважно слухає його розповідь.
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НОВИЦЬКИЙ
Вона погодилася і на каву, і
на «після кави». І тоді я,
нарешті, дізнався, що таке
кохати по-справжньому. Це
було якесь марення. Як
спалах блискавки. Бах - і я
зрозумів, що закохався. Це
було так чудово! Але дуже
недовго...

СТЕЛЛА
Дружина дізналася?

НОВИЦЬКИЙ
Думаю, дружина ні про що не
здогадувалася. Ми
зустрічалися з моєю коханою
потайки, і їй було абсолютно
байдуже, скільки я заробляю.
Їй був потрібен лише я. А
потім... А потім вона раптом
зникла. Так само
несподівано, як і з'явилася.
Начебто її ніколи і не було.

СТЕЛЛА
А ви не намагалися її
знайти?

НОВИЦЬКИЙ
Звичайно, намагався! Але я
не знав, ні її прізвища, ні
адреси. Тільки ім'я. А по
одному імені людину знайти
неможливо...

СТЕЛЛА
Ви її все ще досі кохаєте?

НОВИЦЬКИЙ
Не знаю, все це було так
давно... Скажіть, а у вас є
кохана людина?

СТЕЛЛА
(з жалем)

Був один. Я зустріла його
відразу після того невдалого
вступу. Закохалася, наче
дівчисько. Він теж говорив,
що кохає, що жити без мене
не може. Падло!
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НОВИЦЬКИЙ
Чому падло?

СТЕЛЛА
Тому що обіцяв одружитися,
все життя на руках носити, а
сам кинув мене через якусь
куховарку! Я ж абсолютно не
вмію готувати, а він так
любив свіжі голубці. Боже,
ну чому вони завжди такі
жирні?

НОВИЦЬКИЙ
Голубці?

СТЕЛЛА
Куховарки!

Стелла струшує головою, як би відганяючи неприємні
спогади.

СТЕЛЛА
Я, звичайно, розумію, у них
робота шкідлива. Для фігури.
Але ця куховарка була щось
особливе. Цариця куховарок!
Ви горилу в зоопарку бачили?
Так це її сестра-близнючка!
Тільки з одною-єдиною
відмінністю.

НОВИЦЬКИЙ
(Посміхаючись)

Цікаво, з якою?

СТЕЛЛА
У горили немає золотих
зубів! А ця ще сопіла, наче
слон і іржала, наче кінь.
Коротше, не жінка, а цілий
зоопарк на дому.

НОВИЦЬКИЙ
Я бачу, ви з нею непогано
знайомі?

СТЕЛЛА
Так він же у неї кімнату
знімав, і мене якось в гості
привів. А вона вже на нього
око поклала. Таке
влаштувала!

(ДАЛЬШЕ)
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СТЕЛЛА (ПРОД.)
Шоу бегемотів-трансвеститів.
Я думала, живою не втечу.
Але якось втекла. А він
залишився. З нею…

НОВИЦЬКИЙ
Виходить, ми з вами в чомусь
схожі. Вас теж зрадили...

СТЕЛЛА
Так, тільки ви після цього
не потрапили на Окружну...
Гаразд, проїхали. А діти у
вас є?

НОВИЦЬКИЙ
Син. Але ми давно не
бачилися. Він зовсім
дорослий, у нього дуже
престижна робота і
взагалі...

СТЕЛЛА
Що взагалі?

НОВИЦЬКИЙ
Мені здається, він мене
соромиться. Хто я такий?
Нікому не відомий
акторчик...

СТЕЛЛА
(Посміхаючись)

Так, може, ви після цього
фільму прославитесь?

НОВИЦЬКИЙ
Тьху-тьху-тьху! Не дай Боже!

(Стукає по дереву)
Гаразд, так що у нас там, за
сценарієм?

Новицький і Стелла схиляються над сценарієм.

Повертається Режисер з пакетом яблук.

РЕЖИСЕР
Так, ну що, дочитали? Все
зрозуміло?

НОВИЦЬКИЙ
Так. Але чому саме
«Білосніжка»?
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РЕЖИСЕР
Це моє ноу-хау. Я вирішив
знімати доросле кіно за
мотивами казок. Всі люди
люблять казки, але все казки
закінчуються однаково: «Вони
одружилися і жили довго і
щасливо». А всім же хочеться
дізнатися, що було потім,
після одруження. Ви знаєте,
як пройшла шлюбна ніч
Красуні і Чудовиська? Або як
позбулася цноти Царівна-
Жаба? Або чи було щось у
Карлсона з Фрекен Бок? І
ніхто не знає! А ми дамо
людям таку можливість.
Відкриємо їм вікову
таємницю. Наші фільми будуть
з руками відривати!

Режисер стає за камеру.

РЕЖИСЕР
Ну все. Підйом! Продовжуємо
працювати! Білосніжка, бери
нове яблуко. Принц, одягай
свою корону.

НОВИЦЬКИЙ
Що вже? Так відразу? Уже
знімаємо?

РЕЖИСЕР
Звісно відразу! А чого
тягнути?

Новицький мнеться в нерішучості.

НОВИЦЬКИЙ
Ну, знаєте, у нас в ТЮЗі
спочатку проходила читка
тексту. Потім режисер
роз'яснював кожному актору
його завдання...

СТЕЛЛА
Вєнік, ви не в ТЮЗі. А
завдання у нас дуже просте:
мені - не залетіти, вам - не
зганьбитися. Одягайте
корону!

Новицький приречено зітхає і надягає корону.
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Режисер включає камеру.

РЕЖИСЕР
Камера, мотор!

Новицький хреститься. Але раптово завмирає і піднімає
руку.

НОВИЦЬКИЙ
Один момент!

РЕЖИСЕР
(Обурюючись)

Ну що іще?!

НОВИЦЬКИЙ
Зараз-зараз...

Новицький дістає з портфеля упаковку таблеток і кладе одну
таблетку собі в рот.

Стелла здивовано дивиться на Новицького.

СТЕЛЛА
Що це у вас? «Віагра»?

НОВИЦЬКИЙ
(Бентежачись)

Ні, валідол... Щось серце
прихопило...

РЕЖИСЕР
Камера, стоп! Кого ми
обманюємо? Так з тебе ж
порноактор, як з піпетки
брандспойт!

Режисер знесилено махає рукою.

РЕЖИСЕР
Господи, хіба про це я мріяв
в кіноакадемії? Я хотів
знімати велике кіно. Мою
дипломну роботу взяли на
Міжнародний фестиваль. Мені
пророкували блискуче
майбутнє. І ось, чим все
закінчилося...

СТЕЛЛА
Чому закінчилося? Ви ж ще
такі молодий. У вас все
попереду.
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РЕЖИСЕР
Та яке там... Я адже з того
часу жодного фільму так і не
зняв. Ніяк не міг знайти
відповідних мені акторів.
Мені вони всі здавалися
бездарними, тупими і
нецікавими. Навіть визнані
зірки робили все не так, як
я це бачив. Я казав їм в
обличчя все, що про них
думаю. Вони ображалися, йшли
з майданчика. Зйомки
зупинялися, продюсер втрачав
терпець. Потім мені просто
перестали давати гроші на
кіно...

Режисер засмучено махає рукою.

РЕЖИСЕР
Нарешті, я написав супер-
актуальний сценарій!
Переконував кіностудії, що
це буде бомба, але зі мною
ніхто не хотів розмовляти.

НОВИЦЬКИЙ
І що за сценарій? Оцей? Про
"Білосніжку"?

РЕЖИСЕР
Набагато кращий! «Блакитна»
драма. Шекспірівський сюжет.
«Ромео і Джузеппе»! Про те,
як два італійських мафіозних
клани ведуть між собою
непримириму війну, а їхні
сини закохуються одне в
одного!

Режисер обводить поглядом Новицького і Стеллу.

РЕЖИСЕР
Ну, як вам ідея?

СТЕЛЛА
(вражено)

Грандіозно... Шекспір   просто
курить збоку.

НОВИЦЬКИЙ
Швидше, перевертається в
труні!
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СТЕЛЛА
І що, так і не зняли?

РЕЖИСЕР
Ні. Я позичив грошей у
серйозних людей. Обіцяв їм
великий прибуток, але в
підсумку знову нічого не
зняв. Вони поставили мене на
лічильник, і тепер, щоб
віддати борги, мені
доводиться знімати кіно для
дорослих. На жаль, в наш час
тільки воно й окупається.
Якщо, звичайно, знайти
хороших акторів.

Режисер багатозначно дивиться на Новицького.

НОВИЦЬКИЙ
(Розчаровано)

Так, значить, ви не відомий
кінорежисер?

СТЕЛЛА
І ви не учень великого Тінто
Брасса? До речі, хто це?

НОВИЦЬКИЙ
(Зневажливо)

Один італійський порнограф.

РЕЖИСЕР
Не смійте його так називати!
Він геній. Я бачив всі його
фільми.

СТЕЛЛА
А самого ви його хоча б
бачили?

РЕЖИСЕР
Бачив.

(Зніяковіло)
Один раз. На кінофестивалі.

НОВИЦЬКИЙ
(З отруйним
сарказмом)

Один раз - не Тінто Брасс!
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РЕЖИСЕР
(Виходячи з себе)

Заткнись! Ти, тюзівський
клоун!

НОВИЦЬКИЙ
А що ви маєте проти ТЮЗу? І
взагалі, як ви розмовляєте з
артистом? Із Заслуженим
артистом! Тепер мені
зрозуміло, чому ви не могли
знайти спільну мову з
акторами. Ви просто хам!
Стелло, ходімо звідси, він
нам нічого не зробить!

РЕЖИСЕР
Стелла, залишіться! Нагадую,
ви теж заповнили контракт!

СТЕЛЛА
Я залишуся, тільки, якщо ви
вибачитеся перед Вєніком!

НОВИЦЬКИЙ
(Гордо схрестивши
руки на грудях)

Для нього я - пан Новицький!

РЕЖИСЕР
(Нехотя)

Ну, добре, пан Новицький. Я
вибачаюся.

НОВИЦЬКИЙ
Гаразд. Я чекаю.

РЕЖИСЕР
Чого?

НОВИЦЬКИЙ
Ваших вибачень.

РЕЖИСЕР
Але я ж сказав: я
перепрошую. Що ще?

НОВИЦЬКИЙ
Сказавши: «Я перепрошую», ви
позначили дію, але дії не
зробили.
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РЕЖИСЕР
Добре, я прошу вибачення,
пан Новицький.

НОВИЦЬКИЙ
Не бачу.

РЕЖИСЕР
(Роздратовано)

Що ви бажаєте побачити?

НОВИЦЬКИЙ
Дію, молодий чоловіче. Дію!
Ви сказали: я перепрошую,
але не перепросили. Ви
сказали: прошу вибачення,
але вибачення так і не
попрохали. Це як сказати: «Я
стрибаю», але залишитися
стояти на місці. Або
заявити: «Я співаю, і при
цьому зберігати мовчання.
Відчуваєте, режисере?

СТЕЛЛА
Я зрозуміла! Недостатньо
сказати: «Я дякую». Потрібно
говорити: «Спасибі». Так?

РЕЖИСЕР
Ну, добре, добре! Вибачте
мене, пан Новицький.

НОВИЦЬКИЙ
Без «будь ласка» це звучить
як наказ.

Режисер гнівно сопе і скрипить зубами, але перемагає
невдоволення і видавлює з себе слова вибачення.

РЕЖИСЕР
Вибачте мене, будь ласка,
пане Новицький...

НОВИЦЬКИЙ
Гаразд, вибачаю. І нехай це
послужить для вас уроком.

Режисер сидить з виглядом побитого собаки.
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РЕЖИСЕР
Боже мій! Мене зараз
відчитали, наче шмаркатого
пацана. Як шкодливе цуценя,
якого тикають носом в його ж
калюжу. І хто? Якийсь
акторчик ТЮЗу...

СТЕЛЛА
Артуре, ви знову?

НОВИЦЬКИЙ
Чим же вам, все-таки, так не
догодив ТЮЗ?!

РЕЖИСЕР
Це особисте! Всі мої друзі в
дитинстві обожнювали ходити
у ваш ТЮЗ. А я його завжди
ненавидів...

НОВИЦЬКИЙ
Та за що ?!

РЕЖИСЕР
Він відібрав у мене матір!

Новицький і Стелла вражені зізнанням Режисера.

НОВИЦЬКИЙ
Ваша мати працювала в нашому
ТЮЗі? А як її прізвище?

РЕЖИСЕР
Слава Богу, вона там не
працювала. Але вона крутила
любов з якимсь тюзівським
ловеласом. А я всі вечори
залишався сам, один. А ви
знаєте, як семирічному
хлопчику хочеться, щоб мама
була поруч? А її весь час
немає і нема! Вона просила
пригледіти за мною нашу
сусідку, пришелепкувату
мракобіску пані Дворжакову,
яка була схиблена на
релігії. За будь-яку дитячу
провину, за найменшу помилку
вона роздягала мене догола і
шмагала батогом «виганяючи
бісів».

(ДАЛЬШЕ)
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РЕЖИСЕР (ПРОД.)
А щоб я не кричав, затикала
рот кляпом, від якого я мало
не задихнувся. А мама в цей
час веселилася зі своїм
тюзівським хахалєм...

Стелла, сильно вражена почутим, закриває рота долонею.

НОВИЦЬКИЙ
(Стеллі)

Голову даю на відруб, це був
Ковач! Він постійно крутив
романи з прихильницями. Ще
потім і хвалився своїми
перемогами.

СТЕЛЛА
А ви йому, напевно,
заздрили?

НОВИЦЬКИЙ
(Розгублено)

З чого ви це взяли?

СТЕЛЛА
А хіба ні? Улюбленець жінок,
грав то королів, то принців.
Дружину у вас увів.

НОВИЦЬКИЙ
Ніхто її не уводив! Вона
сама пішла!

Новицький з видом ображеної гідності сідає на крайній
стілець, поставивши портфель перед собою на коліна,
відгородившись їм від Стелли і Режисера.

Стелла здивовано знизує плечима і звертається до Режисера,
ніби шукаючи його підтримки.

СТЕЛЛА
А що я такого сказала?

Режисер з виразом душевної муки дивиться на Стеллу, потім
на Новицького.

РЕЖИСЕР
Боже, ну чому більше ніхто
досі не прийшов???

СТЕЛЛА
А більше ніхто і не
прийде...

49.      



РЕЖИСЕР
(Здивовано)

Чому це ви так упевнені?

СТЕЛЛА
Тому що, ось...

Стелла лізе в кишеню свого плаща і дістає звідти пачку
зім'ятих оголошень.

СТЕЛЛА
Я все зірвала. Рівно 30
штук, включно з тим, яке
встиг прочитати наш Вєнік.

РЕЖИСЕР
Але я розклеїв тридцять одне
оголошення!

СТЕЛЛА
Равда? А чому саме тридцять
одне?

РЕЖИСЕР
Тому що позавчора мені
виповнився 31 рік. І я
загадав, що з цього моменту
я починаю нове життя.
Щасливе і успішне. І я
розклеїв якраз тридцять одне
оголошення... А ви все
зірвали!

Режисер безнадійно махає рукою.

СТЕЛЛА
(дивлячись на
пачку оголошень)

Як же це я одне пропустила?
А хоча однаково. Раз ніхто
ще не прийшов, значить ніхто
вже і не прийде.

РЕЖИСЕР
Так що ж мені так "щастить",
а? Невже доведеться знову
зав'язати...

Режисер робить вигляд, що підіймає себе на шибеницю.

РЕЖИСЕР
...з кінематографом!
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НОВИЦЬКИЙ

Що означає "знову"? Ви що, вже одного разу... 

Новицький так само жестом підіймав себе на шибеницю,
висолопивши язика.

НОВИЦЬКИЙ
...зав'язували?

Режисер знову безнадійно відмахується.

РЕЖИСЕР
Так. Одного разу, після
багатьох безуспішних спроб
знайти спільну мову з
акторами, я вирішив, що
треба виховувати їх самому.
З самого початку, поки вони
ще не зіпсовані. Закласти в
них моє бачення, як треба
грати. І я скористався
запрошенням піти викладати в
театральний.

НОВИЦЬКИЙ
Ну і як? Вам це вдалося?

РЕЖИСЕР
Спочатку я думав, що так.
Мені довірили відбирати
майбутніх студентів ще на
стадії співбесіди. Потім я
дивився їх на вступних
іспитах...

СТЕЛЛА
(несподівано,
Режисерові)

Козляра!!!

Режисер і Новицький здивовано повертаються на вигук
Стелли.

РЕЖИСЕР
Що? Хто?

НОВИЦЬКИЙ
Ви це про кого?
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СТЕЛЛА
(вказуючи на
Режисера)

Я його впізнала! Це ж той
самий козляра, який мене на
вступних завалив! Тому що я
з ним у ліжко не лягла! Або,
як він це називав, «не
розкрилася повністю»! Тільки
тоді у нього були окуляри і
довгі патли.

(Підходячи до
Режисера)

Ти ж мені, гад, все життя
поламав! Це я через тебе до
театрального не вступила і
на Окружній опинилася!

Обурена Стелла намагається роздряпати Режисерові обличчя.

Новицький відтягує Стеллу від Режисера.

НОВИЦЬКИЙ
Стелло, заспокойтеся, прошу
вас!

(Режисерові)
Як вам не соромно? Як ви
могли так низько вчинити?

РЕЖИСЕР
(Обмацуючи
обличчя)

А що такого? Я вважаю, що
між актрисою і режисером не
повинно бути жодних
бар'єрів! Тільки так можна
досягти повного
взаєморозуміння.

СТЕЛЛА
І з багатьма ти "досяг
порозуміння", козляро? Чи
лише з тими, хто потім таки
вступив? Чого мовчиш,
козляро?!

РЕЖИСЕР
Припиніть мене ображати! І,
взагалі, що за претензії?
Може ви мені тоді просто
сподобалися?
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СТЕЛЛА
Афігєть! Я йому просто
сподобалася, а він просто
взяв і завалив мене на
іспиті? А ті, яким ти
«відмінно» ставив, значить,
тобі не подобалися? Ти їх
через «не можу» на ліжко
тягнув? Так чи що ?!

НОВИЦЬКИЙ
Ви що, правда, всіх бажаючих
стати актрисами тягли на
ліжко?

РЕЖИСЕР
Заспокойтеся ви! Нікого я не
тягнув!

СТЕЛЛА
Як це не тягнув? А від кого
я чула: «Ми з тобою
спрацюємося», «Я зроблю тебе
суперзіркою»? Від Тінто
Брасса? До речі, хто це?

НОВИЦЬКИЙ
Та, один італійський
порнограф.

При згадці Тінто Брасса пониклий, було, Режисер переходить
у наступ.

РЕЖИСЕР
Не чіпайте маестро! Він з
будь-якої шльондри може
зробити суперзірку. Навіть з
такої, як ви!

НОВИЦЬКИЙ
Що значить, «навіть з
такої?». Стелла прекрасна,
розумна, талановита дівчина.
З неї може вийти чудова
актриса!

СТЕЛЛА
Ти кого шльондрою назвав,
козляро?!
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РЕЖИСЕР
(З сарказмом)

Ах, вибачте! Я не знав, що
ви на Окружній просто так
стоїте. А до мужиків в
машини сідайте виключно по
любові! З почуття чистого
платонічного кохання.

НОВИЦЬКИЙ
По-моєму, ви забуваєтесь!

РЕЖИСЕР
(Беручи ситуацію
під контроль)

А по-моєму, це ви
забуваєтесь! Причому, обоє!
Нагадати, для чого ви сюди
прийшли? Ось і робіть, що
вам кажуть! І без зайвих
розмов. Влаштували мені тут
вечір ліричних спогадів!!!

Режисер дивиться на знічену Стеллу і підбадьорливо обіймає
її за плечі.

РЕЖИСЕР
І не треба засмучуватися. Я
обіцяв, що зроблю вас
актрисою через ліжко? Я своє
слово дотримав. Ось - ви,
ось - ліжко, ось - камера.
Працюємо далі!

(Новицькому)
Ей, принце, ти готовий?

НОВИЦЬКИЙ
(Боязко)

А може, ну їх, ці казки. Я
ними ще в ТЮзі був ситий по
саму горлянку. Давайте краще
поставимо класику?

РЕЖИСЕР
Набридли казки? Хочете
класику? Добре. Яку мову ви
вчили в школі?

НОВИЦЬКИЙ
Німецьку, а що?
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РЕЖИСЕР
(Перебираючи
сценарії)

Чудово! Хотіли класику - ось
вам класика: німецька
домогосподарка і сантехнік.
Йа-йа! Дас іст фантастіш!
Значить так, уявіть:
прекрасна домогосподарка
захотіла прийняти ванну,
роздяглася, а кран не
працює. Вона викликає
сантехніка, і раптово між
ними проскакує іскра
бажання.

Режисер бере Стеллу за руку і переміщує на нове місце.

РЕЖИСЕР
Отже, домогосподарка тут.
Сантехнік - тут.

Режисер ставить поруч Новицького.

РЕЖИСЕР
Палкий темпераментний
сантехнік бере прекрасну
домогосподарку на руки і
відносить на ліжко.

(Новицькому)
Беріть і несіть!

Новицький повертається до Стели і завмирає в нерішучості.

НОВИЦЬКИЙ
(Розгублено)

Вибачте, але мені не можна
піднімати тяжкості. У мене
грижа...

РЕЖИСЕР
Так давайте, викладайте
одразу, чого ще від вас
очікувати? Енурезу?
Відшарування сітківки?
Випадіння прямої кишки?

Новицький зніяковіло мовчить.

В розмову втручається Стелла.

СТЕЛЛА
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СТЕЛЛА
(Режисерові)

Господи! Ну, давайте вже я
його віднесу?

Стелла хапає Новицького за поперек, позначаючи намір його
підняти.

НОВИЦЬКИЙ
(Виставивши руки)

Ні! Будь ласка, не треба!

РЕЖИСЕР
Добре! Обійдемося без ліжка.
Домогосподарку і сантехніка
охоплює пристрасть просто в
передпокої, і вони починають
несамовито зривати з себе
одяг. Стелла, роздягайте
пана Новицького! Камера,
мотор!

Стелла починає стягувати з Новицького майку через його
голову. 

Новицький заплутується в майці і починає дико реготати і
сіпатися.

РЕЖИСЕР
Стоп! В чому справа!

НОВИЦЬКИЙ
(Крізь сміх)

Я страшенно боюся лоскоту...

Режисер психує і починає жбурляти сценарії в Новицького.

РЕЖИСЕР
(Виходячи з себе)

Так що ж це таке?! Я більше
не можу так працювати!
Сволота! Урод! Нездара! Як
же ти мене дістав!

НОВИЦЬКИЙ
(Ухиляючись)

Хто вам дав право мене
ображати?

РЕЖИСЕР
(Кидаючи ще)

А хто дав тобі право
знущатися з режисера?!
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НОВИЦЬКИЙ
(Знову ухиляючись)

А хто Вам дав право
знущатися з класики?

РЕЖИСЕР
(Презирливо)

Та що ти розумієш у класиці,
тюзівський клоун?

НОВИЦЬКИЙ
Що я розумію в класиці? ЩО Я
розумію в класиці ?! Прошу!

Новицький виходить на авансцену, підтягує свої шорти,
встає в трагічну позу і починає професійно і пафосно
декламувати монолог шекспірівського Короля Ліра.

НОВИЦЬКИЙ
Реви, лютуй! Грими і
розливайся! Дощ, вітер,
грім, не дочки це мої!
Стихії люті, не виную вас! 

(Показуючи пальцем
на Режисера)

Я не віддав своєї вам
держави, Не називав вас
дітками своїми, І вдячності
не винні ви мені, Тож
грайтеся істотою моєю. Я -
раб ваш, бідний, кволий,
недолугий, Безсилий дід!

Новицький знічується, взявшись за голову, але раптом
розправляється, як стиснута пружина.

НОВИЦЬКИЙ
(Наближаючись до
Режисера)

І я, проте, взиваю Рабами
вас за те, що ви з'єднались
Із дочками злочинними моїми
І попліч з ними стали до
війни Проти такої голови
старої, Як ця! О! О, яка
страшна підлота!
Нехай боги, що грім у їх
руці, Його на супостатів
нині вержуть! 

(Звертаючись до
Режисера)

Тремти, харцизе, втеклий від
закону!

(ДАЛЬШЕ)
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НОВИЦЬКИЙ (ПРОД.)
Ховайся, закривавлена
правице! Кривоприсяжнику і
лицеміре, Прелюбодію, нелюде
лукавий, Що вбивство
потаємно замишляв, Дрижіть і
полотнійте! О, зірвіть,
Людські гріхи, усі свої
покрови, Благайте в грізних
суддів милосердя! 

Новицький промовляє кудись далеко у залу.

НОВИЦЬКИЙ
Я - та людина, що зазнала
більше Від інших лиха, ніж
сама вчинила, Ні слова
більше не скажу. Піду.
Прощайте!

Новицький забирає свої речі і мовчки йде.

Уражені акторською грою Новицького Стелла і Режисер мовчки
дивляться йому вслід (тут зазвичай в залі ОВАЦІЯ, то ж
треба перечекати, дати людям виплескатися, бо слова
акторів все одно потонуть у шумі оплесків. Нехай люди
виплескаються. Вони за цим і прийшли - Автор).

Оплески стихають. Селла повертається до Режисера.

СТЕЛЛА
(вражено)

Що це було?

РЕЖИСЕР 
(Приголомшено)

Класика. Шекспір. Монолог
короля Ліра...

Режисер визнає власну поразку і переомгу Новицького.

Стелла підхоплюється.

СТЕЛЛА 
(Надягаючи плащ)

Його треба зупинити! Вєніку,
стійте! Зачекайте! 

Стелла кидається слідом за Новицьким. Режисер в розпачі
опускається на підлогу, обхопивши голову руками. Йде і п'є
Пиво.

Входить РОСТИК - молодий симпатичний хлопець з нахабним
обличчям, в короткій куртці і обтягуючих джинсах. 
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РОСТИК 
(Відкашлявшись) )

Я вибачаюсь! А кіно тут
знімають?

РЕЖИСЕР 
Чого вам треба?

РОСТИК
Я це, по оголошенню. Хочу,
типа, взяти участь.

РЕЖИСЕР
А вас не бентежить, що це
може бути порнуха?

РОСТИК
Прикольно! Чо, правда,
порнуха? Нє, особисто я не
проти!

Обличчя Режисера світлішає.

РЕЖИСЕР
Так, а скільки вам років?

РОСТИК
Двадцять. Я вже «дорослий».

РЕЖИСЕР
Ви актор?

РОСТИК
Нє. Але я з театральної
родини, і все це, типу
мізансцена, характер
персонажу, зерно ролі та
інша хрінь, мені добре
знайомі.

РЕЖИСЕР
А чому ви вирішили
зніматися?

РОСТИК
Я стриптизером працюю в
«Голому пістолеті». Знаєте
такий клуб? Мені роздягатися
не звикати. І з незнайомими
тьотками в ліжку борсатися -
теж. Ви про крейзі-меню
чули?

(ДАЛЬШЕ)
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РОСТИК (ПРОД.)
О, буває, такий крокодил
тебе замовить, що хоч
«Мама!» кричи. Тільки мені
по барабану. Так її
«віджарю», що потім три дні
до тями приходити буде.

Ростик, амовдоволено посміхаючись, дивиться на своє
"хазяйство".

РОСТИК
Я давно вже думав: такий
талант даремно пропадає! А
тут все так вдало співпало.

Ростик обводить поглядом кімнату.

РОСТИК
Ну, і кого мені тут
доведеться «жарити»?
Сподіваюся, не вас? Хоча
мені по барабану.

РЕЖИСЕР
Боже збав! Зараз повернеться
ваша партнерка, ось її і
будете «жарити».

РОСТИК
А вона хоч симпатична?

РЕЖИСЕР
(Посміхається)

Не хвилюйтеся, не крокодил.

РОСТИК
Так? Тоді ок. Хоча мені
реально - по барабану.

Ростик простягає Режисерові руку.

РОСТИК
Мене, кстаті, Ростик звуть.

РЕЖИСЕР
(тиснучі руку)

Артур.

РОСТИК
А ти тут хто? Типа продюсер?
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РЕЖИСЕР
"Типа" того. Можете поки
роздягнутися.

Режисер показує рукою на вішалку для одягу.

Ростик починає повільно, ритмічно погойдуючись під музику,
яку сам же і наспівує, розстібати куртку, ніби показуючи
стриптиз.

Режисер здивовано дивиться на дії Ростика.

Ростик охоплює ногою стійку вішалки і раптом схоплюється.

РОСТИК
Ой, сорян! Професійний
рефлекс на слово
«роздягтися».

РЕЖИСЕР
(Іронічно)

Ви і вдома у ванній так
роздягаєтесь?

РОСТИК
Ага. І в поліклініці теж. А
коли на пляж приходжу, так
взагалі - навколо цілий
натовп збирається!

Обличчя Ростика набуває змовницького вигляду.

РОСТИК
Чуєш, Артур, це, чисто між
нами...

(Нахиляючись до
вуха Режисера)

Де тут можна відлити? А то я
по дорозі пару келихів
пивчанського прийняв. І сам
розумієш...

РЕЖИСЕР
Звісно розумію. Он двері в
кінці коридору.

РОСТИК
Благодарочка. Я по-
бирєнькому.

Ростик йде в бік, протилежний тому, звідки він увійшов.

Повертається засмучена Стелла.
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СТЕЛЛА
Він все-таки пішов. І що
тепер? Зйомка скасовується?

РЕЖИСЕР
Ні. Зйомки продовжується!

СТЕЛЛА
Як це?

РЕЖИСЕР
Радійте, прийшов ваш новий
партнер.

СТЕЛЛА
Де він? І як він дізнався?

РЕЖИСЕР
Напевно, прочитав тридцять
перше оголошення. Зараз я
вас познайомлю.

Повертається Ростик.

РЕЖИСЕР
А ось і він. Це Ростик.
Прошу, так би мовити любити,
і все таке інше. 

Стелла дивиться на Ростика. 

Ростик, задоволено посміхаючись, безпардонно оглядає
Стеллу.

РОСТИК
(Режисерові)

А вона реально, не крокодил.

СТЕЛЛА
(впізнаючи
Ростика)

Ти?!!

РОСТИК
(Не розуміючи, про
що йдеться)

Ну, я, а що?

РЕЖИСЕР
Ви знайомі?

Стелла і Ростик відповідають одночасно.
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СТЕЛЛА
Так!

РОСТИК
Ні.

СТЕЛЛА
Не впізнаєш? А як там
поживає твоя куховарка?

РОСТИК
(Здивовано)

Яка ще куховарка? 

СТЕЛЛА
Із золотими зубами, заради
якої ти мене тоді кинув!
Забув?

Ростик вдивляється в обличчя Стелли.

РОСТИК
Стелка-целка? Це ти?!

СТЕЛЛА
А хто ж іще?

РОСТИК
Ось це так нєжданчік!

РЕЖИСЕР
Так ви, все-таки, знайомі?

СТЕЛЛА
Це давня історія. Колись я
любила цього негідника. Він
ледь не став моїм першим
мужчиною.

РОСТИК
(Обурено)

Нічого собі «ледь»! Та я її
майже тиждень на це
уламував. Типу люблю,
лабутени куплю, всьо такоє.
А вона вперлася: «До весілля
ні-ні». Я їй атвєчаю: «До
весілля - заживе!». А вона
все одно - ні в яку.

РЕЖИСЕР
(Іронічно)

Згоден, важкий випадок.
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РОСТИК
От і пані Тирлова мені
казала: «Ростику, чого ти
мучишся? Та в мене цього
добра»...

РЕЖИСЕР
А пані Тирлова - це хто?

СТЕЛЛА
Куховарка!

РОСТИК
Моя квартирна хазяйка. Ну, я
і вирішив дізнатися, скільки
ж там у неї «цього добра».

РЕЖИСЕР
(Посміхаючись)

Ну, і як, дізналися? Багато?

РОСТИК
(в захаті,
показуючи на собі)

Та... Там цілий Держрезерв!
(Киває на Стеллу)

А ця дуринда приревнувала,
скандал закотила і кудись
змилася. Істеричка!

СТЕЛЛА
Кобель!

РОСТИК
(Самовдоволено)

Ну, в принципі, да! І раз ти
вже тут, я так розумію,
питання з першим мужчиною
якось вирішилося?

(Режисерові)
Чи ми будемо зараз знімати
мить утрати дівочої цноти?

РЕЖИСЕР
Заспокойтеся! Я пропоную
закінчити вечір спогадів і
перейти до справи.
Заперечення є?

Ростик і Стелла відповідають одночасно.

РОСТИК
Ні.
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СТЕЛЛА
Так!

РЕЖИСЕР
У чому справа?

СТЕЛЛА
Я не можу ось так, просто,
взяти і все забути! Як уявлю
його з тієї куховаркою ...

РЕЖИСЕР
Ваші еротичні фантазії
залиште при собі. Забудьте,
що ви - Стелла, а він -
Ростик. Зараз ви -
Білосніжка, він - прекрасний
Принц.

РОСТИК
По ходу, такий розклад мені
подобається! А шо конкретно
треба робити?

РЕЖИСЕР
(Перекривлюючи
Ростика)

«По ходу» я поясню! Будеш
будити Білосніжку усіма
можливими способами. Стелла,
знімай плащ і лягай. Ростик,
спочатку цілуєш, потім
роздягаєшся і починаєш її
«будити». Поїхали! Камера,
мотор!

РОСТИК
А можна я сразу роздягнуся?

РЕЖИСЕР
Навіщо?

РОСТИК
Ну, щоб глядачі відразу
зрозуміли: якщо на початку
фільму висить «рушниця»,

(Показує на пах)
значить наприкінці вона
стопудово «вистрілить»!
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РЕЖИСЕР
(Нервуючи)

Роздягнешся потім. «По
ходу»! А зараз все початку!
Білосніжка засинає вічним
сном, Принц починає її
будити! Камера, мотор!

РОСТИК
Бляха!

РЕЖИСЕР
Що таке?!

РОСТИК
Пивчанський. Знову на вихід
проситься. Я швидко!

Ростик тікає до туалету.

Входить Новицький і нерішуче кашляє в кулак.

РЕЖИСЕР
О, які люди! Пан артист щось
забув?

СТЕЛЛА
Вєнік, ви повернулися?

НОВИЦЬКИЙ
Я все життя мріяв зіграти
Принца. І я, чорт забирай,
його зіграю!

РЕЖИСЕР
Але ця роль вже зайнята.

НОВИЦЬКИЙ 
Як "зайнята"????!

РЕЖИСЕР
Я віддав її іншому акторові.
А ви подумали, що ви
незамінні?

НОВИЦЬКИЙ
(Трагічно)

Тільки не кажіть мені, що це
знову Ковач!

СТЕЛЛА
Ні. Це не Ковач.

Повертається Ростик.
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РОСТИК
А ось і я!

НОВИЦЬКИЙ
(Ошелешено)

Ти?!!

РОСТИК
(Так само
здивовано)

Батя?!

РЕЖИСЕР І СТЕЛЛА
(Хором)

Батя?!!

НОВИЦЬКИЙ
Що ти тут робиш?

РОСТИК
А ти що тут робиш?

НОВИЦЬКИЙ
(Зніяковіло)

Я тут знімаюся ...
(Переходячи в
наступ)

Ти що, забув, хто за
професією твій татко? А ось
як ти тут опинився?

РОСТИК
(Зніяковіло)

А я теж... теж тут знімаюся.

НОВИЦЬКИЙ
(Стурбовано)

Як це знімаєшся? А якщо на
роботі дізнаються? Син
Заслуженого артиста
республіки, провідний
фахівець ринку
капіталовкладень, головний
фінансовий аналітик,
заступник генерального
директора транснаціональної
корпорації Ростислав
Веніамінович Новицький
знімається без трусів? Ти з
глузду з'їхав?

Ростик збентежений.

В розмову втручається Режисер.
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РЕЖИСЕР
А йому можна без трусів. Він
же стриптизер.

НОВИЦЬКИЙ
(Вражено)

Як стриптизер? Ти ж казав,
що отримав диплом магістра
економіки, що знайшов
престижну роботу, що тебе
підвищили?

РОСТИК
Бать, я кинув університет.

НОВИЦЬКИЙ
(Шоковано)

Як "кинув"?

РОСТИК
Рішуче і безповоротно. Ще
після третього курсу.

НОВИЦЬКИЙ
Але чому?

РОСТИК
А яка з нього користь? Зараз
цих економістів, наче собак
нерізаних. Вони нікому не
потрібні! А танці - це
завжди живі гроші.

НОВИЦЬКИЙ
Танці без трусів?

РОСТИК
(Саркастично)

А ти тут як збирався
зніматися? Одягненим? При
параді?

НОВИЦЬКИЙ
(подавлено)

Матір Божа, мій син,
виявляється, стриптизер. І
він хоче відібрати у мене
роль Принца!

СТЕЛЛА
А ще він - той самий гад,
який кинув мене заради
куховарки. Це через нього я
опинилася на Окружній!
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НОВИЦЬКИЙ
Що?! Та я тобі за це...

Доведений до відчаю попередніми відомостями Новицький
виймає ремінь зі штанів і кидається на Ростика.

РОСТИК
(Тікаючи)

Батя! Батя, не треба!

Новицький починає ганятися за Зденєком з ременем навколо
ліжка.

НОВИЦЬКИЙ
Негідник! Як ти міг так
вчинити з дівчиною?!

РОСТИК
(Тікаючи від
Новицького)

Та ладно! Хто б говорив! Як
ти міг так вчинити з
матір'ю?!

РЕЖИСЕР
Це ж треба, чим далі, тим
цікавіше! Ну-ка, ну-ка!

НОВИЦЬКИЙ
З матір'ю? Та твоя мати сама
мене кинула! Заради Ковача!

РОСТИК
А ти не хочеш знати, через
що вона тебе кинула?!

НОВИЦЬКИЙ
Так я іще й винен? Цікаво, у
чому ж?

РОСТИК
Мама мені все розповіла! Як
ти їй зраджував, поки вона
мене няньчила! Вона зі мною
сиділа, а ти в цей час з
тієї, своєю, розважався!

НОВИЦЬКИЙ
(Приголомшено)

Мама все знала?
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РОСТИК
Звісно знала! Вона з нею
навіть зустрічалася. Просила
залишити тебе в спокої. І що
характерно, вмовила. Твоя
коханка пообіцяла матері, що
зникне з твого поля зору. І
мама сказала, що вона
дотримала слова. Але тебе
мама пробачити вже не
змогла, тому і пішла. А
Ковач, щоб ти знав, в її
житті з'явився набагато
пізніше.

НОВИЦЬКИЙ
Дотримала слова? Так ось
чому вона так раптово
зникла...

РОСТИК
Виявляється, щоб ти знав,
вона була смертельно хвора і
не хотіла тебе засмучувати.

РЕЖИСЕР
(хапаючи
Новицького за
горлянку)

Так це був ти?! Це через
тебе я вечорами не бачив
матері!

НОВИЦЬКИЙ
Але чому ви так вирішили?

РЕЖИСЕР
Моя мати зустрічалася з
тюзівським актором. А через
рік померла від раку...

НОВИЦЬКИЙ
Як звали вашу маму?

РЕЖИСЕР
Єва!

НОВИЦЬКИЙ
(Приголомшено)

Так це правда? Євочка
померла...

70.      



РЕЖИСЕР
А ви знали, що вона була від
вас вагітна?

Вражений Новицький заперечливо хитає головою.

НОВИЦЬКИЙ
Що ви сказали? Ні! Я цього
не знав!

РЕЖИСЕР
За три місяці до смерті вона
народила дочку. Дівчинку
назвали Тася...

Лунає відчайдушний зойк Стелли.

СТЕЛЛА
Тася - це я!

Німа сцена. Всі завмирають.

Пауза триває.

Новицький різко падає на коліна перед Стеллою.

НОВИЦЬКИЙ
Прости мене, доню!

Новицький хапає Стеллу за руки і цілує їх, стоячи на
колінах.

НОВИЦЬКИЙ
Прости мене за все! Я нічого
не знав! Я не міг знати! АХ.
Якби ж я тільки знав...

СТЕЛЛА
Татко... Таточку...

Стелла гладить Новицького по голові, не знаючи, що
сказати.

Новицький припиняє цілувати їй руки і, стоячи навколішки
промовляє не стільки до Стелли, скільки кудись, у бік
глядачів.

НОВИЦЬКИЙ
Який дивовижний день!
Сьогодні я думав, що нарешті
здійснив свою заповітну
мрію, а сам ледь не
зганьбився.

(ДАЛЬШЕ)
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НОВИЦЬКИЙ (ПРОД.)
Думав, що отримав головну
роль, а сам від неї
відмовився. Думав, що
втратив сина, а отримав
доньку. Господи, мене зараз
розірве від емоцій!

Монолог Новицького перериває Режисер.

РЕЖИСЕР
А переді мною ви не бажаєте
вибачитися? За вкрадену
матір!

НОВИЦЬКИЙ
Я вибачаюся. А ви не бажаєте
вибачитися перед вашою
сестрою?

Режисер усвідомлює слова Новицького і падає навколішки
перед Стеллою з протилежного від Новицького боку.

РЕЖИСЕР
Прости мене, сестричко! Це ж
я відібрав у тебе мрію стати
актрисою. Це ж через мене ти
опинилися на Окружній...

Ростик перебиває Режисера.

РОСТИК
Ні! Там вона опинилася через
мене!

Ростик також падає навколішки перед Стелою.

РОСТИК
Прости мене, сестричко, за
те, що я ледве не став у
тебе першим... Прости.

Стелла непорушно стоїть із потрясінням дивлячись на трьох
чоловіків, що стоять перед нею на колінах. Потім
переводить погляд на глядачів.

СТЕЛЛА
Це що ж виходить? Ще зранку
я думала, що я одна
однісінька на цілому світі,
а зараз я дізналася, що маю
татуся і двох братиків?
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Новицький, Режисер і Ростик кивають, мовляв, так, ти
права.

СТЕЛЛА
І обидва брати ледве мене не
трахнули, а я - ледве не
знялася у порно із власним
рідним татусем?!

Шокована усвідмленням цих фактів Стелла замовкає, тримаючи
паузу. 

Новицький, Режисер і Ростик мовчать. Їм нічим заперечити.

СТЕЛЛА
(розриває тишу)

Це ж повний піздєц!

Новийцький, Режисер і Ростик на колінах роблять крок до
Стелли, цілуючи їй руки.

НОВИЦЬКИЙ. РЕЖИСЕР, РОСТИК
Прости, прости! Прости нас!

СТЕЛЛА
Якби я побачила таке в кіно
- сказала б, так не буває!
Але я не в кіно...

Раптом Режисер вкакує на ноги.

РЕЖИСЕР
А це ідея! Ми знімемо про це
фільм! Про всіх нас. Про
тебе, і про тебе, і про
тебе, сестричка. 

Новицький і Ростик підводяться.

Режисер обводить присутніх палаючим поглядом.

РЕЖИСЕР
Це буде справжня бомба! Тому
що ця історія - чиста
правда, а не вигадка якихось
писак-сценаристішок. Люди це
оцінять! І коли нам
вручатимуть за нього Оскар,
ми вийдемо разом на
найголовнішу сцену,
візьмемося ось так за
руки...

Артур бере за руки Новицького і Стеллу. 
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Стелла простягає руку Ростику.

РЕЖИСЕР
Зробимо крок вперед і просто
вклонімося глядачам. За те,
що подивилися нашу
історію...

Артур, Новицький, Стелла і Ростик, тримаючись за руки,
роблять крок вперед і кланяються глядачам.

Завіса.
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