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Засідання
Натаніель: (читає текст ремарки) Дитячий майданчик. Горка,
гойдалка, каруселі. В принципі, що хочете,  те й ставте на сцені. По
центру лавка. А взагалі. (Каже від себе, змовницьки) А взагалі я б
радив постановникам вигадати такі декорації,  які можна
трансформувати у будь-що. Бо щось тут в ремарках навигадували.
Серйозно, тут в декораціях значиться контейнер для сміття,який ніяк
сюжетно невиправданий. Може це з іншої п'єси. Неважливо. (Знову
читає текст ремарки, але іноді додає свої корективи) На сцені
чоловік або жінка… Та ні, все ж таки чоловік. Не дуже чи дуже
приємної зовнішності. З довгим… Та ні, коротким волоссям. Ім'я
людини на сцені - Натаніель Андрієвич Ступний. Ну так,батьки
познущалися. А у відповідь однокласники познущались. Ось, шрам
на спині.
Я переїхав у цей район нещодавно разом зі своєю прекрасною
дружиною Ксенею. Ми поселилися у будинку 78 по вулиці
Аметистовій. Тут ми плануємо будувати наше майбутнє,
намагаємося завести дитину, але поки що не виходить. Бачте, у
мене не дуже високий рівень лібідо і взагалі я у цьому питанні "такий
собі". Раптом що, то це не я вигадав собі такий опис. Як на мене, то
я "дуже навіть нічого собі". Але якщо повірити у те, що я все ж таки
"такий собі", то я у свій захист маю сказати, що завжди намагався
компенсувати це своєю активністю у буденному житті. Як про мене
люблячи казала моя матуся: "В кожній сраці затичка".



Тому не було нічого дивного в тому, що за тиждень після переїзду я
вже став членом ОСББ цього подвір'я. Я хочу бути корисним усюди.
В.П.: (поза сценою) Ну що, всі зібралися? Пропоную починати.
(На сцену виходять члени ОСББ)
Натаніель: Ось ця перша жінка - Варвара Павлівна. Чи Віра
Петрівна… я поки що не запам'ятав, тому намагаюся не звертатися
до неї за ім'ям. З іншими я поки що не знайомий, але зараз буду це
виправляти. Ох… Це ще ім'я запам'ятовувати. Я люблю людей, але
імена… Імена я завжди вважав чимось другорядним. (Натаніель
приєднується до людей, що розмістилися на майданчику)
В.П.: Тож всі тут. Катя, Іра, Улан Йосипович,  Марічка, Гриша. А от і
Натанчик. Доброго дня. Те, що ми нарешті змогли зібратись, вже
чудова новина, але я почну з поганого. Багато хто не сплатив за
вивіз сміття. Звісно, до вас, шановні члени ОСББ, з цього приводу
немає претензій, але я зобов'язана оголосити увесь перелік
боржників.
(Поки В.П. зачитує перелік, Натаніель звертається до глядачів)
Натаніель: Мою увагу привернув цей чоловік. Я не знаю, чи він член
організації чи може опинився тут випадково. (Натаніель підходить
до чоловіка впритул, починає роздивлятися) Ви подивіться на
нього. Ні, серйозно, подивіться. Яка мерзенна людина. Фу. Перш за
все,він єдиний всівся на лавку, інші стоять. Погляд у нього
стрьомний. Порожній. Якийсь наркоманський. От. Щелепа
звисає,довга ниточка слини тягнеться до землі. Гидота. А ще від
нього смердить, як від дохлої собаки. Інші начебто не звертають
уваги. (Повертається на своє місце)
В.П.: Ось так… Ще не сплатив шановний Улан Йосипович, але то
нічого. Всі ж розуміють, що якщо він не сплатив зараз, то сплатить у
наступному місяці. Як це було минулого і позаминулого місяця. (Всі
схвально кивають) Що ще?.. Ах, так. Шановні, вже початок червня
треба якомога скоріше розкласти рахунки по поштовим скриням.
Катюша, займись цим, зроби ласку.
А, ще є радісна новина. Улан Йосипович знайшов багато старих
шин. Можна розрізати, зробити лебедів і прикрасити клумби. Гриша,
треба сходити на ринок, купити білої фарби. Не забудь попросити
чек. Це все піде в кошторис. Решту обов'язково поверни, а не як
минулого разу…



Натаніель: Вибачте, я дещо хочу сказати з цього приводу. У мене є
краща ідея, хоч я не заперечую естетичну цінність лебедів із шин,
вони чарівні. Але мій родич саме займається виготовленням прикрас
для саду. У них є склад з бракованими виробами, що не підуть у
продаж. Він готовий віддати їх за символічною ціною. Там чого тільки
нема. І фонтани, і ставки, гноми, красиві огорожі…
В.П.: Так, це чудова ідея! Неймовірно. І це надзвичайно тішить, коли
нові люди проявляють ініціативу. Прийміть мою похвалу. Але ж, ми
не можемо образити Улана Йосиповича. Він робить усе, щоб наше
подвір'я стало найкращим. Чи не так, шановні? (Усі кивають
синхронно) Так що, дякуємо, але іншим разом. Та-а-ак… Є ще одна
тема, яку необхідно підняти…
Натаніель: Я в жодному разі не хочу образити почуття шановного…
Івана Йосиповича.
В.П.: Улана Йосиповича.
Натаніель: Так-так, я так і сказав. Та мені здається, ми могли б
виділити невеликий бюджет на ті прикраси, що я пропоную і також
використати шини….
(Чоловік на лавці ніби прокинувся, прокричав щось незрозуміле і
знову сів.)
В.П.: (не звертаючи уваги ні на кого) Так от, у 75-му будинку
трапилась, м'яко кажучи, неприємна ситуація. Когось вивернуло на
сходах. Із першого, по четвертий поверх тягнеться слід із блювоти.
Зізнаюся, мене, безперечно, приголомшує така місткість шлунку
когось із наших сусідів. (усі зааплодували енергійно) Але ж це
неподобство! (Усі похнюпились) Ми маємо знайти винного і змусити
прибрати за собою, адже наша прибиральниця відмовилася цим
займатися, через що була звільнена. Так що робити це більше
нікому.
(В.П. підходить до кожного і дивиться в очі. Всі відводять погляд.)
В.П.: Ірочко. Іро! А чого це ти відводиш погляд? Думаєш ніхто не
бачив, як ти вчора з чиєїсь автівки виходила вночі? І ніби ніхто не
помітив, як ти хиталася, правда? Чи хочеш сказати, що ти була
твереза?
Ірина: Ну… То… Може й так. Але це моя особиста справа. А
блювати я взагалі звички не маю. Хіба що одного разу ще в 10-му
класі. А ще й чотири поверхи… Ну, це взагалі щось нездорове.



В.П.: (крізь зуби) Не вигадуй, Ірочко. Серед нас нема людей, що
могли б дозволити собі щось настільки огидне.
(З-під чоловіка на лавці тече струя)
Натаніель: З-під чоловіка на лавці тече струя. Он вона. (іде за
струмочком) Вона розтікається по майданчику. Але здається що
ніхто не помічає. Тут я вже не витримав. (Повертається на своє
місце) Я перепрошую, може нам попросити цю людину піти?
В.П. (дивиться на Натаніеля здивовано) Яку людину?
Натаніель: Ну, як сказати… (досить очевидно натякає поглядом)
В.П. Натаніель, щось у мене по починають з'являтися сумніви
стосовно Вас. То Ви чогось раптом починаєте з кимось спілкуватись,
заважаючи мені проводити засідання. То раптом втрачаєте здатність
називати речі своїми іменами.
Натаніель: Та ні, я просто намагаюсь натякнути.
В.П. А не треба натякати, тут усі свої. Кажіть відверто, яку людину ви
хочете попросити піти?
Натаніель: Цього чоловіка.
В.П.: Якого?
Натаніель: Ви серйозно?! (Показує пальцем на чоловіка на лавці)
Цього сцикуна.
В.П.: О-ой! (В.П. театрально зображує втрату свідомості, але її
одразу підхоплюють і приводять до тями) Ох, Натаніельчик. Ви ж
тільки приєдналися до нас, а вже спромоглися зіпсувати наше
враження про вас. Як же можна його виганяти? Це ж Улан
Йосипович Дешній. Голова нашого ОСББ. Майте повагу.
(Натаніель мовчить до кінця засідання)
В.П.: Так от, Іро. Я про тебе не забула. У тебе не залишається
виходу. Треба прибрати. Саме тобі. Ти ж пам'ятаєш головне правило
спілки? Наша ОСББ має бути найкращою. І є. У нас тут Аметистова,
а не якась там вулиця Енергетиків. В них там все шкереберть. (Іра
схиляє голову). І наприкінці хочу нагадати що засідання на дитячому
майданчику встигає зачепити лише загальні питання. Наш великий
збір відбудеться згодом у підвалі 1-го під'їзду 78-го будинку. Там
піднімемо найважливіші питання. Можливо ви навіть будете
здивовані. (До Улана) Улан Йосипович,  ви ж зможете підготувати
приміщення для нашого великого засідання?
Улан: Буль.



В.П.: Що ж, дякую Вам. На цьому оголошую про завершення нашої
зустрічі. (Прикладає долоню до грудей) О-ЕС-БЕ-БЕ!
Усі: (також прикладають долоні до грудей): Воістину БЕ-БЕ!
(Розходяться)
Натаніель: Зачекайте. Я хотів запитати. (Ніхто не реагує. Всі
розійшлися. Лише Улан залишається сидіти на лавці. Натаніель
відходить подалі та спостерігає за Уланом)
(На сцену виходить хлопчик. Цю роль виконує доросла людина.
Хлопчик наближається до майданчика, щоб пограти, але раптом
Улан починає пробуджуватись від свого стану. Це відбувається
поступово і досить огидно, тому перелякана дитина застигла на
місці. Врешті решт Улан прокинувся.)
Улан: Ти що тут робиш?!
Хлопчик: Я….Я…
Улан: (кривляє) Я…Я… Я… (сплюнув) Навчися говорити по-людськи!
Хлопчик:(взяв себе в руки) Я… Я хочу покататися на гойдалці.
Улан: Що?!
Хлопчик: Хочу покататися на гойдалці. І взагалі погратися тут, поки
мама додому не покличе.
Улан: (встає і підходить майже впритул до хлопчика) Хочеш тут
пограти? А дозволь запитати, ти з якого подвір'я? З цього?
Хлопчик: Ні, от із того, що за ларьком.  (Показує кудись далеко)
Улан: Так і вали туди за свій ларьок, гнида! Якби твої батьки
купували те, що в тому ларьку продається, то й такої тварюки, як ти,
у світі не існувало б…
Хлопчик: Але я…
Улан: Ти що собі думаєш? Можна сюди просто прийти і грати?! Цей
майданчик ще мої батьки будували. А до них їхні батьки. Я тут
грався, коли ще був отакий,  як ти,шмаркля! Це наш майданчик.
Споконвічно! Ще раз тебе тут побачу, вуха відірву!
Хлопчик: (голосно плаче) Мамо-о-о!
Улан: О, хай прийде сюди твоя мамаша. Давай! Я покажу , де її
місце і де я її мав. Їй сподобається.
(Хлопчик продовжує рюмсати)
Улан: А-ну, пшов вон! (Кинувся на хлопчика. Той увернувся і встиг
показати Улану середній палець) Ах, ти! А-ну, сюди, падло! (Схопив
хлопчика за вухо і потяг геть)



(Приголомшений Натаніель навіть не помітив, що поряд із ним
стоїть Ірина. Вона тримає відро з брудною водою. Вийшла, щоб
вилити її до клумби після прибирання)
Ірина: Так, розумію Вас.
Натаніель: (здригнувся) Ой!.. Це ви про?..
Ірина: Так, про...
Натаніель: (несподівано відчув довіру до Ірини) У Вас буває таке
відчуття, що ви прийшли у цей світ, щоб досягти великої цілі, щоб
змінити його, щоб всі схилилися до ваших ніг. Але при цьому ви
усвідомлюєте, що ви маленька людина, хробак, не маєте жодної
ваги у світі. І від того стає так важко, серце стискається і не бачиш
жодного сенсу в своєму існуванні. Буває у Вас таке відчуття?
(Слухаючи Натаніеля Ірина інтенсивно з розумінням кивала)
Ірина: Ні, ніколи такого не було.
Натаніель: (абсолютно щиро) От і в мене такого не було.
Ірина: Та ну, я людина проста, мені не до подібних роздумів.
Натаніель: (гаряче) Чудово розумію!
Ірина: Тут би взагалі вижити.
Натаніель: Так…
Ірина: А важкі ж нині часи. Ох і тяжкі. Складно. Ви ж бачите, які
ціни? Комуналка подорожчала. Лише за електроенергію в минулому
місяці сплатила 800. Ох, як же це багато. І в магазинах зовсім
здуріли. Я навіть помідори перестала купувати. Лише на свята можу
собі дозволити. Складно жити. Зовсім ціни неадекватні. Масло,
цукор, хліб лише соціальний. А сіль! Сіль! Ой, складно жити,
складно. (До Натаніеля, благає) Будьте ж ви людиною, ще ніхто не
спромігся дослухати до цього моменту, я далі не вигадала.
Перебивайте вже.
Натаніель: (поспішно) Ви, здається, щось хотіли розповісти про того
Улана Йосиповича?
Ірина: (з полегшенням) Ох, дякую. Та що сказати. Ви мабуть все
помітили.
Натаніель: Так, це щось… Дике. Він же нездоровий. Я не розумію,
як він може щось вирішувати? Воно ж відбите.
Ірина: Циць! Тут не треба, давайте відійдемо туди, де нас ніхто не
почує. (Відійшли в бік на два кроки) Не варто забувати, що він все ж
таки голова ОСББ. Так що ж ви помітили?



Натаніель: Я помітив, що він наче під кайфом. Від нього воняє, він
бридкий. Він обмочився і всі робили вигляд, що нічого не сталося. А
ще я думаю, що він жорстокий, небезпечний.
Ірина: Та чи завжди так було… Але так, він небезпечний. Тому
тихше. От, подивіться. (Знімає чобіт, показує ступню Натаніелю)
Натаніель: А де палець?
Ірина: (взувається) Ото ж бо!
Натаніель: Це Улан?! А як же він?..
Ірина: Не будемо про це.
Натаніель: Ви хоч комусь розказували?
Ірина: Що Ви?! Як я смію?! Ви ж знаєте хто він. Він же…
Натаніель: Голова ОСББ…
Ірина: (натхненно) Так, так! Ви починаєте усвідомлювати.
Натаніель (пошепки): Але ж треба щось зробити. Можливо Ви не
єдина жертва.
Ірина: Ну, так… Ви знаєте,  треба поцікавитися його минулим. Я
пошукаю. Звісно, я нічого не зможу проти нього вдіяти, але, може Ви
наважитесь.
Натаніель: Я його не боюсь.
Ірина: Дарма… Ну, тоді добре. Мені ще треба закінчити прибирання,
а ви ідіть і насолоджуйтесь компанією Вашої дружини, поки ще є
можливість.
Натаніель: (розчулено) Дякую! (Розходяться)
Натаніель: Зачекайте, Ірино! Я хотів запитати…
Ірина: Так?
Натаніель: Ви колись чули про республіку Нуару?
(Пауза)
Ірина: Ні, вперше чую.
(Розійшлися)

Кохання

(Натаніель прийшов додому. Ксеня миє посуд. Миє тарілку -
розбиває. Коли весь посуд вимитий і розбитий, вона дістає
керамічні уламки тарілок і миє їх.)
Натаніель: Мила, я вдома!



Ксеня: Яка ідіотська, клішована фраза. Ще нумо всядься на диван,
розстібни штани та включи футбол.
(Натаніель підходить до Ксені і цілує її в шию. Розбивається
тарілка.)
Ксеня: Нарешті ти повернувся. Я так на тебе чекала. Як ти, усіх
підкорив?
Натаніель: Ще ні, але згодом. Вони від мене нікуди не дінуться.
Ксеня: Я тобою пишаюся, милий. Ти так багато працюєш. Хочеш
дати мені стусана?
Натаніель: Ні, не хочу.
Ксеня: А я, знаєш, увесь день займалася своєю улюбленою
справою.
Натаніель: Дійсно?
Ксеня: Так-так. Ти ж знаєш, яка моя улюблена справа? Правда ж,
знаєш? Бо як не знаєш, то значить мене не любиш.
Натаніель: Ну, зараз… Скажу… Мити підлогу. Та-а-ак… Кхм, ні, це
не улюблена твоя справа. Може… Прання, точно! Ти так чудово
вмієш прати. Хоча, ні, яке прання, якщо є пральна машина. О, то
може прасувати! Прасувати…Та навряд чи. Я знаю, ти готувала.
Готувала… Борщ! Що ж іще ти могла готувати?!
Ксеня: Та ні, дурнику.
Натаніель: То чим же ти займалася?
Ксеня: Ой, не повіриш! Я мила посуд.
Натаніель: Та ти що?!
Ксеня: Цілий день. Як прокинулася, так і досі мию. Вже 8-му годину.
Це такий кайф! Хочеш спробувати?
Натаніель: Ні.
Ксеня: Чого?
Натаніель: Та… Я поки що недостатньо втомився для цих
веселощів.
Ксеня: Вдариш мене?
Натаніель: Та кажу ж, ні. Це неправильно. І я втомився.
Ксеня: Помиєш посуд?
Натаніель: Я втомився, але не настільки, щоб стати посуд.
Ксеня: Від чого ти втомився?
Натаніель: Ти, звісно, знаєш, як добре я знаюся на людях. Читаю їх,
наче відкриту книгу.



Ксеня: Та-ак…
Натаніель: Мені легко знаходити з ними спільну мову. Взагалі, я
вважаю, що треба налагоджувати комунікацію зі світом. Треба
рухатися в бік цивілізації. А інакше… Інакше ким ми будемо?
Рабами.
Ксеня: Рабами.
Натаніель: Рабами системи. Рабами побуту. Рабами наших
обмежених поглядів.
Ксеня: Ой, таке щось кажеш, я в цьому нічого не тямлю. Передай
краще мені оту тарілку. (Натаніель передає, Ксеня розбиває)
Натаніель: Я це до чого… Там, на майданчику, зібралися люди, які
справді хочуть щось змінити. Але я не вірю, що вони зможуть, бо
над ними стоїть людина з обмеженими розумовими здібностями.
Ксеня: Що, стоїть прямо над ними? Він приніс із собою драбину?
Натаніель: Ну, “стоїть”, в сенсі “керує”. І він неадекватний.
Ксеня: Натанчик, не можна так.
Натаніель: Але ж це правда. Начебто свідомі люди, цікавляться
тим, як покращити своє життя, життя своїх дітей, життя всього
подвір'я . А слухаються якогось дебіла. Я цього не розумію.
Ксеня: Треба мати якісь підстави, щоб таке казати.
Натаніель: От бачиш, ти розмірковуєш, як твереза людина. А от він
навіть не здатен розмірковувати. Уявляєш, під час нашої зустрічі,
просто на майданчику він… як би це сказати делікатно… Попісяв у
штани.
Ксеня: Бідолашний!
Натаніель: Окрім того, мені здається, що він був під кайфом.
Ксеня: Ну, якщо тобі лише здається…
Натаніель: А ще, коли всі розійшлися, він напав на хлопчика, що
лише хотів погратися на гойдалці. Мало не побив!
Ксеня: Ти це бачив і нічого не зробив?
Натаніель: Я… Ну… Я хотів зрозуміти, що він за людина.
Ксеня: Зрозумів.
Натаніель: Ні. Він… Він ніби перемикається з одного стану на
інший. Проте кожного разу він абсолютно щирий і це викликає
занепокоєння. Остерігайся його, якщо побачиш. Він такий… Такий
собі. Ім'я згадати не можу. Дивне ім'я.
Ксеня: Навідміну від тебе.



Натаніель: Саме так.
Ксеня: Костя?
Натаніель: Чому Костя?
Ксеня: Це ім'я дивне, як на мене.
Натаніель: Ні, щось на “о” здається.
Ксеня: Олег?
Натаніель: Точно не Олег. Ольгерт… Орест?.. Ух-ху-ху-у-у-у-у… У?
У! На “у”. Ульрих… Уран…
Ксеня: Улан?
Натаніель: Точно, Улан!
Ксеня: Так я вже з ним познайомилася.
Натаніель: Навіщо?
Ксеня: Що за дивне запитання, Натанчик?
Натаніель: Не називай мене так.
Ксеня: А нащо ти з людьми знайомишся? Просто мені сьогодні було
самотньо, я цілий день нічим не займалася. От, к прокинулася, так
вже 8 годин нічим не займаюсь. Та й вирішила піти погуляти. Коли
поверталася, то ми разом з Уланом ліфтом підіймалася. Щоправда,
я тоді ще не знала його ім'я. Так ліфт зупинився і ми цілу годину
разом там просиділи. Ой, так смішно!
Натаніель: Смішно.
Ксеня: Ти про нього такі несправедливі речі кажеш. По-перше, він,
як то кажуть, рукастий. Зараз облаштовує підвал нашого під'їзду для
проведення тематичних вечірок. Все сам. Своїми руками.
Натаніель: Та як же? Та він же… Він наркоман, я впевнений! Ще й
обмочився на дитячому майданчику!
Ксеня: По-друге, він не боїться думки соціуму, якою б вона не була.
Саме тому соціум не тільки приймає його, а й вважає зверхнім.
Натаніель: Але ж… Але ж він на дитину напав, може напасти на
кого завгодно. Одній жінці він палець відрізав, на нозі.
Ксеня: І по-третє! Він чоловік. Мужик! Він і мусить бути грубим. Він
може поставити на місце свою дружину, що меле дурню. Може
вдарити по столу, а ще краще, по її дурній пиці, щоб пам'ятала, хто в
домі хазяїн. Може зробити так, щоб вона нарешті замовкла та
залишила при собі свою нікому не потрібну думку! Щоб вона
проковтнула образу та пішла лупцювати свого сина, щоб той також
виріс справжнім мужиком, а не такою нікчемою, як ти, Натанчик!



(пауза)
Натаніель: Ти звісно права. Як мені з тобою пощастило.
Ксеня: Люблю тебе, коханий. (розбиває тарілку)
Натаніель: Дай-но мені тарілку, їсти хочеться.
Ксеня: Та ти знаєш, кудись всі тарілки поділися.
Натаніель: Може то кіт розбив, випадково.
Ксеня: Напевне. Відлупцюй його.
Натаніель: (радісно) Ой, зараз! (починає шукати кота)
Ксеня: А я знаю, навіщо ти туди пішов насправді. І не роби вигляд,
що не розумієш про що я. Ти діставав їх своїм питанням.
Натаніель: Та ні…
Ксеня: Та так. Я знаю, як для тебе це важливо. Як там називається
твоя республіка?
Натаніель: Вона не моя.
Ксеня: Натанчик…
Натаніель: (крикнув) Нуару! (заспокоївся) Республіка Нуару. Ти не
розумієш, я з дитинства мрію там побувати. Ми б з тобою разом туди
злітали, погріли б голі дупки. Але як же можна летіти в країну і не
знати назви їхньої столиці?
Ксеня: Мене б це не турбувало…
Натаніель: А мене турбує, я так вихований.
Ксеня:(починає бити ложкою по каструлі) Хтось у двері стучить.
Відчини.

І-е пришестя Ірини
(Натаніель не встигає відчинити, двері відчиняються самі.
Заходить Ірина. Усе І-е пришестя вона майже співає. Ксеня
відбиває ритм на каструлі)
Ірина: (кидається до Натана) Я знаю чого ти хочеш!
Натаніель: Дійсно?
Ірина: Так! Ти шукаєш відповідей.
Натаніель: Та-а-ак…
Ірина: Тебе давно непокоїть одне питання.
Натаніель: Так, я у вас вже питав…
Ірина: Не кажи, я сама знаю. Питання про… про… Норі?!
Натаніель: Хм. Нуару.



Ірина: НО-О-О-О-ОРІ-І-І! Ми нікуди не можемо дітись від концепції
Норі. Скажи мені, о, обраний: огірок чи помідор?
Натаніель: Ну, огірок.
Ірина: (штовхає Натаніеля) Примітивно! Нецікаво. Подумай краще.
Натаніель: Господи, ну добре, хай буде помідор.
Ірина: Ідіот! Невже ти не розумієш?
Натаніель: Власне кажучи…
Ірина: Но-о-о-орі… Все там, усередині. Ти вже сформований, навіть
якщо ти дитина, але ні. Чхати. Норі. Все там, усередині. Ти не маєш
вибору.
Натаніель: Як же це? Абсурд. Диктатура! Я завжди маю вибір. Ось,
наприклад… Наприклад… О, ось моя жінка. Я можу в будь-який
момент її поцілувати, бо вона - мій вибір, а я її. (підходить до Ксені)
Ксеня: Прибери від мене свої руки, покидьку.
Ірина: Ні, ти нічого не можеш обирати. Ми знаємо. Ми знаємо
наперед.
Натаніель: “Ми” - це хто?
Ірина: Бачив колись жолуді?
Натаніель: Так, я бачив жолуді.
Ірина: То ми, це їх шляпка. Може в тебе бувало колись, що ти
гуляєш з дідусем десь у далекій країні і знаходиш дуб, під яким
лежать жолуді неймовірних розмірів. Ти думаєш: “Нічого собі! Ото я
мамі покажу, вона здивується!”. Набираєш повну коробку від
“Прінглз” і несеш додому. Ну, як несеш... Везеш. Із далекої країни. Ти
подолав довгий шлях. У свої 6 років ти вже майже паломник. Ти
дістався додому лише через місяць. Тобі вже начхати на дідуся, що
шукає тебе у далекій країні, ти маєш показати мамі жолуді, бо вона
таких ніколи не бачила. І от ти вдома. Мама в шоці. Проходиш до
вітальні, відкриваєш коробку і висипаєш усі ці жолуді на диван. І що
ж ти бачиш? За цей місяць у коробці вже повно хробаків. Мама
сердиться і викидає усе, що ти приніс. Навіть дорогоцінну коробку
від “Прінглз”.
Натаніель: А до чого тут шляпки?
Ірина: У шляпках не можуть завестися хробаки.
Натаніель: Але ж ці шляпки були вдягнуті на жолуді, а значить, що
хробаки були просто всередині шляпок.
Ірина: Та що ж з тобою не так?! Ти точно та дитина, яку я описую?



Натаніель: Я вже не дитина.
Ірина: Шкода. Може ти й забув, але нагадаю тобі, що ти ніс їх цілий
місяць. І ти був дитиною. І звісно ти пристрибував. Разом з тобою
пристрибувала і коробка з жолудями. Як можна не розуміти, що
шляпки на той час вже давно відділилися від жолудів.
Натаніель: Тобто, ви шляпки, а значить ви непричетні?
Ірина: Так!
Натаніель: І про що це має мені сказати?
Ірина: Шляпці не місце в норі, але норі цілком може бути у шляпці. І
це говорить нам про те, що захист може проявлятися по-різному і ти
не знаєш, коли доля скаже тобі “Здрастуй”.
(Натаніель довго думає)
Натаніель: Я… Не розумію.
Ірина: (захоплено дивиться на Натаніеля) Ти готовий?
Натаніель: Готовий до чого?
(Ірина цілує Натаніеля в губи. У цей час Ксеня б'є в каструлю
просто над їх головами)

ІІ-е пришестя Ірини
(Натаніель цілується з повітрям. Ксеня б'є в каструлю)
Ксеня: Хтось у двері стучить. Відчини.
(Натаніель відчиняє, заходить Ірина)
Натаніель: О, доброго вечора! Як неочікувано.
Ірина: (стурбовано) Можна мені води?
Натаніель: Так, звісно. Проходьте, сідайте. Ксеня, познайомся, це…
(намагається згадати)
Ірина: Ірина.
Натаніель: Вона також з ОСББ.
Ксеня: Приємно познайомитись. Ось, змочіть горло (подає жменю
битого посуду)
Ірина: Дуже дякую!
Натаніель: Ну, то-о-о… Як ви дізнались, де наша квартира?
Ірина: Запитала в Улана. Він підказав.
Натаніель: Улан?
Ірина: Так, він вже встиг тут побувати. Але ваш крихкий шлюб тут ні
до чого. Є дещо важливіше, чого я саме до вас прийшла. З Уланом
не все чисто.



Натаніель: Ну, це вже зрозуміло.
Ірина: Будь-ласка не збивайте мене, бо я і без того хвилююся
(підбігає до вікна, присівши дивиться на подвір'я) Здається, за
мною стежили. Так от. Це важливо. Я… Підписалася на його сторінку
в “Фейсбук” і дізналася те, чого ніхто не знає. Ось, я записала дещо.
(дістає крихітний блокнот, вдягає окуляри, шукає записи. Довга
пауза)
Натаніель: А Ви не пробували загуглити?
Ірина: А ВИ не пробували загуглити?
Ксеня: Може просто відкриєте “Фейсбук” і прочитаєте звідти?
Ірина: Ні, це… Я ж просила мене не збивати! Це складно… У мене
все записано. Ось! Датовано роком 1997. Останній збройний
конфлікт Тимчасової Ірландської Республіканської Армії. Улан був її
повноправним членом. Незадовго до припинення вогню пограбував
уродженку Портсміта Мері Рід. Це не та, що відома піратка. (Чекає
на реакцію) Далі. (Гортає) 1987 рук. Помічений у компанії Ніколае
Чаушеску. Підозріло? Підозріло. (гортає) Є скрін його листа до
Лаврентія Берії. Але він у мене не відкрився. Інтернет слабкий. Ви
маєте мені на слово повірити. Що ще?.. Відомо, що це саме він
огранізував напад на Гарі Гудіні, внаслідок чого той загинув від
розриву апендикса…
Натаніель: Стоп!.. Вибачте. Я Вас все ж таки зупиню. Скажіть,
Ірино, Ви впевнені у цій інформації?
Ірина: Хочете сказати, що я брешу?
Натаніель: Ну…
Ксеня: Натанчик хотів натякнути, що, на його думку, джерело з якого
ви взяли інформацію не здається йому перевіреним. Так?
Натаніель: Ні.
Ірина: Як це Ви мене легко розкусили, Натанчик…
Натаніель: Натаніель.
Ірина: Справді, джерело ненадійне, бо насправді я знайшла це в
“Однокласниках”, а не в “Фейсбуці. Не хотіла здатися вам не
сучасною. (Натаніель і Ксеня гаряче протестують проти цього
твердження) Але на “Фейсбуці” я також знайшла дещо. Просто там
не так цікаво. А я саме збиралася прочитати про його зустріч з Отто
фон Бісмарком. Хочете послухати?
Натаніель: Не треба.



Ірина: Ну добре. (довго гортає) Ось!Переїхав до нашого подвір'я
кілька років тому разом зі своєю дружиною… Уявляєте, з дружиною.
Ксеня: Я не здивована, він такий імпозантний.
Ірина: Був досить амбітним, легко причарував своїх сусідів. Одразу
ж вступив до місцевого ОСББ. Як кажуть очевидці, його стосунки з
дружиною були напруженими. Вона вважала його порожнім місцем,
недостатньо мужнім і знущаючись називала його Уланчиком.
Ксеня: От, сука!
Ірина: Так, неприємна особистість. У них взагалі не клеїлось. Дітей
не завели. А одного вечора він застукав її з іншим чоловіком.
Ксеня: Який жах!.. Він хоч прописав їй в табло?
Ірина: Ох, так. Ще й як. Він ніби втратив у цю мить якусь частину
себе і підібрав іншу, що валялася просто неба. Як кажуть, він
лупцював її з усієї сили, непреривно, протягом години. Кажуть, що
він навмисно бив так, щоб на її тілі не залишилося жодного
неушкодженого місця. Врешті-решт вона втратила свідомість, але
Улану цього було недостатньо. Він відрізав їй палець на нозі і з тих
пір носить його на шиї, мов амулет. Коли жінка прокинулася, то не
могла згадати хто вона і що сталося. З тих пір вони не разом.
(Пауза)
Ірина: А ще він стежив за Францем Фердинандом у Сараєво в
1914-у.
Натаніель: То це Ви…
Ірина: Що? Ні, я не Франц Фердинанд.
Натаніель: Це Ви дружина Улана.
Ірина: Ой. (сміється) Дитино, що ти мелеш. Я б пам'ятала.
Ксеня: Але ж його дружина втратила пам'ять від побоїв. Може Ви
просто не пам'ятаєте.
Ірина: Ну вже й вигадали. Це ви де прочитали таку нісенітницю? Во
“Вконтактє”? (сміється) Ну гаразд. Я хотіла лише попередити Вас.
Треба бути обережними. Бо хто знає, можливо, що саме він
розв'язав Першу Світову (Встає, йде до виходу) Прощавайте!
Ксеня та Натаніель: До зустрічі.

Кошторис. Великий і Жахливий.
(На сходах. Напівтемрява. Ірина зіштовхується із двома людьми.
Це Улан та В.П.)



Ірина: Ой, ви мене налякали.
В.П. Чого ж нас боятися? Ми всього лише доброзичливі сусіди. А за
сумісництвом люди, від яких залежить доля усього подвір'я. Це
велика відповідальність. Ти ж пам'ятаєш, що на тобі також лежить ця
відповідальність. Бо якщо ти забула, то я навіть не знаю, як же нам
вчинити. Ой, не знаю. Може навіть доведеться виключити тебе із
ОСББ.
Ірина: (схаменувшись) Воістину Бе-Бе!
(У В.П. трясеться підборіддя, Улан - сама зверхність)
В.П. Пізно! Пізно…
Ірина: Та годі вам! Слухайте… (тягне руку до Улана, В.П. б'є її по
руці)
В.П. Улан Йосипович сам вирішить, коли тебе слухати. Улан
Йосипович має право. Улан Йосипович має право, бо живе тут усе
своє життя. Тут жили його батьки, діди та прадіди. Це значиться у
його генеалогічному древі. А що ж ти, Ірочко?
Ірина: А що ж я?
(Пауза)
В.П. Ми випадково помітили, що ти завітала до Натаніеля
Андрійовича Ступного, нового члена ОСББ. Навіщо?
Ірина: Я готую рагу. Зайшла за цибулею.
В.П. Та навіщо непокоїти молодят? Зайшла б до мене, я б залюбки
дала. Я ж вже давала…
Ірина: Ваша цибуля була гнила. Я почала її нарізати і звідти полізли
опариші. І це були вже дорослі опариші. З них почали з'являтись
мухи і одразу кинулися на мене. Залітали під одяг. Я відбивалася з
усіх сил! І тут вони раптом кинулися мені в очі…
(ВП. неочікувано і різко хапає Ірина за голову і натискає пальцями
на очі, щось вириває із очей)
В.П.: Дістала! Бачиш? Більше нема. Жодної мухи у твоїх очах.
Невже не бачиш? Яка ти невдячна.
(Ірина сліпне. Кричить)
В.П, У керівництва ОСББ є претензії до тебе. Втім… Мені нічого
сказати. А от Улан Йосипович хотів дещо донести до твого відома.
Ірина: Ні, благаю.
Улан: (дуже гучно) У мене є питання. (тихіше) Ви, напевне не
знаєте про певні специфічні особливості нашої діяльності. Хоча



мали б. Але нічого. Я знаю. Я розкажу. (Надалі Улан промовляє то
зовсім тихо, то дуже голосно. Періодично легенько торкається
Ірини від чого вона кричить, наче від розпеченого заліза. Чим
довше Улан говорить, тим гірше почувається Ірина. Деякі слова
Улана повторює В.П.) Пісок. Надзвичайно цікава субстанція. Чому?
Я не знаю. Але діти обрали саме його в якості веселого дозвілля.
Вони створюють неймовірні речі. І це прекрасно. Бо як вони
створюють замки з піску з ровом та гаражами, так і ми піклуємось
про це подвір'я. Щось створюємо. І піклуємось про цих дітей. Вони -
наше майбутнє і можливо саме вони доведуть усі прилеглі території
до досконалості. А може й розширять вплив ОСББ до масштабів
всього мікрорайону. Так… Наступні… Наступна… Або наступний…
Ось хто нам потрібен. Творча молодь потребує піску. Піску, що
розширить їх світосприйняття. Але… Де цей пісок?
У нас багато членів в нашій організації і кожен виконує свою
функцію. Кожен отримує завдання. Це важливо. Хтось доглядає
клумби. Велика пошана. Наші клумби виглядають бездоганно. А це
не так вже й просто. Це значить не лише вийти на ділянку та травку
пощипати. Ні, це тижні кропіткої роботи. Плюс розробити план
поїздок на ринок та в магазини, сформувати перелік покупок. Треба
поїхати, купити і неодмінно скласти кошторис. А у кошторисі суворо
розділити покупки за категоріями: інвентар, саженці, розхідники,
транспортні витрати. Ціла серія дій, що призводить до появи
надзвичайних за своєю красою клумб.
Ірина: А-а-а-а!...
Улан: Знаю, колись і Ви займалися клумбами.
В.П.: А-а?
Улан: І Ви. Але не в тому суть. Ми багато чим займаємось. Чистота в
під'їздах, квіти на підвіконнях, вивіз сміття, облаштування дитячих
майданчиків і ще… Щось. Багато чого. Але ТИ, Ірочко, знаєш у чому
проблема? Пісок! Проблема у піску. Покоління дітей, що має змінити
долю мікрорайону не має повноцінної ділянки для реалізації своїх
творчих задумів. Ти вбиваєш наше майбутнє. І тільки ти винна в
цьому. Тобі нагадати, що саме ти мала зробити?
Ірина: Ні… Будь-ласка…
Улан: Всього навсього зателефонувати. Зателефонувати.
Петровичу. Щоб він закупив дошки у свого собутильника Ігоря і



змайстрував каркас пісочниці. Далі! Ти мала контролювати процес
підготовки до встановлення каркасу. Написати в чат ОСББ і чекати,
поки якась із мам змусить свого чоловіка встановити цей каркас. І
звісно, ти мала зв'язатись із постачальником будівельних матеріалів
“Топаз-буд”, щоб вони завезли нам пісок.
Ірина: Так. (плаче) Я все це зробила. Хіба я в чомусь винна?
Улан: Так. (проводить долонею по її шоці) Ти все це зробила. (Ірина
посміхається крізь сльози) Окрім одного.
Ірина: Ні… Будь-ласка… Благаю, Уланчик…
Улан: В магазині “Все по 3” продавався чохол для пісочниці. Всього
за 274 гривні. Без чохла ми не можемо ввести пісочницю в
експлуатацію. Ти. Мала. Його. Купити. І. Звісно. Заповнити.
Кошторис.
(Ірина вмирає. В.П. плює на тіло. Улан хапає В.П. за руку, хоче
вдарити, але не наважується)
Улан: Ходім. Треба виставити їжу безхатнім котикам.

Одкровення В.П.
(В.П. виводить Улана за руку. Той знаходиться десь не тут. В.П.
всаджує Улана на лавку і починає кликати котів. Розкладає
пшеничну кашу перемішуючи її з паштетом по брудним
одноразовим лоточкам від курячого філе)
В.П: Мрії… Мрії мають право на реалізацію. Вони мусять ставати
дійсністю. Ось, наприклад, я. Хіба не про це я мріяла? Заступниця
голови ОСББ. Увесь мій час займає ця діяльність, адже життя людей
не покращиться без нашої постійної участі у цьому житті.
(Виходить Ксеня, щось нечутно розповідає Улану. Так само
нечутно сміється. Улан не реагує. Його рот і очі напіввідкриті)
В.П.: Пригадую себе у п'ятирічному віці. Тоді батьки залишили мене
на ночівлю у бабусі. Я побудувала величезну халабуду зі стільців,
подушок від дивану та простирадла. Цілий день і до самого вечора я
брала багаточисельних ведмедиків, що стояли на полицях і по
одному заносила їх до халабуди. Там я з допомогою чайних ложок,
шприців без голки, кухонного молоточка та старої дідусевої лупи
проводила їм медогляд. І в мене досить непогано виходило. Комусь
я перев'язувала кінцівку рушником і відправляла на курс реабілітації
на балконі. Комусь я виписувала таблетки і видавала порожні



коробки від бабусиної валеріанки. А хтось був смертельно хворий. Я
нічого не могла зробити, але боролася за життя пацієнта до самого
кінця. Це була моя особиста лікарня, де я виконувала всі функції.
І от бабуся вкладає мене спати і питає: “Сонечко, як ти провела
день?” А я кажу: “Я рятувала життя ведмедиків”. І вона каже: “Яка ти
розумничка. То коли виростеш, ти також будеш рятувати життя
людей?” Кажу: “Так, бабусю!” І вона до мене: То ким ти станеш?”. А я
без вагань відповідаю: “Заступницею голови ОСББ”.
(Ксеня цілує Улана в щоку, той не реагує)
В.П. А вже більш дорослою я грала з хлопцями на шкільному
подвір'ї. Так, я переважно грала з хлопцями, бо завжди була
бойовою дівчинкою. Ми грали в поліцейських і грабіжників. Розіграли
ролі на “чу-ва-ші”. Так випало, що роль поліцейського дісталася мені
І правосуддя почало залежати лише від мене. Зазвичай ця гра
перетворюється на банальні наздоганялки, але не в мою зміну. Я
знайшла серед бандитів найдрібнішу сошку - Миколу Прибудько..
Він був більше схожий на дівчинку, ніж я. Я знала, що він володіє
інформацією, де ховаються інші бандити. Тому я прив'язала його до
ручки дверей трансформаторної будки і чекала, доки він сам
заговорить і здасть усіх. Але втрутились мої батьки і покликали
додому. І вже в ночі у нашій квартирі пролунав дзвінок. Це була
мама Миколи Прибудько і сам заплаканий Микола. “Що за потвору
ви виховали?!” - кричала вона - “Ким ВОНО виросте?!”. Я відповіла:
“Заступницею голови ОСББ”.
(Ксеня цілує Улана в напіввідкриті губи. Той не реагує, але Ксеню
це не турбує)
В.П.: Ось я вже навчаюсь у ВУЗі на проектувальницю доменних
печей. Був екзамен з якогось предмета. Я навіть назву не пам'ятаю.
Я не готувалась, бо навіть не розуміла суть предмета. Витягла,
значить, екзаменаційний квиток, щось там наговорила, а викладач
такий: “Ти ідіотка?! Дурепа! Нащо ти до мене припхалася?! Ти ні на
що не здатна! Просто нуль! Безмозка тварина! На що ти взагалі
розраховуєш?! На богатого чоловіка? Ким ти станеш з такою
дірявою головою?!” І тут я гордовито відповідаю:..
Ксеня: (відривається від губ Улана) Заступницею голови ОСББ.
(Ксеня залазить верхи на Улана, той майже не реагує)



В.П. Саме так я і відповіла. А нещодавно була ситуація. Приходжу я
до свого психотерапевта, а він мені каже: “Мені ніяково про це
казати, але Вам краще шукати іншого спеціаліста”. А я ж не розумію,
питаю: “А в чому справа?”. І цей хлопчисько в окулярах мені видає:
“Та ось бачите, у Вас присутні позитивні риси. Ви сильна жінка. З
характером . Але негативні риси все ж таки превалюють. Ви
жорстока, зла, знущаєтесь наді мною у ті моменти, коли я щиро хочу
допомогти. До того ж Ви мене налякали своєю історією про те, як
велосипедом розчавили кота. Я може занадто слабкодухий. І, звісно,
як на мене, то скидувати з вікна на машини пакети з лайном, це
неправильно. То ж, на все добре. Я не можу Вам допомогти.” І тоді я
так зухвало: “Заступницею голови…” І раптом  відчула, щось не так.
“Зачекайте” - кажу - “ А як же?... Ви нічого не хочете в мене
запитати?”. І він навідріз: “Прощавайте!”.. А я… А я… А що я?
(поступово йде. На обличчі нервова судома) Я хотіла стати… Так…
Я стала! Я стала… заступницею… Голови… О.ЕС.БЕ…БЕ…

Нуаритяни
(Ксеня раптом кричить і тікає. Виходить Натаніель, ходить
навколо лавки. Інколи пристрибує, наче півень. Улан сидить
непохитно.)
Натаніель: Я… Я бачив.
Улан: Я бачив.
Натаніель: Ні, це я бачив.
Улан: Я бачив.
Натаніель: Так ти бачив, що я бачив?
Улан: Так, я бачив, що ти бачив.
Натаніель: І це тебе не зупинило?
Улан: І це мене не зупинило.
Натаніель: Припини, папуга!
Улан: Я не папуга. Я голова ОСББ.
Натаніель: Це не дає тобі права…
Улан: Це дає мені право.
Натаніель: Тобто це дає тобі право робити що завгодно із моєю
Ксенею.
Улан: Я нічого не робив. Вона сама все робила.
Натаніель: Ти брешеш, я все бачив.



Улан: Що ти бачив?
Натаніель: Усе. Ти не маєш права.
Улан: А ти маєш право?
Натаніель: Так, я маю.
Улан: Ти маєш право?
Натаніель: Маю.
Улан: Право?
Натаніель: Маю.
Улан: Ти маєш право?
Натаніель: Я маю.
Улан: Але не право. Це добре, бо я вже злякався.
Натаніель: Злякався?
Улан: То що ж ти побачив.
Натаніель: Тебе зі своєю жінкою.
Улан: Але вона сама все зробила. Я навіть сюди не прийшов.
Натаніель: Та як же таке можливо? Ти хочеш сказати, що вона сама
себе?
Улан: Фактично так. Мене тут не було. Я був далеко.
Натаніель: Але я бачив тебе тут.
Улан: Ну, тобі здалося. Бо я був далеко. Вона сама.
Натаніель: Але ж таке неможливо. Вона могла лише зі мною. Та й
то не могла.
Улан: Так воно і було. Або з тобою, або сама.
Натаніель: Але ж ти був тут.
Улан: Ні, мене тут не було.
Натаніель: Скажи чесно, ти силою її змусив?
Улан: Ні, я ні коли ні до кого не застосовував силу. І не збираюся. Я
й до Ксені не застосовував силу.
Натаніель: То вона сама?
Улан: Сама.
Натаніель: Але навіщо?
Улан: Для тебе.
Натаніель: Для мене?
Улан: Так. Тебе ж також тут не було. Але тепер ти тут.
Натаніель: Тобто?
(Улан встає. Натаніель сідає на його місце. Тепер Улан ходить
довкола)



Улан: Тебе тут не було. Ніколи не було. Але ти мав тут опинитись.
Натаніель: Де?
Улан: Саме тут. Я взагалі тебе ніколи не бачив і не певен, що ти тут
є навіть зараз.
Натаніель: Я тут. Ось. Сиджу на лавці.
Улан: Справді? А може це я сиджу на лавці, а ти скачеш навколо
мене?
Натаніель: Ні, я ніколи такого не робив. Я сидів тут с самого
початку.
Улан: Дійсно? Ти не брешеш?
Натаніель: Я ніколи не брешу.
Улан: І цим ми з тобою дуже схожі. Але, що ж це означає?
Натаніель: Що це означає?
Улан: Мітиш на моє місце? Хочеш відібрати все, що я будував…
Натаніель: Ні, я не маю права.
Улан: Що ти кажеш? Голосніше!
Натаніель: Ні, я не маю права.
Улан: Не чую!
Натаніель: Я не маю права!
Улан: Не… Що?!
Натаніель: Маю права.
Улан: Маєш права?
Натаніель: Маю право!
Улан: Право маєш?
Натаніель: Так, я маю право!
(Пауза)
Улан: Он значить як… (збирається піти, раптом повертається)
Але навіщо?
Натаніель: Я шукаю відповіді.
Улан: Відповіді. Що ж, колись і я шукав відповідь. Я знайшов її. Якби
не знайшов, то ніколи б не став головою ОСББ.
Натаніель: Ми не схожі.
Улан: Звісно. Як томат і помідор. (сідає до Натаніеля) Розкажи.
Натаніель: Я не хочу розповідати. Ти мені не подобаєшся.
Улан: Так і ти мені не подобаєшся. Інколи ворог може бути
найкращим другом. Розповідай, не ломайся!
(пауза)



Натаніель: Ну, добре… Знаєш… Я завжди захоплювався
островами. Півострови це також непогано, я там принаймні бував.
Улан: Так, і я.
Натаніель: Але… Острів! Уяви собі безмежне плато. Якісь ліси.
Чесно, я не знаю, як ростуть ліси на плато. Я навіть не дуже
розумію, що таке плато, але це неважливо. І там живе народ, землі
якого колись були окуповані. Стара історія.
Улан: Та всі вже забули.
Натаніель: А потім роки незалежності. Світова підтримка і побудова
інфраструктури. А навколо лише океан.
Улан: Який океан?
Натаніель: Ну,(показує руками) такий. От, такого розміру, приблизно.
Не пам'ятаю назву. Але він не дуже гучний.
Улан: Прекрасна назва.
Натаніель: Я захопився Нуару в дитинстві. І досі захоплююся. Я вже
зібрав досить багато грошей на поїздку. Готую сюрприз для Ксені.
Мені б вже вистачило на чотири поїздки до Нуару. Але… Я не знаю
назви столиці республіки Нуару. Але як же таке можливо? Я вже
багато років шукаю відповідь, але ніхто не здатен мені допомогти. Я
(плаче)... Я не розумію… Невже складно дати відповідь?.. Я від
цього незнання відчуваю майже фізичний біль. Та ні… Буквально
фізичний біль! Кожну мить свого життя. Ніхто навіть не знає про
існування Нуару (плаче в Улана на колінах)
Улан: Божа воля - перш за все.
Натаніель: Що?
Улан: “Божа воля - перш за все” - девіз республіки Нуару.
Натаніель: Справді? (дивиться на Улана з недовірою та
захопленням)
Улан: Справді. (пауза) Проголосили про незалежність 1-го січня
1968-го року.
Натаніель: Ти це знаєш? Правда? (притуляється до Улана)
Улан: Знаю. А, уявляєш, у них населення всього 14000.
Натаніель: (сміється) Справді? Так мало?
Улан: (також сміється) Я й сам був здивований. А ще. Знаєш, як
звуть їхнього президента?
Натаніель: А, ну!
Улан: Лайонел Ен-гі-ме-а!



Натаніель: Енгімеа?
Улан: Угу!
(Сміються)
Натаніель: Звучить, наче хвороба. (сміється)
Улан: (сміється) Я так само подумав.
Натаніель: “Лікар, що зі мною?” - “Ох, у Вас енгімеа. Ось вам
пшикалка для горла”. (сміється, притискає Улана до себе, цілує в
скроню) Як же це… Неймовірно. Чудово…
Улан: (сміється) Так! А от… столиці в них нема.
(Пауза)
Натаніель: Що?
Улан: Я й сам був шокований. Це єдина країна у світі, де немає
офіційної столиці.
Натаніель: Але ж… Це неможливо… Це позбавлено сенсу.
Улан: Так, у це складно повірити.
Натаніель: Але ж як?! У них же є власний президент. Власний…
Енгімеа!
Улан: Натанчик…
Натаніель: Ні-ні, не називай мене так!.. Ти що це собі думаєш?! Ти
хто такий? По-твоєму це смішно?
Улан: Я розумію твої почуття.
Натаніель: Нічого ти не розумієш! Ти… Ти! Наркоман! Ссикун!..
Шмаркля!
(Пауза)
Улан: Нарешті ти прийшов.
(Натаніель хапає Улана за горло і повалює на лавку)
Натаніель: За кого ти себе маєш?! І що ти собі дозволяєш?! (Улан
намагається щось сказати, але не може. Виходять люди в плащах
і масках) Ти брешеш. Брешеш! Я шукав відповідь. Усе життя. Я жив
цим. Я був більшим громадянином Нуару, ніж самі нуарці…
Нуаритяни…  Нуарійці…І тут з'являєшся ти. Ти. Я. ТИ. Ти не мав
права мені відповідати. Ти мав збрехати. Збрехати, як це робили всі!
Мені не були потрібні відповіді. Я тебе навіть не питав! Я хотів лише
красивої мрії! Ненавиджу тебе! Ненавиджу! (Натаніель душить
Улана. Він продовжує це робити навіть тоді, коли Улан вже не має
ознак життя)



Людина в масці: (співає) Натаніель. Андрійович. Ступний. Н. А.
Ступний. НА-Ступний.
(Темрява)

Підвал 1-го під'їзду 78-го будинку

(Натаніель сидить на тій самій лавці, але в іншому приміщенні)
Люди в масках: Подвір'я засинає. Подвір'я загниває. Воно порожнє.
Тут безліч жильців, але людей нема. Нема. На ігрових майданчиках
грають не діти. На ігрових майданчиках грають гравці. Клумбами
займаються не садовники. Садисти. Сміття не вивозять сміттєвози.
Сміття не вивозить саме себе. Водії сміттєвозів не вивозять своє
життя. Під'їзди скоріше нагадують від'їзди у трунах. Кнопка виклику
диспетчера не працює, хтось підпалив її. Вона розплавлена. Усі наші
надії були лише на нього. На диспетчера. Але де він? Нема його.
Покинув він нас. І тільки ми є, були і будемо. О.С.Б.Б. Ми тут. А з
нами наш незмінний голова. Минають роки, покоління зникають у
вирі часу. Перестають існувати держави, але не ми. Ми живі. Ми
існуємо. Ми допомагаємо. Ми рятуємо. О.ЕС.БЕ.БЕ.
Натаніель: (ніби прокидається зі сну) Бе.. Бе?
Люди в масках: Він це сказав? Але хто він?
Натаніель: Натаніель Уланович… Вибачте… Натаніель Андрійович
Ступний.
Люди в масках: То чи це важливо? Він. Не він. Він лише той, хто
своєю жорсткою рукою вкаже нам наше місце. Як скаже, що ми
маленька республіка, що навіть столиці власної не має, то так воно і
буде.
Натаніель: Ні… Ні.
Люди в масках: А як скаже, що існують мікрорайони, але існують і
макрорайони, то ми підемо за ним без вагань.
Натаніель: Так?
Люди в масках: Він може навіть постановити, що ОСББ - фіктивна
організація, побудована на принципах сектанства і розпустити нас. І
тоді ми розійдемося по квартирам і проживемо звичайне життя, не
ввійшовши в історію.
Натаніель: Це було б нерозумно.
Люди в масках: Він хоче щось звеліти?



Натаніель: Так, я хочу, щоб ви…
Люди в масках: Але ж він не має права. Хіба він голова ОСББ? Він
лише має ним стати.
(Одна людина знімає маску і падає на коліна перед Натаніелем. Це
Ксеня)
Ксеня: Натанчик…
(Натаніель дає їй ляпаса)
Ксеня: Нарешті.
Натаніель: Я схожий на всіх і не схожий ні ні кого. Я сюди приїхав,
але чи я тут. Мене тут ніколи не було, але я був тут завжди. Я ніколи
нікого не скривдив, але ось переді мною моя жертва. Я ніколи не
брехав, але мої космічні друзі з цим не згодні… (До людей в масках)
То чого вам треба?
Люди в масках: Мітка. (Ще одна людина знімає маску. Це В.П.)
В.П.: Мітка…
Натаніель: Варвара Павлівна?
В.П.: Ні.
Натаніель: Віра Петрівна?..
В.П.: Він може назвати будь-яке ім'я і жодне не буде моїм. Втім,
варто йому отримати мітку і він зможе називати мене будь-яким
ім'ям, яке йому сподобається.
Натаніель: Мітку?
(Ксеня важко зітхає)
Натаніель: Розумію. (До Ксені) Вибач.
Ксеня: Я тебе кохаю. Завжди кохала.
(Люди в масках підіймають Ксеню, знімають з неї взуттся,
протягують ногу Натаніелю і дають в руки секатор)
Натаніель: Кохана… Слухай, зараз буде боляче.
Ксеня: Я цього чекала багато років.
Натаніель: Ти ж не кричатимеш?
Ксеня: Тепер не буду. Дякую, що попередив.
Натаніель: Кохаю тебе. І… Щоб ти здохла. (відрізає палець)
Ксеня: О, та-а-а-ак… (втрачає свідомість, її уносять)
В.П.: Натаніель Андрійович Ступний!
(Натаніель сідає на лавку і раптом відчуває, що це його місце сили.
Він дивиться на палець Ксені. Зненацька підіймає його над
головою)



Натаніель: О-ЕС-БЕ-БЕ!
Люди в масках: Воістину Бе-Бе!
Натаніель: О! ЕС! БЕ! БЕ!
Люди в масках: Воістину БЕ-БЕ!
Натаніель: Воістину!
Люди в масках: БЕ! БЕ!
(Люди в масках продовжують то тихіше, то гучніше)
В.П.: (підходить до Натаніеля) Що він звелить людині, що носить
титул заступниці голови ОСББ?
Натаніель: Чи будеш ти мені так само віддана, як Улану?
В.П.: Не було ніякого Улану. Ти перший і єдиний. То скажи… До яких
меж ми дійдемо? Де закінчується вплив ОСББ?
Натаніель: Вплив ОСББ ніде не закінчується.
Люди в масках: Бе! Бе! Бе-бе-бе! Бе-е-е-е-е! Бе-бе-бе! БЕ-Е-Е-Е-Е!

ІІІ-є пришестя Ірини
(Ірина навпомацки збирає лотки від кошачої їжі)
Ірина: Нещасні котики. Хоча… Чи вони нещасні? Хіба вони знають
інше життя? Хіба вони здатні щось змінити? Як вони можуть
порівнювати своє життя із життям, якого ніколи не мали. Вони звісно
можуть горлати під вікнами, але чого вони горлають? Аж ніяк не
через те, що їм важко жити. Лише тому, що хочуть кішку. Чи кота. В
залежності від статі. Чи змінять вони колись щось? Чи можу я уявити
собі кота, чи кішку здатних змінити власну свідомість? А тим паче,
що здатні змінити свідомість інших котів? Навряд. Неймовірно тупі
істоти. (розкидує лотки від їжі, топчеться по ним) Добре, що я не
така. Я свідома людина і маю право обирати своє майбутнє. Я можу
змінити у своєму житті, що завгодно… Так. Легко! Але ж… Але ж… Я
померла. Нема мене. А що ж я можу змінити. Я померла… Але я
можу! В житті все можу… Але ж.. Я не маю життя… Життя немає.
Нема життя… (Іде)
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