
ВОЛОДИМИР СЕРДЮК

РОЗІБРАТИ  М.
НА  ЗАПЧАСТИНИ
(далеко не п'єса)

М. - усіма відомими мені мовами означає чоловіка (мужчина, mano, man,
mensch), навіть МАМА - то грузинський тато.
М. - також смерть усіма європейськими мовами.
М. - це також можливість, припущення. Що ж, припустимо...

-----
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ДІЙОВІ ОСОБИ:

М. Змучений підліток.
ЖІНКА в шафі.
ЖІНКА №1.
ЖІНКА №2.
ЖІНКА №3, зі стелі та з підлоги.
ДІВЧИНА, Майже голомоза.
ПІОНЕРКА.
ПІОНЕР.
ДВА ПОЛІЦАЯ.
ЖОВТА КУЛЬКА.

ЯВА 1.

Затемнена сцена, середину якої займає запущена, тьмяно освітлена кімната з
похилою стелею, нерівною підлогою та кривими стінами. Брудне вікно,
обшарпані двері, стіл, ліжко. Над усім домінує старовинна шафа.

Змучений підліток ворушить губами вирішуючи світові проблеми.
Складається враження ніби він, от-от, полисіє.

М. "... вдалині гуркотіло Карпатське море. Офіцер Іноземного легіону витяг з
обгортки жовту пігулку і замислився перед тим як проковтнути її: " Може ще не
час?"

Краплі рідкого аміаку, конденсуючись, осідали на його чорно-зеленій рипучій
лусці. Жовта облатка в коричневих пазурях виглядала немов вогник серед ночі.
Дмухнув вітерець азоту й іноземець зрозумів, що далі вже зволікати
неможливо..." Здається я божеволію. Де я, в натурі?

ШАФА.   Вулиця Південно-Кільцева. Третя година ночі.
М.   За бортом?
ШАФА.    Мінус два.
М.   Апокаліпсис іще не настав, ні?
ШАФА.   Поки ще ні. (Похитується, видаючи щось на кшталт " хе-хе" ).
М.   Яке щастя.
ЖОВТА КУЛЬКА.   Яке? (Пробігає кімнатою з кутка в куток. М. робить

вигляд ніби недочув).

(Грюкіт у двері).

М.   Хто там?
ПІОНЕР.   Я.
М.   Я? От чудасія. Не може бути.
ПІОНЕР.   Не ти - я. Піонер.
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М. То заходь. Прошу-прошу. (Облизуючись намагається впіймати кульку.
Невдача. Знову спирається на стіл.) Металобрухту немає. Макулатура у
вбиральні - забирай хоч усю.

ЯВА 2.

Піонер мовчить, потім роздвоюється, видавши з себе Піонерку. Обоє подерті, в
реп'яхах. Піонерка з альпенштоком і в ластах для плавання Чорним морем.
Піонер з лижами за спиною і казанком при боці.

М.   Ви якісь дивні.
ПІОНЕР. Ти теж. (М. ствердно киває.) Піонер - означає перший. Спробуй-но

лише сказати, ніби ми запізнилися.
М. Ні-ні, саме вчасно, третя година ночі. Коли вже ви тут, чуваки-колєги,

зробіть послугу, перевірте чи ота шафа дійсно розмовляє?

(Піонери відчиняють дверцята, зазирають досередини шафи.)

ПІОНЕРКА. Звичайно, розмовляє. (Зневажливо пирхає і відходить.) То,
мабуть, суфлерка цієї п'єси. Вона мусить весь час говорити.
М.   А хіба це п'єса?..
ПІОНЕРКА. А ти не знав? (До Піонера.) Ти що, не можеш відірватися від тієї

шафи? (Піонер дійсно не може.)
М. Так? То тоді зачиніть дверцята, нехай не дме. (Піонерка зачиняє.) Уф, аж

легше дихати стало. А за бортом дійсно "два градуси"?
ПІОНЕРИ (Хором).   За яким бортом?
М.   Ні-ні-ні, ні за яким! То я так.
ПІОНЕР.   Думай, що говориш.
М. Так ото ж то й біда, чим більше думаєш - тим менше розумієш. Ви, взагалі,

по диметродона?
ПІОНЕРКА.   Чи ти спиш? Навіщо нам диметродон?
М. Просто я собі думаю, не по носорога ж ви прийшли (Разом захоплено

сміються.), а стільців давно вже немає!

(Піонер виймає мегафона.)

ПІОНЕР.   Гігантопітек, мужик! Нас цікавить гігантопітек!
(Кімнатою пробігає жовта кулька.)

М. Не знаю і знати не хочу. Мене це не хвилює. Не мав, і не маю, і не матиму
стосунку. За бортом третя година ночі.
ШАФА.   Три п'ятнадцять.
М.    ... а я караюся, мріючи про малюсіньку жовту кульку.
ПІОНЕРКА. Нормальні люди рахують баранів...
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(Кімнатою бреде отара овець.)

...або слонів…  (За стіною, наближаючись, гупає череда слонів.)
М. Слони! Як банально. (Слони засоромлено стихають.) Колотнеча втечі... Де

ж моя жовта кулька?

(Жовта кулька підстрибує, але ніхто не звертає на неї уваги. Вона робить
непристойного жеста. У туалеті хтось спускає воду.)

ПІОНЕР.   О! Там же ж макулатура. Треба забрати (Відчиняє двері, звідти
обурено й налякано верещить жінка. Піонер зачиняє двері і підпирає їх плечем.)
Скільки ж вас тут? (Здивовано.)

М.   Та вони тут навкруги повсюди (Байдуже відмахується.), спати не дають.
ЖІНКА №1 Спати? (Перепитує з ліжка.) Хто б говорив! Цілісінькими ночами
стовбичиш біля столу, ловиш якихось мух...
М.   Кульки.
ЖІНКА №1 ... ні щоб лягти до ліжка, як усі порядні люди.
М.   Зачекай, я чогось не можу зрозуміти, адже третя година ночі...
ШАФА.   Пів на четверту.
ПІОНЕР.   Ку-ку!
ПІОНЕРКА.   Гей, звільніть туалета, ви ж не самі тут.
ЖІНКА №2   І куди я піду?
ПІОНЕРКА. Та хоч до кухні. (Пише крейдою на дверях: КУХНЯ.) Приготуйте
нам вечерю, ми щойно відтюпали двісті кілометрів, а тому ідіотові – дайте кави,
все одно ж не засне.
ЖІНКА №2. Правда ваша. замучив усіх. Я виходжу, але ви дайте слово, що не
чіпатимете мене. (Сторожко прочиняє двері і продовжує говорити, немов
нічого не сталося.) Що ви, люба, мигдалю не треба терти, в жодному разі,
ніколи.
ПІОНЕРКА.   Та невже зовсім не потрібно?
ЖІНКА №2.   Нізащо. Це все одно як ніби терти банана.

ЯВА  3.

ПІОНЕРКА.   Бананів не труть?
ЖІНКА №2.   Господь з тобою, дитинко, ніколи.

(Жовта Кулька всідається на Шафі. Піонер бере з таці бутерброда і
жахається.)

ПІОНЕР.   Тут щось не так.
М. Так і я ж про це саме кажу від початку. Усе нормально і, раптом, криза, а ти
як завжди не готовий. Таке враження, ніби хтось володіє і тобою і твоїми снами,
але володіти снами зовсім не означає заколисувати. Можливо навпаки: насилати
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ману? Сьогодні я не хочу говорити про те, чого не знаю. Проте, звідкіля мені
знати чого я хочу-не -хочу? Ні, треба говорити не про те - про те треба думати.
Проте...

(М. сміється сам до себе. Напад веселого переляку примушує його здригнутися,
вигнавши на обличчя вираз відрази.)

ПІОНЕР.   Мова не про те. Мене жінки цікавлять.
М.   Зрозуміло. І мене колись цікавили.
ПІОНЕР. Гей, прокинься! Я про тих, котрі отут ходять. (Жінки п'ють каву,
вальсують, приміряють різні фасони вбрання). Давай все по-порядку, щоб
з'явилась логіка.
М.   Логіка, з'явись!
ПІОНЕР.   Не так. Перше: де твої меблі?
М.   Онде. Шафа, ліжко.
ПІОНЕР.   А все інше?
М.   Вивезли.
ПІОНЕР. (Кричить): Хто?!
М.   Вантажники.
ПІОНЕР. Але хто їм наказав це зробити? Тільки не кажи, що обставини.
Наказати мусила якась конкретна людина. Хто?
М.   Та ж онта, руда.

(Руда жінка №2 випадає з загальної колотнечі)

ПІОНЕР.   Отже розпад і непорозуміння почалися з неї?
М.   Ні, з отієї, білявої.

(Русява жінка №1 випадає з загальної колотнечі).

М. (продовжує). Я пішов до війська, а вона вийшла заміж. Спочатку я ненавидів
її а потім якось змирився, подумав, пек з ним, нехай залишається, місця
вистачить.
ПІОНЕР.   Ага, це вже щось. А ота папуга з шафи?
ШАФА.   Три сорок п'ять!
М. Вона була секретним агентом. Ми зустрілися усього лише на одну ніч, але
відтоді вона завжди зі мною.
ПІОНЕР.   Яка гидота! Ти спав з секретним агентом!
М. Точилася війна і вона була настільки секретним агентом, що я тоді про це й
не відав.
ШАФА.   Я загубилася на театрі військових дій...
М.   Агент не може існувати сам по собі, йому потрібні реагенти і каталізатори.
ШАФА.   Бреше, ой як бреше... Я була не секретним, а спеціальним агентом.
ПІОНЕР.   А в тому є якась різниця?
М.   Різниця для різника... Мабуть (здвигає плечима).
ПІОНЕР.   А з тебе яка там була користь?
М.   Я грав на гітарі.
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ПІОНЕРКА.   Хіба так воюють?
М. Виходить, що й так воюють. Бачиш, який жаль, і вона загубилася. Нехай
собі сидить, га? А оту, що на ліжку, я взагалі не впізнаю. Знаю тільки, що уві сні
вона розмовляє іноземною мовою.
ПІОНЕРКА.   Узяв би, та й порозганяв їх усіх.
М. Не наважусь. Навіщось же їх сюди прислано. Якщо жінок посилають,
значить це комусь потрібно.

(Світло блимає і зі стін та стелі виростає зелене віття. Жовта кулька
грайливо проскакує повз М. Він, не сходячи з місця, намагається впіймати її, а
потім засоромлено дивиться на Піонера).

ПІОНЕРКА. (Длубаючи альпенштоком у носі, повідомляє.) Так, діагноз
зрозумілий.
М. (Радо) Справді? Може тоді випишете мені довідку? Я б на неї міг
посилатися, при нагоді.
ПІОНЕР.   Ні, нема часу. Нам потрібен гігантопітек.
М.   Візьміть целадона. Він мені весь балкон просмердів.

(Целадон впихує голову до кімнати.)

ПІОНЕРКА.   Дякуємо, але це не наш профіль.
М. Чому саме гігантопітек вам потрібен? Візьміть гномів, онде, їх маю цілу
сірникову коробку. Шкребочуться, кують там щось, копають, може через них я й
не сплю.
ПІОНЕР. Неможливо. Ніяк. Ми шукаємо виходу, а вихід нам спроможні вказати
лише гіганти, на плечах яких ми зведемось.
М.   Або на головах.
ПІОНЕРКА.   Що?
М.   Ні Бог, ні цар і ні герой...
ПІОНЕР.   Не зрозумів.
М.   Та й я теж. (Ламає сірникову коробку.)
ПІОНЕР. (Зацікавлено.) Ще гудуть?
М.    Ні, замовкли.  (Плаче.)

(Зі стелі опускається перископ. Він методично і пунктуально обстежує весь
простір.)

ПІОНЕРКА.   Хіба за нами ще спостерігають?
М. Звичайно. Спостереження й не переривалося. За вами, до речі, теж
спостерігають, тому рекомендую бути більш розкутими і говорити все, що
забажається. Зможете так? (До зали.) Я до вас звертаюся.
ПІОНЕР. Коли відверто, то я ніколи навіть не пробував жити так. Виходить
можна піти і зробити якусь нісенітницю?
М. Так вчинити необхідно, поки перископ іще тут, щоб їм там не здалося, ніби
ми тут займаємося чимось серйозним.
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ПІОНЕРКА. Та ну вас, підводники! Ламантін - ото була людина... Кинеться в
ополонку і сидить там тижнями. Надворі такий холод псячий буває й ополонка
замерзне, а він собі знай пасеться. Мовчки, розумієте, мовчки! Немає більше у
нас таких друзів.
ЖІНКА №2. Послухай-но, а чому на кухні немає холодильника? Був же ж,
такий великий, гарний, з морозилкою. Ми б наробили зараз коктейлів, або
морозива.
М.   Та ти ж забрала його разом з меблями, вірніше твої вантажники.
ЖІНКА №2. Я й забула. Тоді нічого, не звертай уваги. Можна, звичайно,
зробити присутнім часникові клізми.
ПІОНЕРИ. (Хором.) Дякуємо.
М.   Здається, не варто. Принаймі не зараз.
ЖІНКА №2.   Добре, ні - то ні.
ЖІНКА №1.   А чому я покинула тебе?
М.   Здається, я пив та ще й брехав тобі частенько.
ЖІНКА №2.   А як трапилося зі мною?
М.   Тобі подобались багаті чоловіки.
ЖІНКА №2.   І тому я фактично пограбувала тебе?
М. Фактично. Це пішло мені на користь. Поглянь-но, скільки з'явилося
вільного місця. Та й у голові поменшало полови; тепер я маю можливість
подумати про вічне.
ЖІНКА №1.   А чому не склалося життя у нас із тобою?
М.   Ти мала дитину від першого чоловіка і любила її більше ніж мене.
ЖІНКА №2.   То є невеликий гріх.
М. Я й не сперечаюся. Любов закінчилася а може її й не було, зате замість неї
не прийшла ненависть. Тому я й дозволяю вам усім залишатися зі мною, бо все
пробачив. Шкода лише, не відаю чи пробачили мені ви...
ЖІНКА №1. Облиш, це вже з іншої опери! Заведи краще музику, дуже хочеться
танцювати! Шкода, що ніхто не вмер.
М. Загляньте до шафи, там десь є кістки. Потанцюйте на них.

(Піонери заплющують очі і тремтячими голосами заспівують "Розлуку".
Бажаючі танцюють на протезах і кістках рок-н-рол, усі інші плещуть. кулька
скаче, Жінка з ліжка вигукує щось незнайомою мовою. Зірки опускаються
нижче. Коли хтось із акторів зморюється, він ховається за свого фоторобота і
знімає з нього покривало. Наприкінці вистави на сцені перебувають усі актори
та всі їхні фотороботи.)

М. (Звертається до глядачів.) Я повинен це робити. Тримати їх тут, значить
направляти потік у майбутнє. Треба постійно додавати зусиль, а зусилля
додадуть фарб і об'ємності. Бути впевненим, що вони були колись насправді -
означає вірогідність і мого існування; зникнення їхнє зараз означатиме, що й
мене не існує.
ЖІНКА №2. А зараз ти більше не п'єш? І не хочеш?
М. Ні, пити я покинув спокійно, зате почав бачити різні кульки і сплю якось
дивно.
ЖІНКА №1. Чи не спиш взагалі, визнай?
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М. У тому-то й справа. Це мучає мене, голова болить, проте жоден не може
пояснити мені - я зовсім не сплю чи взагалі не прокидаюся. (До Піонера.) Ось ти
прийшов знадвору, побачив мене свіжим поглядом, як тобі здається, можна
відрізнити коли людина спить, а коли ні? Можна?
ПІОНЕР. Був би ти п'яним, було би простіше.
М. Був би я, отож... (Пауза.) Стільки років мого життя - життя повного протиріч,
- я розділив на чотири ріки... кожна з яких врешті-решт впадає у тенета
нав'язливого комфорту, а вони самі опинилися у звивинах розкладу мого
занедбаного розуму. До речі, що там зовні?
ПІОНЕРКА. Ніч осіння.
М. Осінь нічна.
ПІОНЕР. Збір насіння.
ЖІНКА №1. Безпомічна.
М. (Вказує пальцем.) Це не її слова.

(Усі, врізнобій: Її, її...)

ПІОНЕР. Та яка тобі різниця?

(Літографія з зображенням міського крайобразу зривається зі стіни і
опускається між ними.)

ЖІНКА №2. Така тактовно-тонка?
ПІОНЕР. Тут зображено якесь придумане, ідеальне місто.
М. Перед тим, як побудувати те, реальне, з якого ти прийшов, його теж хтось
спочатку видумав.
ПІОНЕРКА. Якась дундуково-придуркувата думка.

(Спалахує світло і жовта кулька зникає.)

М. Чи це, бува, не гроза?
ЖІНКА № 2. Боже, я так боюся блискавок! Більше аніж шавок!
ПІОНЕР. Гроза - то завжди погроза чи загроза, а коли так блимає світло, то
всього лише попередження.

(Блимає світло і з кімнати ще щось зникає.)

ЖІНКА №1. Знову попереджають!
М. Знати би про що.
ПІОНЕРКА. А навіщо?
ПІОНЕР. Що?

(Піонери і М. стривожені, жінки поводяться як і раніше, тобто цілком
алогічно. Починає накрапати дощик.)

М. Два - це мороз.
ПІОНЕР. Мороз - один.
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ПІОНЕРКА. Все починається з нуля. Цілковите "зеро". Нічого нового не
станеться, поки не вийдеш на "нуль".
ПІОНЕР. Цікаво, який він.
М. (Широко роззявляє рота.)  Отакий.
ПІОНЕРИ. (Заглядаючи до рота.) То це він захищає ваші зуби зранку до
вечора.
ЖІНКА №2.   Рондоль тобі робив в'язничний лікар. Ворота. з яких ти не вийшов.
М.   У витверезнику відбирають штучні щелепи.
ЖІНКА №1.   Навіщо?
ПІОНЕР.   На всяк випадок. Це ж холодна зброя.

Я В А   4.

Відчиняється люк у підлозі і у ньому з'являється ЖІНКА №3 в
танкістському шоломі.

ЖІНКА №3. Послухайте, хто там у вас у вбиральні? Для чого вони постійно
ллють туди парфуми? По-перше, це нестерпно, по-друге, це неподобство.
М. (Зашарівшись.)  Пробачте, то я так кидаю пити.
ЖІНКА №3.   Не так раптово, громадянине, там унизу теж люди.
М.   Мені здавалося, що там лише "за бортом".
ШАФА.   За бортом четверта година ранку.
ЖІНКА №1.   Зараз хтось має народитися.
ЖІНКА №3. Так отож ми й приймаємо пологи, бачите, я вся у шмірові, а ви тут
зі своїми парфумами!
М.   (Б'ється головою в стіну.)  Все, більше ні краплі.
ПІОНЕРИ. (Наперебій.) Коли хтось там народиться, назвіть його Абсолютний
Нуль!
ЖІНКА №3.   Гаразд, громадяни. Дотримуйтеся спокою. Ваш спокій - то
запорука стабільності, розвитку і процвітання.

(Усі плещуть. Піонери салютують. Жінки дарують вазон з кактусом. М.
пересуває стола. притискаючи ним люк. Відчиняється вікно і звідти, з темряви,
хтось передає портрета жінки в танкістському шоломі.)

ГОЛОС.   Розпишіться, будь ласка.
М.   З нею?
ГОЛОС.   На папері.
М.   А що написати?
ГОЛОС.   Що завгодно.
М.   Вітаю. Бум!
ГОЛОС.   Дякую.
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(З темряви чутно шум двигуна і металевий голос: "Двері зачиняються.
Наступна зупинка - Гідропарк."
До кімнати знадвору вистрелюють гримучкою з конфеті.)

М. Теперішня глибина пізнань - ніщо в порівнянні з безоднею значень, яка
відкривається там, на межі. Натякни, а зміст визначиться потім.
ПІОНЕР.   Я не вмію натякати жодним способом.
М.   Зроби рух. (Піонер салютує до М., М. відповідає салютом.)  Зрозумів?
ПІОНЕР.   Ні грама.
М. Конгеніально! Зрозумієш потім, як тебе почне млоїти. Тс-с-с... Не кажи
нічого, вони не слухатимуть тебе. Вони люблять дивитися, але їм не до вподоби
думати. Па-де-де?

(М. намагається виконати балетне "па".)

ПІОНЕРКА.   Де?
М.   Де? (Відмовляється від спроби виконати «па».)
ЖІНКА №2. Коли я його народила він був уже лисим. І коли ми одружувалися
він теж був лисим. На похороні треба б одягти йому перуку, так, на збитки.
ЖІНКА №1.   Як це можливо, народити свого чоловіка?
ЖІНКА №2. А як це можливо, забрати чужого? Як-як. Я створила його
власними руками. Правда, таке вийшло, що довго не змогла витримувати, пішла
народжувати інших.
ПІОНЕРКА.   Маленьких?
ЖІНКА №2. Та усіляких. Діти- то люди які згодом виростають,
перетворюючись на дорослих, а чоловіки - то створіння, котрі назавжди
залишаються дітьми. За ними потрібне око та й око. Поглянь, щойно я цього
залишила, а він уже ходить без шкарпеток.

(Задирає йому халошу штанів М. і обидві зацікавлено розглядають брудні ноги
М. )

ЖІНКА №1.   Я ніколи й подумати не могла, що це усе таке складне.
ЖІНКА №2.   Ох, і не кажіть, кумо, у самої зараз чоловік - військовий.
ЖІНКА №1.  У нього довжелезний страшний ніс. Як можна було такого кохати?
ЖІНКА №2.   Як можна пам'ятати такого по сьогодні?
ЖІНКА №1. І чому він не забуває нас? Принаймі я зробила все, щоби він
викинув мене зі своєї кутастої голови.
ЖІНКА №2.   У ній завжди було повно лупи.
ПІОНЕРКА.   Він завжди був лисим.
ЖІНКА №2.   О, пробачте, то я переплутала з іншим. Хоча, усі вони однакові.
ЖІНКА №1.   Вбивці.
ЖІНКА №2.   Негідники.
ЖІНКА №1.   Зрадники.
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Я В А 5.

Чути гуркіт мотоциклетного двигуна, тупіт чобіт, лайку. Не постукавши в
двері, до кімнати двоє поліцаїв заводять майже голомозу дівчину, молоду,
вдягнену аж занадто сміливо.

ПОЛІЦАЙ.   Це сюди їх збирають? (Усі мовчать.)  Приймайте нічну співачку.

(Поліцаї виходять.)

ДІВЧИНА.   Запалити маєте?
М.   Не палимо.
ДІВЧИНА.   А випити?
М.   Не п'ємо.
ДІВЧИНА. Нудьга. (Жовта кулька падає до її рук.) Що, маленька, і ти теж тут
нудьгуєш? Зараз я тебе загрію. Ну-ну, не пручайся. І не блимай так! Сумувала за
мною? (М. тремтячими руками тягнеться до Кульки. Усі завмерли.) Тобі чого,
лисий, віддати її? А за що? За все що завгодно? Та пішов ти! Я краще її викину,
звільню. Боїтеся!!! Тоді, тим більше, викину. Бах!

(Усі знову починають рухатися, немовби нічого не трапилося. М. зазирає по
кутках, продовжуючи свій пошук.)

М.   Де вона? Де вона? Де вона? (Розпачливо. Дівчина жахається і плаче.)
ЖІНКА №2.   Тьху, щоб ти сказився, триклятий! Нема її!!! Ходи сюди, дитинко,
не плач, ми захистимо тебе від того звірюки, не бійся

(Голубить нажахану дівчину.)

ЖІНКА№1.   Ми дамо тобі їстоньки, ми розчешемо твоє волоссячко.
ЖІНКА №2.   Ми заплетемо його в кіски і заквітчаємо твою голівоньку.
ЖІНКА №1.   Серед нас ти під захистом і зможеш відпочити

(Заколисують дівчину.)

М.   Заснула. А я не можу.
ЖІНКА №1.   Іди втопися.
ЖІНКА №2.   Іди вдавися.
ПІОНЕРКА.   Іди спалися.
ЖІНКА №1.   Щоб тебе не було.
ДІВЧИНА (З плачем). А мене він раніше любив...
ЖІНКИ (Разом.) Брехав!

Ритмічно скандують все, що заманеться, обличчя вдумливі і зосереджені. Поки
вони біснуються за його спиною, звинувачуючи у всіх можливих гріхах, М. стає
навколішки обличчям до залі і запитує:
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М.   Життя - то сон?
(Вигук із залі.)  Яке життя - такий сон!
ПІОНЕР.   Бажай цього подумки кожного ранку, і воно тебе вже не лякатиме.
ПІОНЕРКА.   Чого ти причепився до тієї жовтої кульки? Подлубайся в носі та й
зроби собі нову, зелену.

(М. хапається за голову з відчаю.)

М.   Та я би плюнув, але в голову ніби жару насипали. Може дірку зробити?
ПІОНЕР.   Кипить наш розум обурений.
ПІОНЕРКА.   Обдурений.
М.   Зажурений.
ЖІНКА №1.   Кволий.

(Усі повертаються в її бік.)

ПІОНЕРКА.   То ж не в риму!
ЖІНКА №1.   Зате правда.
М. Єдина правда - Сім. (Жовта кулька зависає над ним.) Якщо в мені така
чорно-дірчаста безодня безнадії, то хто ж тоді я?
ЖІНКА №2.   З вигляду ти схожий на М.
ПІОНЕР.   М.П. чи М.Г.?
ЖІНКА №2.   Просто М.
М.   Дякую.
ПІОНЕРКА.   Не дякуй. Ще невідомо до чого ця схожість може призвести.
М.   Не знести мені цієї схожості, я знав це, і все одно намагався.
ЖІНКА №1.   Бути схожим на М.?
М.   Бути М.
ЖІНКА №2.   Візьміть ріску поташу, загасіть оцтом і залийте медом.
ПІОНЕРКА.   Притисніть кедом.
ПІОНЕР.   Накрийте пледом.
М.   Маячня якась...
ПІОНЕРИ (Наперебій.) У нас там великі проблеми: пошта працює нестабільно,
банки невчасно виплачують гроші, багато людей живе за межею бідності.
М.   Ви вважаєте можна якось покращити ситуацію коли все так складно?
ПІОНЕР. Та вже якось намагаємось вплинути на хід подій. А чи будуть наші дії
успішними, переконаємось дещо пізніше.

(Йому підносять миску з водою і піонер недбало змиває кров з ліктів,
залишаючи її плями на обличчі.)

М.   Чи ви, бува, не помилились, потрапивши сюди?
ПІОНЕР.   Ми? Чого б то? Ти ж не здивувався навіть, коли ми з'явилися. Чому?
М. Хіба я знаю. По-перше, тут і без вас було досить багатолюдно, по-друге, ні,
все ще, по-перше, чи взагалі... було.
ПІОНЕР.   І є.
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М. І є, і продовжується. Чому немає спокою? Навіщо ця вся колотнеча? Коли б
я міг дістати свою маленьку кульку, все інше припинилось би і я б заспокоївся
уві сні.
ПІОНЕРКА.   Не вмерти, а саме заснути...
М.   Бо спогади - то здогади, а здогади - то спогади.
ПІОНЕР.   Згадай-но, яка висота Джомолунгми.
М.   Висота? Яка?
ПІОНЕРКА.   Яка. (Пауза.)
М.   Яка постійно змінюється.
ПІОНЕР.   Логічно.
ДІВЧИНА.   Чи абсурдно.
ПІОНЕРКА.   Обурливо.
ЖІНКА №1.   Обдурливо і плавно.
ПІОНЕР.   Виходить, не згадаєш?
М. Ні. Звідкіля мені знати про географічні висоти чи глибини, коли мені
невідомо хто я, і якого я розміру. І разом з тим, мене закинуто кудись вглиб себе
самого, на глибину...
ЖІНКА №2.   (Мов до дитини.)  Маріанської западини.
М.   Так глибоко?!

(Всі полегшено зітхають.)

ДІВЧИНА.   Але це ж визначеність, яка-не-яка.
М. Не повторюй цього слова. Воно замість відповіді знову народжує
запитання: "Яка тепер пора року?.."
ШАФА.   Чотири двадцять п'ять.
М. "Яка була і вчора". Запитавши: "яка?" ти потрапляєш у кільце-пастку, де
краще не продовжувати докопуватися: "яка?", бо вгрузаєш іще глибше. Тримай
таку як маєш і не розпитуй.
ПІОНЕРКА.   Від цього допомагають бичачі яйця.
М.   А мій мозок?
ПІОНЕРКА.   Облиш, сіра драглиста речовина. Багато хто спокійно існує без неї.
ПІОНЕР. Ну, ти! Не заривайся. Ми покликані виконати Велику місію. Вихід
лише один: або ми- або вони.
ДІВЧИНА.   Два.
ПІОНЕР.   Що?
ДІВЧИНА.   Виходи.
ПІОНЕР. Ні, лише один - ми! І коли б твоя голова була міцнішою, ти б одразу і
безповоротно зрозумів на чиєму боці правда!
ЖІНКА №1.   На чиєму?
ПІОНЕР. Ти мене на понт не бери. За нами програма і мудрі керівники, а за
тобою що?
М.   Дуже мало чого: непевність та тіні забутих предків.
ПІОНЕР.   З жінками ладу не дав, слабак!
М.   "І настав День шостий і сказав Він собі - відпочинь."
ПІОНЕРКА.   Кому що, а курці просо.
ДІВЧИНА.   Чого б я мучилася? Пішли їх усіх до Пізонів.
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М.   Од.
ДІВЧИНА.   До.
М.   Од.
ДІВЧИНА.   До.
М.   Од.
ДІВЧИНА.   До.
М. Щойно почнеш говорити серйозні речі, люди одразу мають тебе за дурня –
в'яжеш пні, усі аж прицмокують:" Ти диви, який розумний."
ЖІНКА №1.   Діамантове горе.
ЖІНКА №2.   Кефірні гори.

(Пауза. Навзаєм здивовані щойно вимовленим.)

М. Що за справи? Я ж умію оцінити красу, а перед очима постійно
вимальовується гидке і найгидкіше. Бридке і...
ДІВЧИНА.   Хіба лише минуле тобі показують?
М.   Буває й майбутнє.
ДІВЧИНА.   І його можна побачити?
М. Треба тільки уміти дивитися. (Заплющує очі.) Раз, два, три, дев'ять,
дванадцять...

Я В А    6.

На сцену вибігає наляканий баран. Зупиняється, мекає і втікає. Ні з того ні з
сього розпочинає падати сніг.

ПІОНЕРКА.   Знайшов вихід?
М. Я спалив зведене своїми руками, але з примусу чужої волі. Я бачив як
горіла краса і почувався вільним. Вогонь виблискував усіма відтінками жовтого
кольору.
ПІОНЕРКА.   Чужа жінка з чужої розмови про чужого чоловіка.
М.   Ліве не може бути тотожним правому.
ПІОНЕР.   Не повинно. (Наполягає.)
ЖІНКА №1.   Чи ви, хоча б вірите, що вони воскреснуть?
М. (Упевнено.) Я - гностик. (Дивується сказаному.

(З дверцят шафи висипається добряча купа зубчатих коліщат та іншого
залізяччя. Жінки спершу вражено верещать, потім заспокоєно і просвітлено
співають "Беса ме муча".)

ДІВЧИНА.   Що це? (Нажахано.)
М.  (Філософськи-спокійно.)  Deus ex machina.
ДІВЧИНА.   Хіба Він такий? (Розпачливо.)
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ПІОНЕР.   А що ж іще, по-твоєму, може випасти з машини?
ПІОНЕРКА.   Та яка, в біса, із шафи машина?!!
ШАФА.   Не сваріться. А що як машина часу? П'ять нуль сім.
М.   Вже було "п'ять нуль сім"! Скільки можна.
ШАФА. Кажу ж вам, машина часу. Щоб отримати шоколадного зайця зловіть
зайчика і обливайте шоколадом. Щоб отримати заспиртовані черешні випийте
достатньо спирту і заїжте відповідною кількістю черешень.
ПІОНЕР. Подумай, що, що, що ти верзеш? Що ти отримаєш, що (Голосно
випускає гази), що крім Ніщо!
ШАФА. Ви можете собі думати чи не думати взагалі, а у мене добре
відлагоджений механізм рад по місцях. (Усі сприймають це за команду.) Щоб
злетіти - махайте крилами: раз-два-три! (М. вимахує руками.) Розбігайтесь (М.
біжить), І злітайте!

(М. б'ється в стіну і падає. Сідає, трясе головою, видко забився добряче.
Жовта кулька здивована.)

ШАФА (Продовжує). Спробу повторити до семи разів. Дуже допомагає за
скрутних часів.

(Жінки шикуються в хор, співають жестикулюючи, але слів не видно і не
чути.)

ПІОНЕР. Може ти їси забагато? Давай, твої нутрощі викинемо (Намагається
розрізати живіт М. лижною палицею.)
М. Іди до кухні. (Відмахується. Піонер іде і починає там щось задоволено
рубати. За деякий час гупання припиняється і вимазаний кров'ю піонер
виходить з кухні перепочити.)

ЖІНКА №1.   Важко...
ПІОНЕР. Ой, як важко. Авжеж. (Одягає респіратора, розв'язує свого рюкзака.
Підходить М. Обоє розглядають щось, чого глядачам не видно.) Ось поглянь,
воно саме не йде неодмінно за чимсь іншим, але за ним, природно, існує або
виникає щось інше; а інше, навпаки, - те, що по своїй природі йде або виникає
за чимось іншим - чи то обов'язково, чи здебільшого, після того ж нічого іншого
немає; а посередині - це те, що й саме йде за іншим і після себе щось інше має.
Залишається лише поширити все це до цілковитої ясності (З хрускотом ламає
щось у мішку. М. відходить.)
М.   Ні, не так просто, як видається...
ПІОНЕР.   Декадент! (Зав'язує мішка.)
М.   Знову - ні. Я, мабуть, заснув, а ти - мій кошмар.
ПІОНЕР.   А якже я?
М.   І ти спиш, а я твій кошмар.
ПІОНЕР.   А вони? (Киває в залю.)
М.   Вони впевнені, що заплатили і їх це не стосується.

(Весело і нахабно сміються. Кокетливо, хором.)
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М. та Піонер (Разом). А так не буває!
ПІОНЕРКА.   Коли ти не мучаєшся, яке ж це життя?
ПІОНЕР.   Ми порадуємо тебе і звільнимо від страху.
ДІВЧИНА.   Ми розкриємо тобі ким ти був...
М.   Тільки не це! Не може бути! Це не воно!
ЖІНКА №1.   Мені здавалося, що абсурд - то коли все навпаки.
М.   Еге, коби ж то. То коли все ніби насправді, але якось боком, боком.
ЖІНКА №2. Стань-стань, спинись, усе це цілком визначене і впорядковане; не
можна погрожувати кулаком космосові лише за те, що не розумієш його, навіть
пес може гавкати на Місяць. Що з того?
ПІОНЕРКА.   Обридли. Можеш їх розігнати?
М.   Я й тебе можу вигнати. Згинь!

(Усі зникають. Сцена як на початку вистави.)

Я В А 7.

ГОЛОС ПІОНЕРА. Це не смішно, взяв – та й прогнав. Давай, поговоримо.
М.   Давай.
ПІОНЕР.   Ні, щоб я був коло тебе.
М.   Навколо.
ПІОНЕР.   Біля.
М.   Ви мене обсіли, мов злидні. Невже я ніколи вас не позбудуся?

(Усі потихеньку повертаються.)

ДІВЧИНА.   Скажи: "Гоп!"
М.   Гоп.
ПІОНЕРКА.   Схаменися.
М.   Дякую. Вже легше. Півень п'є пиво.
ДІВЧИНА.   Отак, отак, чудово!
М.   День-безодня, а ніч, ніч-ого! Нічого. (З натугою.) Більше темряви!
ПІОНЕР.   Давай, ламай!
М.   Що?
ПІОНЕР.   Та комедію ж.
М.   А ми вже закінчили.
ПІОНЕРКА. Отакої. Шкода. Знатна була вечірка, хоч і без "коліс". Гляди,
звикнемо й до таких.
ДІВЧИНА.   Ніколи. Нізащо. Хіба що ледащо. Киць!

(Протягом деякого часу жінки обмінюються довільними репліками про своїх
чоловіків, а глядачам здається ніби вони вимовляють заздалегідь прописаний
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текст. Таким чином вони з одного боку, а М. з іншого, нарешті розбирають
самого М. на запчастини.)

М.   Який сум. Я можу створити цілий світ ненависті і не маю сили уявити
кохання однієї-єдиної жінки.
ПІОНЕРКА.   А ти спробуй припинити розбір усього на складові.
М.   Чи дійсно воно все так просто?
ДІВЧИНА.   Гармонія. (Перебирає пальцями, наспівуючи:"Мужичок з
гармошкой...")  А гармонія - то краса.
М.   Краса - то краса, а гармонія - то гармонія. (Пауза.) Дякую тобі, мій
смердючий друже. (Кладе руку на плече Піонерові.)
ПІОНЕР.   Я? Ти верблюда не зустрічав.
М.   Дякую. (Затихають.)  Сам такий...
ЖІНКА №2. Зараз він уперше в житті зробить те, чого йому дійсно хотілося.
Будьте за нього щасливі.
М.   Мамо?
ЖІНКА№2.   Нехай буде мама... Їж, дитинко. (Годує його.)
М.   Що то було?
ЖІНКА №2.   Яєчко варене. Смакувало, еге ж?
М.   А всередині така маленька жовта кулька, ні? Вона завжди там.
ЖІНКА №2.   Звичайно. (Гладить його по голові.)
М. Горе мені. Чи радість? Сповнилося давнє бажання і жовта кулька міститься
зараз у мені. Невже це ВСЕ і мети досягнуто? (Дзвенить дзвіночок і жовта
кулька з'являється високо в темряві.) Слава Творцеві! Отже кінця немає і
можна рвати за межі. Полетите зі мною?

Я В А   8.

З люка в стелі звисає жінка в пілотському шоломі.

ЖІНКА №3.   Знову тут хтось яйцями жбурляє!

(Ревуть реактивні двигуни перекриваючи її прокльони. Світло гасне.)

ГОЛОС ІЗ ТЕМРЯВИ.   УСЕ станеться коли ВСІ перебуватимуть на службі.

(Серед темряви М. запалює свічку.)

ШАФА.   За бортом- мінус три. Тиск підвищився. Час плине.

(У темряві гучно падають розбиваючись скрижалі історії.)

М. (Сумно.) Знову втрати, кожна з яких - безповоротна.
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Я В А   9.

(Світло запалюється. Навкруги суцільна порожнеча. У кутку кімнати
стоїть мітла.)

М. (Зітхає.)  Здається, заснув.

(Сідає на мітлу, повільно кружляє в повітрі. Маленька жовта кулька сяє з
космічної далини.)

М. Облиш. Перепочинемо. (Відмахується від неї М. Опускається, залазить до
шафи і зачиняється зсередини. Більше ми його не побачимо.)

Трупа виходить на сцену. На вигуки з залі: "М.! М.! М.! " відчиняють шафу,
демонструючи, що вона порожня. і пояснюють: "Його немає. Як і не було."

Лунає бравурна музика. Піонери несуть порубаного на шматки гігантопітека.
Піонерка з задоволенням демонструє усім бажаючим його гімно на тарелі. Віти
в'януть схиляючись. Сморід заповнює все. Усі захоплено плещуть, стегозавр виє,
азотистий вітер задирає спідниці. Кельнери пригощають глядачів тістечками та
напоями.

Усі забувають навіщо приходили.

ЗАВІСА.

© Володимир Сердюк. Розібрати „М” на запчастини.
huzul@ukr.net

Я погоджуюся на публікацію на сайті Укрдрамахаб.
Мою п'єсу використовувати тільки за моєї згоди.
Володимир Сердюк
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