
   
 
ДІЙОВІ ОСОБИ: 

АУРА – пані зі слідами давньої значущості  
 – 55 років. 

АУРІКА – вона ж замолоду. 
КУТЕПА – непоказний пан – 60 років. 
КОЛЯ – він же в молодості. 
ПОЛІНА – жінка КУТЕПИ 

 
 
МІСЦЯ ДІЇ: 

Розкішна і запущена вітальня;  
явочна квартира;  
однокімнатка в хрущобці. 
 

ЧАС:  
Сьогодні і тридцять років тому. 

ГРА В МИНУЛЕ 
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ПРОЛОГ 
 

Розкішна вітальня. Інтер’єр зміщений. Біля 
входу – пилосос. Колись доглянута пані, АУ-
РА, нині запущена, мужоподібна з виду і втра-
чена по суті, включає і вимикає телевізор, при-
палює і гасить сигарету, наливає і відставляє 
чарку. Кілька разів набирає номер телефону. 
 
 
АУРА. (У трубку.) Альо? Я перепрошую. Мені, зда-

ється, дали не той номер… Вибачте. (Опускає трубку. 
Перегортає телефонну книгу. Знову набирає номер.) 

Я перепрошую. Мені. Здається. Дали. Не той 
номер. 

(Пауза.) 
Микола? Кутепа?.. За двадцять дев’ять років го-

лос не змінився – добре живеться смерду! Двадцять 
дев’ять років три місяці і дев’ять днів… Пам’ять про-
фесійна. Я повернулася… вісімнадцять років тому. 
Не забула, ось дзвоню. Багато всього було. Дуже хо-
рошого, що, на перевірку, виявилося дуже поганим… 
Перешкоди? Я коротко. Я – вдова. Рік тому мій гене-
рал… Рік безвилазно просиділа узаперті, це з моїм 
темпераментом! Поміть телефончик. Двісті двадцять 
сімь-нуль-три-нуль-шість. Дзвони, приходь. Тобі зру-
чно завтра? На двадцяту? Ні, ні, на двадцяту. Чекаю. 

(Зі всією можливою упевненістю кладе трубку. 
Перекидає чарку. Ходить по кімнаті, чіпляється 

за пилосос). 
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Д І Я    П Е Р Ш А 
 
Той же зміщений інтер’єр. Пилосос біля дверей. 

Налякана АУРА в багатому, незграбно накинутому 
наряді, чергує біля дверного очка. Кроки. Вона від-
криває двері і тут же замикає на два замки. Відсту-
пає, чіпляючись за пилосос. Входить КУТЕПА і теж 
чіпляється за пилосос. 

(КУТЕПА – пенсіонер рядового виду, на плечах 
– ретельно пригнані недоноски, стрижка домашня, 
погляд насторожений. Черевики залишає біля по-
рогу.) 

 
АУРА. Кока! Що ти копаєшся? Покажися. 
КУТЕПА. Знаєте, вишколений. І в таких палатах 

– вперше! Добридень! 
АУРА. А я якось і не поздоровалася. Не до міс-

ця. Я ніби і не розлучалася з тобою всі ці двадцять 
дев’ять… 

КУТЕПА. Було. Було і у мене таке відчуття. Виї-
хали, все здавалося, що навмисно. Все боявся дзвін-
ка, хе-хе… 

АУРА. Жартівником став? 
КУТЕПА. На пенсії можна і пожартувати. 
АУРА. Хороше правило було у мого благовірно-

го – потрібних людей ще на порозі шанувати чароч-
кою. Приймеш? 

КУТЕПА. Дозвольте оглядітися. 
АУРА. (З погано прихованою бравадою тиче 

пальцем у всі двері.) 
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Кабінет його превосходительства. Колишній. 
Порожній. Дитяча. Колишня. Порожня. Спальня. У 
простої. Кухня в запустінні. Нема для кого старати-
ся. Далі там ванни, комірка. Є ще щось подібне до . 
запасника: згорнуті килими, друкарська машинка. 
“Ремінгтон” в упаковці, “Панасонік” з магом на до-
даток… Комп’ютер, принтер, мобілки… 

КУТЕПА. Зупиніться, а то валеріанки попрошу, 
хе-хе… 

АУРА. Можна подумати, все це тобі в чудасію! 
КУТЕПА. Чого ж! По телеку бачив, в кінопро-

дукції з-за горба. Сам пишу від руки, а дивлюся 
“Весну”, чорно-білу, ровесницю нашої розлуки. Що 
стосується магнітофонів, то понад японський я ски-
нув би з дев’ятого поверху. У печінку в’їлися з сусі-
дніх вікон, хе-хе… 

АУРА. У-у, характер. Я завжди любила в тобі 
мужчину. Чоловік! Прошу до столу. Я не встигла 
приготувати, але випити – на вибір. 

КУТЕПА. Зайняті як і раніше? 
АУРА. Зайнята одним: все поспішаю, поспішаю. 

Тільки те і роблю, що поспішаю. (З дивним сміхом.) 
Налаштувалася пил зібрати – ледве встигла пилосос 
виставити, заходилася куховарити – закопалася з 
конфорками, плаття – і те накинула абияк. (Тут же 
хапається за все разом: за ніж і чарку, за стілець і 
набір фотографій.) Дивися – гарна була? Я не силь-
но змінилася? Ось зроблю омолоджування… Вип’є-
мо, чого там! 

(Наливає – шийка деренчить об чарку.) 
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Ой, незграбна! 
КУТЕПА. Дозвольте я. 
(У КУТЕПИ теж все деренчить.) 
Це такі тепер шийки у пляшок – деренчать. 
АУРА. Просто не віриться, що ти і – знову по-

ряд. За зустріч! 
КУТЕПА. Вас колись звали Аурікою. По-

молдавськи. (Піднімає чарку.) Будемо людьми, як 
говорить Молдавія! 

АУРА. Хоп-хоп! 
(Дружно випивають.) 
Ти так пізно з’явився на моєму горизонті! 
КУТЕПА. Ми знайомі тридцять три роки. 
АУРА. Ти тоді вже, тридцять три роки тому, на 

моєму горизонті з’явився пізно. 
КУТЕПА. Винуватий. 
АУРА. У мене був чоловік, молодий полковник… 
КУТЕПА. Потім – генерал, з найсекретніших, з 

тих, що ходять в штатському а документи зберіга-
ють в столичних сейфах. 

АУРА. Ти здогадувався? 
КУТЕПА. Не важко було. По вашому шарму, по 

упевненій манері… 
АУРА. Гаразд. Справу розумій, але пий! 
(Наливає, проливаючи.) 
Ця зустріч так розхвилювала. Ти не подумай чо-

гось там. 
КУТЕПА. Я і не думаю. 
АУРА. (Спалахуючи.) Так, за обставинами доводи-

лося і перебрати і перекурити. Але не до такої ж міри! 
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КУТЕПА. Ради Бога! 
АУРА. (Помітно розлютившись.) І якщо задере-

нчить телефон, не бери слухавку. 
КУТЕПА. У чужій квартирі? Не у моїх прави-

лах. 
АУРА. А ти все одно не бери! 
КУТЕПА. Не візьму. 
(Вона п’є, він – теж.) 
АУРА. Мене всі потихеньку обирають. Подруж-

ка напрошується з милим “на хату”. П’ють, їдять моє, 
простирадла перемазують, і навіть забувають ключі 
повертати. Позичаються сусіди. У мене є з чого, але 
ж несправедливо – не повертають. У Лиманах мій бу-
динок орендували козаки, в кредит. Влаштували па-
ланку – не платять. Хоча б воювали, з турками там, з 
поляками. А то гризуться між собою. Однієї традиції 
тільки і дотримуються – п’ють. За мій рахунок. Їх ко-
шовий отаман сватається до мене. Я знаю навіщо – 
прописатися в місті. Потім пропише весь кіш. Кость 
Гордієнко! Отаман Сірко! (Знову із загрозливою мі-
ною.) І в дверях якщо заспіває дзвоник – не відчиняй. 

КУТЕПА. Ауро Юріївно, я вихована людина. 
АУРА. Ось і славненько. І не відчиняй! 
КУТЕПА. Не встану з місця. 
АУРА. Не вставай. І не шуми. 
КУТЕПА. Ні, ні… 
АУРА. Не тепер. Коли прийдуть, не шуми. 
КУТЕПА. Запевняю вас, зорієнтуюся. 
АУРА. Турбуються про мене. 
КУТЕПА. Не моя справа, я гість… 
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АУРА. Сестричку присилають, знахаря. Акупун-
ктура… Здогадуєшся? 

КУТЕПА. Я сторонюся і казенної медицини і 
народної… 

АУРА. З переконань? 
КУТЕПА. Платити нічим. 
АУРА. І говориш таке з посмішкою! 
КУТЕПА. Звичка до нестатків. 
АУРА. Пам’ятаю твій софізм. Якщо кровного 

рисака посадити на полову… 
КУТЕПА. Він здохне. 
АУРА. А шкапа? 
КУТЕПА. Живе! І віз тягне. 
АУРА. Та чи варто жити на полові?! 
КУТЕПА. Живуть. Це ви, жінка, позбавлена вся-

ких нестатків, без поріджу і ефіопської кави призів 
не берете. 

АУРА. На старт не виходимо. 
(КУТЕПА бере чарку, АУРА – теж.) 
КУТЕПА. Пам’ятаю вас молодою, неправдопо-

дібно, нереально красивою! 
АУРА. Ти пам’ятаєш нашу першу зустріч? 
КУТЕПА. При першій я був приголомшений, 

відключився. Ви переконували, я погоджувався, ви 
водили по кабінетах, я ходив, ви підсовували папе-
ри, я підписував, як в маренні... 

АУРА. Перебільшуєте, добродію! 
КУТЕПА. Другу… смутно сприймав. Потім про-

кручував в пам’яті десятки разів, – що відбувається, 
де я? – і завчив назавжди. 
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АУРА. А-а, на явочній квартирі, у відставної ак-
тивістки… 

КУТЕПА. Синя напівтемрява. Диван, стіл, пачка 
білого паперу… 

 
(Міняється освітлення. Диван, стіл, пачка  

білого паперу. АУРІКА гарна, розкута, професійна. 
КОЛЯ в подвійному полоні: зачарований жінкою і 
зім’ятий реальними і уявними страхами.) 

 
АУРІКА. (Покурюючи, наставляє.) Відступіть 

зверху сантиметрів на шість і зліва – на п’ять. Форма 
така: “Джерело повідомляє, що…” Тут для широти 
справи вставляється: “виконуючи завдання такого-
то…” У нашому випадку теж в чоловічому роді. І 
далі: “… джерело зустрілося з тим-то…” або “…
побував там-то.” Далі коротко побачене і почуте. 
Доступно? 

КОЛЯ. Питання можна? 
АУРІКА. Скільки завгодно. І не тримаєтеся, як 

на доповіді у самого. Тут атмосфера відвертості і 
повної взаємності. 

КОЛЯ. Відразу не звикнеш до ваших… 
АУРІКА. Не “до ваших”, а “до наших”. Ти – 

наш! 
КОЛЯ. (Осмислюючи.) Я – ваш… 
АУРІКА. Ми з тобою – одне. Одна важлива і по-

трібна установа. Зрозуміло, скромна, без розголосу і 
реклами. Про що підписане зобов’язання. 

КОЛЯ. Підписане… 
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АУРІКА. Що за питання? 
КОЛЯ. Коментарі, думки? 
АУРІКА. Коментувати і висловлювати думки 

будуть вищестоящі. Наша задача – факти. 
КОЛЯ. Спрощується, думати не треба. 
АУРІКА. Ціную гумор, але в малих дозах. 
КОЛЯ. Більше не буду. 
АУРІКА. В кінці викладу слідує дата і підпис. 

Дата прийде в потрібний день, а ось підпис… Нам 
потрібен псевдонім. 

КОЛЯ. Не думав, що в моєму житті знадобиться 
псевдонім. Починаю поважати себе. 

АУРІКА. Кутепа… Кутепа… Микола Кутепа… 
Кока… У інституті ти спеціалізуєшся?.. 

КОЛЯ. Поки психологія. Психіатрія. 
АУРІКА. Актори беруть псевдоніми – прізвища 

помітних діячів театру, робітники – революціонерів, 
вчителі – Ушинських, Макаренків… Ти майбутній 
психіатр. Хто там помітний на вашому небосхилі? 

КОЛЯ. Месмер, Фрейд, Павлов, Вигодський… 
АУРІКА. Ось і вибери благозвучне прізвище. 
КОЛЯ. Чи не блюзнірство?.. 
АУРІКА. А що ти пропонуєш? 
КОЛЯ. Логічніше – з термінів. Кретин – пов’язано 

з античним світом, Шизік – вельми поширено тепер… 
АУРІКА. Складненько. Давай ім’я великого. 
КОЛЯ. Хай буде Шарко, він лікував королів. 
АУРІКА. Це – душ Шарко? Наш і – лікував ко-

ролів? 
КОЛЯ. Француз. Минуле століття. 
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АУРІКА. Ладненько. Хай буде француз. 
КОЛЯ. Француз Шарко – аби не засвітитися. 
 
(Вітальня АУРИ. Господиня і гість допивають 

коньяк. Вона солодко зітхає.) 
 
АУРА. Звичайно я зневажала своїх підопічних. 

Вербуються, як правило, ті, що забруднені, схоплені 
на аморалці, користолюбстві, службових порушен-
нях. З вигляду плескаті, із страхом перед небом в 
клітинку. Ти перший, кого я не гидувала. Потрапив, 
як під транспорт. Пішов за жінкою. І рило не було в 
пушку і мізки неначебто на місці. Любов? 

КУТЕПА. Хе-хе… Не тільки. Не бачив сенсу 
пручатися. Якщо ваша контора вже розкинула тене-
та, ні в якім багні не відсидишся. Сесії завалиш, ма-
туся втратить місце, а вона ледве сиділа на ньому. 
Забрудните, принизите, відвернете друзів, віднімете 
шматок хліба. Та все так, що і винуватого не знай-
деш, окрім самого себе. Гордого понівечите, чемно-
го обхамите чемненько ж… І все одно примусите 
капати на ближнього. Якщо все таке передбачаєш, 
чи варто борсатися?.. 

АУРА. Ти тоді вже не ходив в дурнях. 
КУТЕПА. Житейська мудрість. З дитинства гра-

ли в доноси. Якщо до сказаного додати, що мене си-
льно цікавила ваша психологія. 

АУРА. Ого? 
КУТЕПА. Як це не дивно! Величезна машина 

відбирає з гнилого суспільства легенів – здорових, 
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перспективних молодих людей для того, щоб це сус-
пільство утримати на плаву. А посудина дає течу, 
втрачає остійність, тоне… 

АУРА. Боязке виправдання заднім числом. Вела 
тебе гірша з вад – боягузтво. Я тепер почитую Біб-
лію. 

КУТЕПА. І це правда. І багато що інше. Я вели-
кий плутаник. Патентоване біле мені бачилося чор-
ним, творення – руйнуванням, мудрець – дурником. 
На одне лице мені видавалися і мундири голубі, і 
слухняний їм народ. Я шукав щілину, куди б схова-
тися. І тут з’явилася молода богиня. 

АУРА. І ти, втративши голову, у вир? 
КУТЕПА. Була гра… Перед кожним кроком я 

прагнув вгадати, що від мене хочуть. Пригальмува-
ти? Спуститися на ременях. Втративши голову? Ра-
дий старатися! Була поезія. 

  Я з тобою в степу заночую… 
  Вдвох самотні – ні ложа, ні хати. 
  Говори, говори – я почую 
  Те, що ти не збагнеш приховати. 
Хе-хе… шукав притулок-затишок. 
АУРА. Бачиш, в нас була опора. 
КУТЕПА. Страх. Ви ним заповнювали все наше 

буття. Ліпили з нього справу, надію, радість… 
АУРА. Радість із страху? 
КУТЕПА. Вищий пілотаж. Раз на місяць я зобо-

в’язаний приносити вам хоч яку-небудь капость. 
Плітку, наклеп на людину, думки якої поділяєш, пу-
сту підозру… Гірше, коли переконання праведни-
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ка… Адже принизливо видивлятись, вислуховувати, 
висмоктувати з пальця обтічний факт тільки ради 
того, щоб ви могли покласти в теку аркуш і в аванс 
та получку одержати… та не по гривні за капость, а 
всі блага світу! Це терзало… 

АУРА. Де ж тут радість? 
КУТЕПА. Вона була, коли, після такої тактовної, 

з потугою на світськість, тортури, я виходив на повіт-
ря. Прибивала тепла хвиля, такий душевний підйом. 
Я вільний до наступного візиту! Я під захистом від 
великих бід, від молоха! Захищений від свавілля на-
чальства і доносів братів–сексотів, ім’я яким – легіон! 
Цілий місяць можу ненавидіти вас, навіть анекдотик 
видавати, поносити підслуховування телефонів і пер-
люстрацію листів. З мене стече, як з гусака вода, мов-
ляв, базікав, щоб втертися в середовище дисидентів. 

АУРА. (З гарячковим захопленням.) Яка гра ве-
лася! 

КУТЕПА. Які ставки були! 
АУРА. Кар’єра, достаток! 
КУТЕПА. Душевна рівновага! 
АУРА. (Піднімає чарку.) За втрачене минуле! 
КУТЕПА. За світ – театр, людей – акторів! 
 
(Висвічується явочна квартира. АУРІКА І КО-

ЛЯ КУТЕПА. Вони в зимовому одязі. На ній хутря-
ний жилет, брюки в обтяжку, волохаті чобітки. На 
ньому куце пальтечко, непомірний светр, пом’яті 
брюки. Роздягаються, дмуть в жмені, тягнуться до 
електричного коминка.) 
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АУРІКА. З поверненням! 
КОЛЯ. Спасибі! 
АУРІКА. Ну, як зимовий санаторій? 
КОЛЯ. Недобудований замок княгині Щербато-

вої. Недобудований тому, що княгині наворожили: 
покладеш останній камінь – помреш. 

АУРІКА. Душа і тіло відпочивали? 
КОЛЯ. Коли б не пам’ятали про ваше напуття. 
АУРІКА. І як контингент? 
КОЛЯ. Ветерани сохи і дійниці. Великорукі, зі-

гнуті, пригнічені. Привезли з собою аромати ферми і 
тракторного стану. Пані підстать кавалерам. Плюше-
ві курточки, кирзові чоботи. У розкішному холі під 
пальмою зіб’ються в грудку і співають: 

(Співає.)  
Ой, гарна я гарна, 
Як тая зірниця… 
…Хлопці за мною, гай-гай! 
Хлопці за мною, ой-гай!!.. 
АУРІКА. Еге, та ти при голосі!  
КОЛЯ. (Продовжує своє.) Механізатори з тих, 

що не доживають до пенсії через перевантаження 
м’язів і закомірних. Один такий за моїм столом все 
гугнявив та приставав до офіціантки. Та його вгамо-
вувала: “Я знаю, чого тобі треба. Сто грамів і кінчи-
ти!”… Екзотичне, але не відповідне середовище. 

АУРІКА. Невідповідного середовища не буває. 
Всяке середовище живильне. 

КОЛЯ. Вбирав охи та зітхання. Розділяв радощі, 
мовляв, хоч перед смертю в раю побували. Не треба 



17 

вставати з другими півнями і тягтися на ферму в 
гній та мороз. Ніхто не виматюжить! Слава богу! 
Єдиний демарш – дякували не партії, а Богові. Але 
це не перебореш, не переможеш! 

АУРІКА. Так-таки ні на кого було око покласти? 
КОЛЯ. Набрів на одну на відшибі. Зачіска з фіо-

летовим відливом, блакитне, в пухирцях, пальтечко. 
Сиділа навпочіпки біля ялинки і мізинцем креслила 
сім цифр на свіжому насті. Свій міський телефон. 

АУРІКА. Відточуємо спостережливість? 
КОЛЯ. Вашими стараннями. 
АУРІКА. Познайомилися? 
КОЛЯ. Куди подінешся! Адже санаторій. 
АУРІКА. Цікава? 
КОЛЯ. Лікарка. Завідувачка відділенням навіть 

– в свої неповні тридцять три роки. 
АУРІКА. Подробиці? 
КОЛЯ. (Примушено.) Довго приховувала, що 

розлучена. Пішла від молодого відставника, п’яниці 
і імпотента. Ростить доньку, п’ятикласницю. 

АУРІКА. Думки? 
КОЛЯ. Про офіцерів – невигідні: нероби, п’яни-

ці, баболюби. Старшини – несуни, рядові – виклика-
ють співчуття… 

АУРІКА. Деталі? 
КОЛЯ. Інтимні, чи що? 
АУРІКА. Якщо нічого не лежить на поверхні, 

перетруси простирадла. 
КОЛЯ. Незвична сфера для мене… 
АУРІКА. Тим гостріші враження. 
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КОЛЯ. Зробили перше признання і – прорвало. 
Пішла за мною в номер. Перекинула на мене море 
дівочої і, разом з тим, материнської ніжності. “Я зна-
ла, що моє від мене не піде! Не назовсім, – на таке 
щастя я не сподіваюсь! – не надовго, але моє!” 

АУРІКА. Громадянка явно довго постила. 
КОЛЯ. (Глибоко.) А як було мені? Що забув 

своє чоловіче звання, змирився з роллю старого сі-
роми?! Мені, повз якого жінки проходять, як повз 
телеграфного стовпа?! 

АУРІКА. Про свої переживання якось на дозвіл-
лі. Їх в справу не впишеш. Вчинки, репліки? 

КОЛЯ. Що за вчинки, що за репліки в божевіль-
них ситуаціях?! 

АУРІКА. Найпотаємніші. У екстазі жінку тягне 
до сповіді. 

КОЛЯ. Так? 
АУРІКА. Так! 
КОЛЯ. У вас теж вивчають психологію? 
АУРІКА. Кока! Не корч з себе наївнячка. 
КОЛЯ. Проте я не піп, вона не прихожанка… 
АУРІКА. По ситуації ти був архієреєм. Тому – 

не бреши. І без комплексів. Розслабся! 
(АУРІКА підсовує папір. КОЛЯ сідає до столу.) 
Влов у тебе небагатий. Проте! Тут повинно бути 

щось написано. І не абищо. Не примушуй мене по-
вторюватися. 

КОЛЯ. Абичого не було. Рядове курортне зна-
йомство. Адюльтерчик. Пристрасті, що переграли. 

АУРІКА. Були побачення, були прощання… 
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КОЛЯ. (Холодіючи.) Прощання? Стоїмо за спи-
ною мого автобуса. Вона в метрі… Жар чую… Гово-
рить – стріли пускає. “Боже, як пересічно стоїмо! А 
мине місяць, мине рік і десять років, у себе в Києві, 
в темній спальні або на тихому чергуванні – чого б я 
не віддала, щоб от так вийти на мороз і постояти… 
за метр від тебе!” На віях застигали краплі… 

АУРІКА. Це прощання. А прогулянки до того? 
КОЛЯ. Ви проникливі… щодо сповіді. Вечора-

ми вона вела мене до забутої церкви. 
АУРІКА. Це вже тепліше, тепліше. 
КОЛЯ. У тріснутих вітражах відблиски ліхтарів, 

як лампади… 
АУРІКА. І що вона говорила на паперті? 
КОЛЯ. Я можу берегти хоча б чужу таємницю? 
АУРІКА. Мовилося тобі, значить, таємниця – 

твоя. А твоя, в рівній мірі, – моя. 
КОЛЯ. Говорила про тривалу хворобу дочки… 

найпотаємніше. Про безсилля медицини. Про те, що 
врятувало дочку тільки хрещення. 

АУРІКА. Гаряче! 
КОЛЯ. У семирічному віці завезли дочку в глухе 

село, у хату до священика. Дитя стало видужувати пря-
мо в купелі. Змучена і підбадьорена мати сама підстави-
ла свій лоб під мірро і окроплювання… Сокровенне… 

АУРІКА. (З переможною іронією.) Заввідділен-
ням! Комуністка! Ім’я? 

КОЛЯ. Матері? 
АУРІКА. Дочці партія не надавала роботу в сто-

лиці. І не давала житло. 
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(Пауза.) 
КОЛЯ. Це була моя перша жінка. Алла Костян-

тинівна. Косенко. 
АУРІКА. Семизначний телефон запам’ятав? 
(КОЛЯ загальмовано шарить по кишенях.) 
Запам’ятовують не кишенями. 
КОЛЯ. Запам’ятав. 
АУРІКА. Берися за перо. 
КОЛЯ. Чи гідно все це вашої уваги? 
АУРІКА. Не “вашої”, а “нашої”: З паршивої вів-

ці хоч вовни жмут. 
(КОЛЯ поправляє папір, вертить авторучкою.) 
КОЛЯ. Можна почати нестандартно? “З відчут-

тям вдячності за любов жінки джерело повідомляє”… 
АУРІКА. (Глянувши на годинника) Не блазнюй! 
КОЛЯ. На підході наступний лицар? 
АУРІКА. Не виплигуй з рамок! 
(Пауза.) 
КОЛЯ. Не склеїться у мене. 
(Пауза.) 
АУРІКА. Я продиктую.  
КОЛЯ. Це була моя перша жінка. Я тицявся в неї, 

як цуценя в черево матері… Вона мене наставляла… 
АУРІКА. Видно, доля така, щоб тебе наставляли 

жінки. Та все ж відкинемо супутні моменти. 
КОЛЯ. Вона знає, що я єдиний, хто присвячений 

в таємницю її хрещення. 
АУРІКА. Я, здається, повторююся, але… Таєм-

ниця – це коли знає один. Знають двоє – це вже глас-
ність. 



21 

КОЛЯ. Прочують в її лікарні – взнають і в моїй 
конторі. Я засвічуся. 

АУРІКА. Дуже далеко заглядаєш. Це наша тур-
бота. 

КОЛЯ. Я не зможу бути вам корисним. 
АУРІКА. Не тобі судити. 
(Пауза.) 
КОЛЯ. Вас не підтошнює?.. 
АУРІКА. Не мене повинно підтошнювати… А 

тебе! 
КОЛЯ. Зрозуміло… І не тепер… А значно рані-

ше. Спочатку. 
 
(Знову вітальня. АУРА і КУТЕПА з чарками.) 
 
АУРА. Що ж ти зупинився? 
КУТЕПА. Боюся перебору. 
АУРА. Спостерігаються рецидиви? 
КУТЕПА. Кататоником став. 
(КУТЕПА демонструє сіпання м’язів лиця. Смі-

ються.) 
АУРА. Наговорюєш на себе. 
КУТЕПА. Трапляється. 
АУРА. (Піднімає чарку.) Проте – за минуле! 
КУТЕПА. (Гірко.) За річку, що мала міцні бере-

ги, за легенду, що утримувала в лещатах покоління! 
(Пауза. АУРА залишає коньяк, йде з-за столу.) 
АУРА. Тепер ти можеш говорити все, що дума-

єш… А я тобі скажу те, що я знаю. У нас була країна 
вільнодумців. І щоб їм, всім скопом, не дати розклас-
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ти нашу систему, ми розкладали їх – кожного окремо. 
Стеження, підслуховування і перлюстрація, армія сек-
сотів, – це інструмент, зовнішній атрибут справи. Ми 
все таке тримали в такій таємниці, щоб про неї знав 
всяк і кожен, та більше, та з плюсиком. Знав і боявся. 
А ось того, чим ми займалися ненавмисно, не осягали 
навіть багато наших вищих чинів. Виконавці і поготів. 
Майже кожного здатного мислити ми ловили на дріб-
ній провині, – хто в світі не грішний! Страхали одно-
го, задобрювали іншого і привертали до непристойної 
співпраці. Він вислужувався, капаючи на ближнього, 
залишаючи матеріальні сліди. А рильце його тим ча-
сом покривалося пушком, серденько наживало етич-
ний, а деколи і фізичний порок. Ми так берегли таєм-
ницю його буття, що вона ставала гласністю. Він по-
волі розумів це. І те, що він падав в очах оточення – 
не головне. Нам би ще десять років – і не було б очей, 
в яких можна було б впасти! Головне – його падіння у 
власних очах! Заповіді Ісходу живуть в кожному поза 
його волею. І кожного ми приводили до їх зради. До 
усвідомлення, що він негідник, мерзота, пішак в чу-
жих руках. Що без капостей йому не прожити, не про-
годуватися. Доводили бідака до такої кондиції і – в 
накопичувач. І жили. І навіть тепер, коли чорт зна зві-
дки і по чиєму помаху вознеслася гласність і демокра-
тія, ми недотокані. І при справі і на спочинку. Нас не 
чіпають, тому що чіпати доведеться зачіпленим! Тому 
– пий зі мною. І поважай, як поважав раніше! 

(У АУРИ тремтять руки. Ледве випивши, вона 
упускає чарку.) 
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КУТЕПА. Якби розбилася, було б на щастя. 
АУРА. Мені не можна хвилюватися… Пропону-

ють закодуватися… 
КУТЕПА. (Указуючи на спиртне.) Від цього? 
АУРА. Від спогадів. 
КУТЕПА. Не згадуйте. Ви ж на спочинку. 
АУРА. Тільки вчора подала рапорт. 
КУТЕПА. Щось не наздоганяю. Гаразд. 
АУРА. І не наздоженеш. Вір на слово. 
КУТЕПА. (П’є.) Мабуть, старший офіцер? 
АУРА. Полковник. 
КУТЕПА. Починаю боятися. 
АУРА. (Розслаблено.) Полковник, власник хоро-

мів в престижному районі і заміського маєтку… 
Полковник, від якого емігрували діти, відвернулися 
друзі сім’ї, які, на перевірку, виявилися друзями по-
сади. І не моєї, а чоловіка – генерала… 

(АУРА по-бабськи схлипує) 
Такою мене не бачив? Тепер часто… Немає тієї 

самої вузди, зняла портупею і – всього лише баба. 
КУТЕПА. Виходить, у мене краще. Я нічого не 

мав і втрачати нічого. 
АУРА. Окрім самотності. 
КУТЕПА. Самотність – прекрасна річ… 
АУРА. … якщо є хто-небудь, кому можна сказа-

ти, що самотність – прекрасна річ… Начитані. 
КУТЕПА. Крім того, я не самотній. 
АУРА. Знаю. 
КУТЕПА. Інформація поступає колишніми кана-

лами? 
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АУРА. Все як і раніше. Вивіски перефарбовані, 
люди на місцях… 

КУТЕПА. Так відставка ж! 
АУРА. Своє коло. Навіть у відставці залишаємо-

ся при лямках. Ген секретар облвиконкому вигнаний 
з тріском, сидить удома. А начальнички станції і ди-
станції, банку і лазні, комунгоспу і колгоспу – свого 
часу розставлені ним. Тепер ми дзвонимо відставно-
му секретарю виконкому, він – начальничкам і – все 
тече, все не міняється… 

(Пауза.) 
КУТЕПА. І пенсія з вислугою? 
АУРА. Закони писані не про вас. 
КУТЕПА. І благопридбання недоторканні? 
АУРА. Про мене мені все відомо. Але як тебе 

заскочило одружитися? В молодості обходився, два-
дцять, навіть десять років тому – неодружений. І ра-
птом! Чому не вчасно? 

КУТЕПА. Вчасно я не поважав себе. Якщо себе 
не любиш, хто ж тебе полюбить? 

АУРА. Зараз випрямило? 
КУТЕПА. Непомітно? 
АУРА. Неозброєним оком – не дуже. Ті ж запра-

ні комірці, та ж, скажімо так, підтянутість в тілі. 
КУТЕПА. Земних благ на всіх не вистачає. 
(Пауза.) 
АУРА. Вона обізнана щодо звивин твоєї біогра-

фії? 
КУТЕПА. Не вникає. Приймає мене де-факто. 
АУРА. Одноклітинна? 
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КУТЕПА. (Обережно.) Я можу серйозно обра-
зитися. 

АУРА. (Здивовано.) Не буду. 
КУТЕПА. У неї свого минулого з лишком. Об-

ходжувала, ублажала моряків між рейсами. Двадцять 
один раз сподівалася і одурювалася. Ходила  

під в’юками до Польщі-Туреччини. Хабарі інва-
лютою і натурою, аборти, життя за брехнею… Втра-
тиш віру в добро. 

АУРА. (Із знущанням.) Зате тепер! 
КУТЕПА. Три роки одна і та ж фігура моя перед 

очима. То з сумками з ринку, то у фартусі біля газплити. 
АУРА. (З більшим знущанням.) І це те, що вона 

шукала все життя! 
КУТЕПА. По тихій радості – схоже. 
АУРА. Вона обходжувала моряків між рейсами, 

тепер її обходжуєш ти – на спочинку! 
КУТЕПА. У цьому світі скільки у людини відні-

мається, стільки ж їй і дається. 
АУРА. Я знаю одного, у якого в цьому світі від-

німається і віднімається. І прізвисько у нього відпо-
відне – Кутепа. 

КУТЕПА. Ми ж не про присутніх. 
АУРА. (Гірко.) Кутепа – і далі ходити нікуди! 

Якщо коли-небудь і справді візьмуться відновлюва-
ти справедливість, то починати треба з Кутеп! 

(Пересідає на диван.) 
Йди сюди. Сідай поряд. 
(КУТЕПА слухняно підсаджується.) 
Кока, ти любиш свою дружину? 
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КУТЕПА. (Збентежено.) Можна питання так не 
ставити? 

АУРА. Я розумію, не дуже бон тон говорити із 
стороннім про дружину. Але ми не зовсім сторонні. 
Вона, видно, така – вся з себе?! 

КУТЕПА. Маленька, хвороблива, змирилася… 
АУРА. (З нервом.) Тебе любить? 
КУТЕПА. Я так питання не ставив… 
АУРА. Із сторони не визначиш. (Зі злістю.) Го-

дуєш, обходиш ти! У ліжку вона як? 
КУТЕПА. Я звик до обмежень… 
АУРА. І тут обмеження!! 
КУТЕПА. (Тямущо.) Її відвернуло задовго до 

мене. І потім, їй особливо не можна: брюки через 
голову кинеш – вагітна… 

АУРА. (Скрикує і відходить.) Поховайте мене 
живою! Ні поїсти, ні повеселитися, ні трахкати! 
Сенс? Сенс життя в чому? 

КУТЕПА. Григорій Сковорода, Лев Толстой – 
не знали. Де вже нам! 

(АУРА хапає різні предмети, готова кинути.) 
АУРА. Ти дурень! І брехун! Ти корчиш з себе свя-

тошу! І дурепу знайшов – вірить. Дві дурепи! Вона і я. 
Вуха у нас влаштовані – під локшину! Брешеш! Так не 
буває. І таких не буває! Немає таких колодок, на яких 
шиють Кутеп!! Сторіччя трудилися, щоб не було! 

 
(Різко міняється освітлення. Явочна квартира. 
АУРІКА у спокусливому платті, чарівна. КОЛЯ 

КУТЕПА приголомшений.)  
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КОЛЯ. Сьо-сьогодні ви пере-перевершуєте саму 
себе! 

АУРІКА. І з вельми сумного приводу. 
КОЛЯ. Не лякайте дарма. 
АУРІКА. Ні в якому разі. Сьогодні наше останнє 

побачення. 
КОЛЯ. (Голосом, що осів.) У вас відпустка? 
АУРІКА. У мене перехід по службі. З підвищен-

ням. 
КОЛЯ. (Пауза.) Можна осмислити? 
АУРІКА. Наша справа не осмислювати, а вико-

нувати. 
(Пауза.) 
КОЛЯ. Зміна у вашій штатній службі непрямим 

чином торкнеться моєї нештатності? 
АУРІКА. Прямо торкнеться. Прямо. 
КОЛЯ. (Обережно.) У вас прийнято питати згоди? 
АУРІКА. У нас… згода нижчестоящих сама со-

бою зрозуміла. 
КОЛЯ. Делікатно і зрозуміло. Зміна в долі смер-

да не залежить від волі смерда. 
(Пауза.) 
АУРІКА. У тебе залишиться все те ж. Тільки 

обличчя через стіл буде дещо інше. 
КОЛЯ . Відчутно інше… Хоча б тієї ж статі? 
АУРІКА. Кутепа! Жінка в нашій справі – явище 

унікальне! Як на бойовому кораблі. Одіозне! 
КОЛЯ. І лише через волохату руку. 
АУРІКА. (Кокетливо.) Жінок посилають тільки 

до рідкісних везунчиків. 
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(Пауза.) 
КОЛЯ. Чи жінка, чи чоловік – була б людина 

хороша… 
АУРІКА. (Зморщившись.) Мишко-бухарик. Со-

рок два роки, а він все в старлеях ходить. 
КОЛЯ. У миру вважають, що деградує тільки армія. 
АУРІКА. Ми намагаємося не відставати. 
(Пауза.) 
КОЛЯ. Отже, в місті бачитимемося рідко, випад-

ково і лише шапково? 
АУРІКА. І шапково не вдасться. 
КОЛЯ. Не по артикулу? Чи кінний пішому не 

товариш? 
АУРІКА. Мій перевід сімейний. І пов’язаний з 

виїздом. 
КОЛЯ. Чи не смуглявим у допомогу? 
АУРІКА. Навпаки, до вельми білих. Проте преро-

гатива ставити питання до сьогодні належала не тобі. 
КОЛЯ. Адже випадок – з ряду ген… 
АУРІКА. З ряду ген. Але у нас часу тільки на 

організаційне питання. 
КОЛЯ. На підході старший лейтенант Миша, 

сорока двох років зроду і з похмілля? 
АУРІКА. У старшого лейтенанта Миші інша 

явочна квартира. Туди я тебе завтра передам. Сього-
дні – останні слова тет-а-тет. Все-таки неповних чо-
тири роки… 

КОЛЯ. Зворушений. Не передбачав, прийшов 
без флакона. На прощання б, на успіх у вашій копіт-
кій справі. 
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АУРІКА. У “нашій копіткій справі!” У нашій! 
(Дістає з бару коньяк.) 
Передбачено не нами. 
КОЛЯ. Вірменський? Відчуваю себе виділеним 

долею. Для вас не міцний? 
(АУРІКА дістає одну чарку.) 
АУРІКА. А для тебе? 
КОЛЯ. Пробачте, я випустив з виду, що ви на 

роботі. 
АУРІКА. Наша робота деколи відкриває широкі 

можливості. 
(Наливає йому, подає. Він, зітхнувши, бере.) 
Ну-ну, покажи себе в справі. 
КОЛЯ. Залишайтеся завжди такою… 
АУРІКА. Ти – теж. 
(Він п’є. Пауза. Вона підносить другу. Він п’є.) 
КОЛЯ. “Боже, як пересічно стоїмо! А мине мі-

сяць, мине рік і десять років, в темній спальні або на 
тихому чергуванні – чого б я не віддав, щоб оттак 
постояти… у метрі…” 

АУРІКА. Ти здатний чекати? 
(Пауза. КОЛЯ КУТЕПА холодіє.) 
КОЛЯ. Чекати так, щоб пам’ять вимерла, 
  Щоб день за днем зникав, як дим, 
  Щоб помирати з милим іменем 
  І воскресати молодим. 
  Не знати радості віднині, 
  Сльозу затиснути в руці, 
  Відчуть останнім, в домовині, 
  Твій ніжний подих на щоці. 
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(Пауза.) 
АУРІКА. Приймаю як прощальну адресу. 
КОЛЯ. Пробачте, якщо і це не моя прерогатива. 
АУРІКА. Чого там! У риму. Тільки не хотілося 

б, щоб все це так, запростячка. Сьогодні почув, сьо-
годні і ляпнув… 

КОЛЯ. Почув не сьогодні, а ляпи взагалі не в 
моїх правилах. Виношено. Майже чотири роки… 
кожен дзвінок… завжди страшний для мене, тому 
що з чужого життя і, разом з тим, від вас… Тому, що 
ви – в тому житті. Я був роздвоєний, засмучений, 
розчетверений, розіпнутий! Йшов біс його знає з 
чим, біс його знає на що йшов… За побачення з ва-
ми платив відступництвом… Розкаяння совісті не 
угамовувалися… Виправдання почуттям до вас вже 
не допомагало… Втрачений – і все тут… 

(Пауза.) 
АУРІКА. А ти не зовсім звичайний хлопець. У 

який бруд тебе не засунь, ти і там виглядаєш не до 
денця забрудненим. І страхи твої з обмовками, і від-
ступництво, як у Юліана Мережковського: “Відчого 
такий сум в природі? І чим вона чарівніша, тим сум-
ніша ...”  

(Вона наповнює чарку, протягує йому.) 
КОЛЯ. З панського плеча – відступнику… за-

кропитись… 
(З викликом п’є.) 
АУРІКА. Тобі не поталанило. Зазвичай такі ти-

хоні важко розколюються. А тебе занесло. І не по-
трібно було надзвичайних заходів. Ні насильства, ні 
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зваблювання… Коли від мене зажадали тебе, я при-
готувалася до самого крайнього… І до поступок… 
Ти допустив промашку. 

КОЛЯ. Я промахуюся навіть коли вцілюю. 
АУРІКА. (Поволі наповнює чарку. П’є сама.) 

Напевно, було б справедливо, якби ти свою частку 
одержав. 

(Пауза.) 
Але мені важко переступити через себе. 
(Пауза.) 
Ми годуємося від стукачів… але зневажаємо їх 

до нудоти. 
(Ніби безвідносно до розмови, розпускає пояс на 

тонкому платті.) 
Особливу огиду викликають завзяті, ті, що на 

повішання біжать зі своїм мотузком… Ти швидше 
норовистий. Роздвоєний, засмучений, розіпнутий, 
але себе показуєш. Ти – дивний. 

(Ледве помітним рухом знімає туфлі.) 
Твій розтоптаний гонор викликає відчуття вини 

навіть у мене. 
(Вона розпускає волосся, збирає в пучок. КОЛЯ 

КУТЕПА поволі наближається. На півдороги зупи-
няється. Наближається майже впритул. Вона обер-
тається. Вивчаюче дивиться. Зважує. Відверта-
ється.) 

За годину вечірка. З нагоди присвоєння моєму 
чоловікові генеральського звання… і переведення на 
вищу посаду… до білих. 

(Пауза.) 
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Я повинна переодягнутися. Звана вечеря… і таке 
інше. 

КОЛЯ. Ради Бога!.. 
 
(У снопі світла АУРІКА згаляється над почут-

тями мужчини. Роздягається. КОЛЯ дивиться. У 
грудях б’ються ридання. Гола, вона йде до нього. Він 
падає без свідомості. Темно. Висвічується вітальня.) 

 
АУРА. Твій шлюб зареєстрований? 
КУТЕПА. Ні. 
АУРА. Ти можеш залишити свою… дружину? 
КУТЕПА. Її залишали двадцять один раз. Два-

дцять два – буде перебір. 
АУРА. Вона здатна на істерику? 
КУТЕПА. Вона запитає: завіщо? 
АУРА. Ти дуже чуйний до слів. 
КУТЕПА. Це інші – не чуйні до слів. 
АУРА. А ти не думаєш, що таке питання не при-

йде їй в голову? 
КУТЕПА. Достатньо того, що таке питання при-

йшло мені в голову. 
АУРА. Ти став дещо іншим… 
КУТЕПА. Сивим, уживаним… 
АУРА. Та все ж залишився колишнім… 
КУТЕПА. … прибитим запорошеним мішком. З-

за рогу. 
АУРА. Я б з тобою дуже дружила. 
КУТЕПА. Спасибі. 
АУРА. І лише? 
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КУТЕПА. Велике спасибі! 
АУРА. І все? 
КУТЕПА. А що я можу ще? 
(Пауза.) 
АУРА. Ти можеш допомогти мені… відновити 

справедливість. 
(Пауза.) 
КУТЕПА. Справедливість треба застати у світі 

при народженні. Руйнувати її нескладно, відновити 
справедливість ще нікому не вдавалося. 

АУРА. Мені вдасться! (Гаряче). Щодо тебе, в 
усякому разі. 

КУТЕПА. Я не розбещений особливою чуйніс-
тю. І уникаю її. 

АУРА. (Запалюється більше.) Ти тільки не зава-
жай мені. У мене чудова ідея. А у тебе – широкий 
вибір! 

(Вибігає на середину вітальні.) 
Не покидаючи цих стін, ти з гостя перетворюєш-

ся на співвласника. Підписуємо контракт, – це при-
йнято, – і завіряємо у нотаріуса. 

КУТЕПА. (Приймаючи за жарт.) Скоро і хвацько! 
(АУРА крокує по вітальні, ніби міряючи.) 
АУРА. Вітальня – навпіл! 
КУТЕПА. (Підіграваючи витівці.) І килими, і 

бар, і люстра! 
(АУРА ховається в лівих дверях.) 
АУРА. (З глибини.) Їдальня!.. 
КУТЕПА. (Услід ній.) З югославською піччю, 

мікрохвильовкою, з румунською кухнею… 
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АУРА. (З’являючись, з азартом.) Піч мікрохви-
льова є. А їдальня – буковинська, персональне замо-
влення! На двох! 

(Ховається в правих дверях.) 
(З глибини.) Спальня!.. 
КУТЕПА. З дубовим ліжком під запоною, з фар-

форовим нічником… 
АУРА. (З глибини.) З двома нічниками, електро-

масажером, шведською стінкою… 
КУТЕПА. З Шахерезадою і тисяча однією ніччю! 
АУРА. (З’являється, захекавшись.) І ще багато з 

чим – на двох! 
(Ховається в середніх дверях.) 
Кабінет генерала! 
КУТЕПА. Із столом – стадіоном! 
АУРА. (З глибини.) Гардероб!.. 
КУТЕПА. З мундирами, еполетами, лампасами, 

іменною зброєю і секретними телефонами… 
АУРА... “панасоніками”, “ремінгтонами”, – з 

усім начинням! 
(Вискакує, майже тріумфуючи.) 
КУТЕПА. (Переграючи.) Ванни? 
АУРА. По одній на душу! 
КУТЕПА. Внески до сімейного бюджету? 
АУРА. Обумовимо в контракті навіть кишенько-

ві витрати! 
(Пауза.) 
Гаразд? 
КУТЕПА. Гаразд, хоча й не для нас. 
АУРА. Два знаки питання? 
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КУТЕПА. (Самоіронічно.) Уявляю себе в мунди-
рі і при регаліях. Вшивати доведеться… І в апарта-
ментах! Не вигляд, а сором! 

АУРА. Смішно? 
КУТЕПА. Швидше сумно. 
(Завмирають одне проти одного.) 
Ненавидів, боявся… зламали, підім’яли… слу-

жив гіршій з вад. В багнюці до останнього свого 
дня… І раптом – подяка. З тих же рук… Треба пере-
ступити через себе… 

(Пауза.) 
Мало вам комфорту і прянощів? Для потіхи ду-

ші вам подай мученика! Та такого, щоб відчував! 
(Пауза.) 
АУРА. (З докором і болем.) Кутепа!.. 
КУТЕПА. Мовчу, мовчу… 
(Пауза.) 
АУРА. Та ні, говори. 
(Пауза.) 
Я можу сказати поболючіше… Моє… Вдень ще 

куди не йшло: коньяк, книжки, на варті біля дверного 
очка і телефону… з вікна пом’яті фігури, через гарди-
ну… Але приходить ніч. Сну ні в одному оці. Шерехи 
з темних кутів, кроки за подвійними дверима. Ці хо-
роми бачаться склепом, кава цикутою, отруйним ві-
хом, всяка думка – останньою… Мокрий рушник, пі-
люлі, пілюлі… медитація. Поки шепочу мантру, ди-
хати можна, кінчаю – зникає повітря. Коли виходила 
ще назовні – здавала аналізи. Норма. Тепер не шукаю 
лікарів, вони мене шукають. Хочуть закодувати. Не 
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від тремтіння в кінцівках, не від спиртного і курін-
ня… Від самої себе. А хіба таке можливе? Від смерті 
чоловіка, якого прибрали свої?.. Від втечі дітей за 
тридев’ять земель… втечі від нас… від мене?! 

(Пауза.) 
Кока, я нікому не відкриваю. Боюся зняти слуха-

вку. Я аж надто знаю, на що здатні соратники і ви-
ученики мого покійного… 

(Пауза.) 
Але все повернеться на круги своя… Почитую… 
(Кутепа боїться, відступає, чіпляє пилосос.) 
КУТЕПА. Пробачте, незграбний… 
АУРА. Думаєш, я і справді сьогодні збиралася пи-

лососити? Сто років і три роки пилосос валяється тут. 
(Пауза.) 
Кока, ти не поспішаєш? 
КУТЕПА. Не знаю… Пора і честь знати… 
АУРА. Ти пам’ятаєш?.. У тебе розкішна па-

м’ять… я знаю… Пам’ятаєш все… Ось фотографії… 
Таку, так?.. І все минуле?.. Ти прийдеш… Ти знаєш, 
нічого не зникає назовсім… Ми ще станемо в наго-
ді… І ви, законопокірні, боязкі… Ти прийдеш? 

КУТЕПА. (Відступаючи.) Виберу час… Чого ж… 
(У вигляді АУРИ щось міняється. Вона – у мину-

лому.) 
АУРА. У понеділок. О двадцятій, нуль-нуль. 

(Гарячково.) Два довгі дзвінки і короткий, потім зно-
ву довгий. І стань так, щоб я бачила лице. У вічко. 
Зрозумів? Ти тямущий… (У поспіху.) Повтори! 

КУТЕПА. У понеділок. О двадцятій, нуль-нуль… 
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АУРА. (Підказує.) Два дов… 
КУТЕПА. (Переймаючи її тремтіння і поспіш-

ність.) Два довгі дзвінки, один короткий, і знову до-
вгий… 

АУРА. І постояти в двох метрах… 
КУТЕПА. … так, щоб видно було моє лице. 
(Пауза. АУРА бере КУТЕПУ за плечі.) 
АУРА. (У трансі.) Кутепа… Коля… Кока… кра-

ще, щоб ти здогадався без навідних… так? так? 
КУТЕПА. (Піддаючись її стану.) У нас все так 

давно і складно… 
АУРА. Але ти розумієш… друг… друг… дружок… 
КУТЕПА. Загалом… щось доповісти… 
АУРА. … не з порожніми руками… вірніше, не 

порожній… як було тридцять років тому… 
(Пауза. У відчаї АУРА цілує КУТЕПУ.) 
… все буде як було… як було і по іншому… По-

неділок, двадцять нуль-нуль, в двох метрах від двер-
ного вічка… 

(АУРА блискавично заглядає у вічко, відчиняє 
замки, штовхає двері, обіймаючи, виставляє за поріг 
КУТЕПУ, замикає замки. Зітхає, потирає руки, мар-
ширує по вітальні. Тріумфуючи, співає.) 

  Эй, музыканты, сил не жалейте, 
  Радость до края в сердце налейте! 
  Пусть подпоет нам старый наш маршал, 
  Он ведь ровесник старого марша! 
  Там-тар-там-тара-ра-ра-ра-ра-ра-там! 
  Там-тар-ра-ра-ра-ра-ра-ра-там!! 
 

Т Е М Н О 
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Д І Я    Д Р У Г А 
 
(Однокімнатка в хрущобці. Вихід, двері в комір-

ку, ніша. Дзеркало в зріст людини, продавлена кана-
пка, стілець. На першому плані, розпластавшись, 
спить плямиста кішка. У ніші велика матроська 
скриня. ПОЛІНА, потім КУТЕПА.) 

 
ПОЛІНА. Миколо Миколайовичу! Дозвольте 

вам нагадати… (Наспівує.) Понеділок, вісімнадцять-
тридцять, час причепуритись! 

КУТЕПА. (Встає без штанів перед дзеркалом.) 
Поліно, я сорочку знайшов, а ось брюки… Поголе-
ний нормально? 

ПОЛІНА. (Чіпаючи його підборіддя.) Дозвольте, 
я зав’яжу вам краватку. (Жартує) Коли виросту, за-
роблю багато-багато грошей – двісті гривень, і на всі 
двісті куплю тобі краватку. Як у депутата. У смуж-
ку, пахне і лисніє. 

КУТЕПА. Моя теж лисніє. 
ПОЛІНА. Та пахне самшитом, оливками, орхідеями. 
КУТЕПА. Ця будинком, ну, злегка нафталіном. 
ПОЛІНА. (Заглушуючи тривогу, наспівує.).  
Вийди, коханий, 
Мій довгожданий.  
 (Оглядає. Поволі знімає краватку, розстібає 

його сорочку.) 
КУТЕПА. Минулого разу я повернувся, загля-

нув в дзеркало – по всьому обличчю яскраво-червоні 
плями… 
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ПОЛІНА. У хороших людей завжди так, коли 
без вини винуватий. Не бери в голову, ми дрібниць 
не помічаємо. 

КУТЕПА. Три роки тому на побачення до тебе я 
так не вбирався… 

ПОЛІНА. У тебе не було мене. А без жіночого 
ока що за чепурун! 

КУТЕПА. Я завжди вважав, що вигідніше вида-
ватися таким, який є. 

ПОЛІНА. Не скажи! Потрібно трішки приофор-
митися. І завжди частку себе приховувати. Чоловік 
повинен бути загадковим. 

КУТЕПА. А якщо нічого приховувати. Мало за 
душею. Мимовільно викладеш всі резерви одразу. 

ПОЛІНА. А завтра копнуть глибше, а там поро-
жньо! 

КУТЕПА. І славненько. Дадуть спокій. 
(Незрозумілі смішки, невизначені рухи.) 
ПОЛІНА. Ти ніколи не питав, що це за скринька. 
КУТЕПА. Вважав, що це і є одна із таємниць, 

яку ти розкриєш у відповідний час. 
ПОЛІНА. Час підійшов. 
(Пауза. ПОЛІНА мимохідь піднімає кішку, кидає 

в комірчину. Стягує з нього сорочку, кидає. Відкри-
ває скриню.) 

Три роки тримала під одним замком, як під сімо-
ма. Матроська скриня… Старовинна ручна робота. 
Давним давно, коли загранка приносила доходи, а не 
розлуки і ув’язнення, кеп Кашуба всував цю міст-
кість в нішу і говорив: “Старий п’ять разів побував в 
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Антарктиці – досить. Наповнюватимемо його стаціо-
нарно”. Обнадіяв і зник. 

КУТЕПА. З тих пір ящик порожній? 
ПОЛІНА. Не скажи. (Картинно відкриває криш-

ку.) Скриня чарівна. Якраз для нашого випадку ви-
дасть сорочку з гонконзького шовку. Старпом Лє-
совський в горіховій шкаралупі привіз… 

КУТЕПА. І теж зник? 
ПОЛІНА. Як водиться. 
(Дістає безглузду сорочечку з довжелезними ру-

кавами.) 
КУТЕПА. Гамівна сорочка, чи що? Для божеві-

льних? 
ПОЛІНА. Провінція! Кімоно-модерн для середини 

сімдесятих. Старпом був довгорукий. І комір-хомут… 
Можна ушити. Рукави на гумки, поли в брюки… 

КУТЕПА. До речі, де мої брюки? 
ПОЛІНА. Навіщо тобі саме твої брюки? Тут 

другий механік Дибін відклав ненадівані. Що - заву-
жені? Дудочки! Писк моди. А матеріальчик! Потор-
кай і ахни! 

(Демонструє штани.) 
КУТЕПА. Поліна, ти – Шахерезада! 
ПОЛІНА. (Поспішаючи, втрачаючи речі.) Ось 

ще шкари на шкіряному ходу з аргентинської ялови-
чини. Моторист Щербань дві пари залишив перед 
катастрофою. Пам’ятаєш, в перебудову сухогруз за 
Канарами нахилився в бурю, сипка сіль перетекла до 
правого борту – всі потонули… а шкари залишили-
ся. Вибирай будь-яку пару. 
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КУТЕПА. За один вечір стільки проблем. З чу-
жого плеча, чужий розмір… 

ПОЛІНА. Так воно ж ненадіване. 
КУТЕПА. І як реагувати на ці скарби зі скрині 

Шахерезади? 
ПОЛІНА. Приймай, як всі тепер: дають – бери. 
КУТЕПА. А ця твоя жіноча загадка: почалося з 

кепа, зробило крок через старпома, другого механі-
ка, завершилося мотористом… 

ПОЛІНА. Був ще боцман Кривуля, шансовий 
інструмент залишив. А експедитор Горностаєв без 
мого відома в мій підвальчик всипав тонну зерен за-
пашного перцю. Це коли крали все і вся. 

КУТЕПА. Спасибі, спасибі, частину питання 
прояснили. 

ПОЛІНА. (Застібаючи на ньому сорочечку.) А 
друга частина – чому від капітана до швартового? 

(Пауза.) 
По Дарвіну, природний відбір. Була молодість, 

гонор, проба стояла належна – вибирали шкіпери, 
парторги. Порідшало волосся, зблякли щічки – при-
йшла до смаку механікам, боцманам. Ремствувати 
грішно, загальна доля. (Надягає на нього брюки.) 
Миколо Миколайовичу, ви – огірочок. Двадцять 
п’ять років скинули. Ми повернулися в нашу моло-
дість! Як самопочуття? Поверніться. Ну правда, бо-
юсь випускати. Перехоплять бій-жінки. 

(Пауза.) 
Можна, я трішки поплачу? 
КУТЕПА. Що, виглядаю непрезентабельно?.. 
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ПОЛІНА. Не заважай мені… 
(Сідають віддалік. Вона крадькома плаче.) 
КУТЕПА. Ти все ще думаєш, що я на любовне 

побачення? 
ПОЛІНА. Я не беру в голову. 
КУТЕПА. Я не здумаю тобі сказати… 
ПОЛІНА. Завжди міг – тепер занедужав… 
КУТЕПА. Я і завжди не все говорив. 
ПОЛІНА. Я з тих подруг, від кого можна не при-

ховувати… 
КУТЕПА. А якщо це про тебе, про характер? 
ПОЛІНА. Що в мені таке, що б могло людині 

зав’язати рота?.. 
КУТЕПА. (Нез’ясовно гарячиться.) Уявляєш, 

нічого такого немає? Ідеальна жінка! Ти просто по-
трапила на терпимця! 

(ПОЛІНА бере віника, підмітає.) 
Поліна! Що ти трохи не те слово – відразу за ві-

ника і підмітаєш. 
ПОЛІНА. (Продовжуючи мести.) Я трохи. 
КУТЕПА. Грішно ж проти ночі! 
ПОЛІНА. Гріх-то мій… 
КУТЕПА. А я все ж таки скажу… 
(Ховаючи очі, Кутепа відвертається, 
Поліна задкує в комірчину, закривається.) 
Я не люблю битися словами. Знаю, що поки не 

назвеш біду – вона не біда. Але це твоє хобі – гра в 
хвороби і лікування! За сніданком обкладаєшся кар-
силом, вітамінами; за вечерею – сенадексином, дімі-
дролом, обід взагалі складається з одного зілля. Не-
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має такого традиційного і нетрадиційного знахаря, 
щоб ти не платила йому данину. Та все крайнощі, 
неминучості. Що назвуть шулера від фармацевтії по 
радіо, те ти пропускаєш через себе. І як витримує 
твій субтильний організм! Я мовчу. Бог з ними, з ви-
тратами поза бюджетом. Але у мене фатальний не-
долік. Я не терплю хвороб, ліків і лікарів. Жодного 
медичного терміну не запам’ятаю. Не вірю в таке 
дике засилля хвороб. Це бізнес, спорт, дурість! Натя-
кав тобі не раз. Але тут не прорубаєшся і з соки-
рою… 

(Озирається, не бачить Поліни, відвертається, 
сідає.) 

Статистика, епідемії, пандемії, профілактики, ще-
плення, – все треба внести в мої слабкі вуха. Говорю 
ж, якщо по Писанню: у суть всякої речі глибше вник-
неш, коли правдиво наречеш її. Не хочу вникати. 

(Бентежиться, відкашлюється. Боязко вихо-
дить Поліна. Кутепа питає, не обертаючись.) 

Де ти була? 
ПОЛІНА. (З легким диханням, із сміхом.) У дво-

рі. Сміття виносила. Ну і вечір очікується, з казки! А 
ти щось говорив? 

КУТЕПА. (Винувато.) Так, про себе. Добре, го-
ворю, дві пенсії – в один казан. Твої триста тридцять 
сім гривень, сорок шість копійок, мої триста сорок 
одна гривня, дев’яносто копійок, та ще піднесеш 
щось, зшиєш комусь, почергуєш, складеш дипломну 
– ось і під силу економити. А є самотні, уявляєш, – 
на одну пенсію?! 
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ПОЛІНА. Якщо пенсія – шістсот гривень, а то і 
тисяча! 

КУТЕПА. Тисяча? Брешуть. Тисяча! Я б поло-
виною поступався на твоє хобі. І енергетиків-
жековців не обходив би в затінку. 

(Одягнений дивним франтом. Дивиться в дзер-
кало.) 

Я прикидаюся ради душевного спокою… Я знаю 
таких, що і тисячі одержали і на пенсію пішли до 
п’ятдесяти років. І це не ті, хто орав, учив, лікував, 
розважав. Це ті, хто лякав… (Раптом.) При тобі хто-
небудь виступав проти ідеї?.. 

ПОЛІНА. Проти якої ідеї? 
КУТЕПА. Не залишилося жодної ідеї, проти 

якої не виступали б… 
(Пауза.) 
ПОЛІНА. Колю… Я знаю, куди ти ходиш… 
КУТЕПА. (Заморожено.) Нісенітниця. 
ПОЛІНА. Тепер, можливо, нісенітниця. Але ко-

лись перевертало життя. 
(Пауза. Освітлений мир звужується.) 
Ти дійшов до мене двадцять першим. І знав, що 

ти – двадцять перший. Але колись не було жодного. 
Був біофак, другий курс. Міні-спідниці, шиньйони, 
недорікуваті оракули і – заборони, заборони… Гане-
бна звичка мовчати… І молода спрага випрямитися. 
У лабораторії насторожено шепоче транзистор: втек-
ли два небезпечних хворих. Поводяться неадекват-
но. Прикмети. Веління вислідити, донести. Мало не 
роги домальовані втікачам. Прихильник мій, Вла-
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дик, притерся, зажурився. Говорить: “Ти знаєш од-
ного з небезпечних. Це Льова-геній”. Цього я примі-
тила давно. І дивувалася, коли він раптом зник з ін-
ституту. Худий, безсловесний, блідий, мудрий аспі-
рант. Не Дарвін, не Лінней – вище, ближчий до Тво-
рця. Професори перед ним німіли. “Знаєш, звідки 
втекли два аспіранти? З психлікарні. Дисиденти”. За 
столиком, в читалці, Владик запропонував дивну 
прогулянку – в ліс, на хутір. Темною стежинкою 
привів до хатини діда-баби моєї однокурсниці Оле-
ни. Там були Льова і Гера. Не впізнати. Щоки як у 
Карлсона, груди і сідниці відвисли, дихають астма-
тично – гормони в психлікарні задовбали… Від світ-
лої думки і німої відваги не залишилося і сліду. 
“Хлопців треба рятувати,” – сказав Владик. При-
йшов незнайомець з лицем пророка, потім жінка-
штани, у якої що ні слово – правда. Ми з Оленою 
були зворушені. Згодилися. Ночами возили дієтичну 
їжу, веселили хлопців, цілували. Потім залишались 
на ніч. Льова став моїм хлопцем. Він був людиною 
для людей. Мені нічого не жаль було для нього… А 
щоб не помічали моїх втеч на хутір, в місті, на лю-
дях я танцювала з доцентом. Молодий учений був 
беручкий, якщо вже натякаєш – не викаблучуйся. Я з 
першого разу жила з двома… Знала, ради чого. Мені 
зверху прощалося… Але доцент був сексотом. І про-
нозою. Вислідив, доніс, Льову і Геру узяли. Сліди їх 
шукають і понині… Мене відрахували, виштовхали 
з гуртожитку… Ніде не брали на роботу – мене обга-
няло телефонне право… 
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(Пауза.) 
Вербували… Але – дудки! Облизнетеся! Колю! 

Йди, може тобі повезе більше. Йди, йди, ти спізнює-
шся. А тебе чекають за твоїм лісом, на твоєму хуторі. 

КУТЕПА. Перехотілось… 
ПОЛІНА. Не дури. Мій приклад – не типовий. 

Було багато успіхів. 
(Сидять. Вона підіймається, піднімає його за руки.).  
Ворушися. Який вразливий! Діла давно минулих 

днів. Та і не так вже погано все обернулося… Диви-
ся, який ти гарний. Сидіти вдома в такому вбранні 
нерозумно. 

КУТЕПА. Може, підеш зі мною? 
ПОЛІНА. Я своє відходила. 
(Вертить його перед дзеркалом.) 
Модник. Плей-бой! 
(Виштовхує КУТЕПУ в двері. Наспівує.) 
   Якби мені не тиночки 
   Та не перелази, 
   Ходив би я до дівчини 
   По чотири рази. 
 
(Висвічується вітальня Аури. Зі смаком одягне-

на господиня, чистий інтер’єр. Світ сили і влади. 
АУРА і КУТЕПА.) 

 
АУРА. Хвоста за тобою не було? 
КУТЕПА. Часи міняються. 
АУРА. Часи міняються, люди залишаються ко-

лишніми. 
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(КУТЕПА походжає, пишається своїм костюмом.) 
Ану зупинися. Обернися. Пройдися. 
(Він виконує прохання.) 
Ти на манежі? Чи в паноптикумі? Що це за лах-

міття? 
КУТЕПА. Нормально. Люди носили… 
АУРА. Коли? Хто носив? (Помітно нервує.) Лю-

дина з других рук. Секонд-хенд! Так опуститися. 
(Тремтить всім тілом.) Піджак до колін і із залом-
леними полами, брюки – дудочки. Страус! Заведи 
ще кок на кумполі! Пов’яжи двометровий шмарка-
чок, щоб муді камуфлював. Зніми ратин – під ним 
ватин, зніми ватин – під ним кретин. А черевики! 
Шкарпетки – рижий на манежі! 

КУТЕПА. Нормальний піджак. 
АУРА. Не вимовляй цього вголос. Не падай в 

моїх очах. Знімай піджака! 
КУТЕПА. Ну, це занадто… Ауро Юріївно! 
АУРА. Ти не чуєш? Чи втратив дар сприйняття? 

Знімай! 
(За комір зриває з нього піджак. Рукави сорочки 

випростуються, доходять нижче колін.) 
Який пасаж! Ха-ха-ха! Замри! Дозволь нагля-

дється, радость, на тєбя! Потішив. Ха-ха-ха! Скомо-
рох. Сміхач. Ой, кілки в боках. 

(Істерично сміється, гойдається в кріслі. Пауза.) 
Стоп! Здогадуюся. Це задумано. Це ти був зво-

рушений моєю самотністю і нудьгою і знайшов, як 
розважити даму серця. У такому разі приношу свої 
щирі вибачення. Фокус вдався, факір – тверезий! 
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КУТЕПА. Та не збирався я нікого потішати… 
АУРА. Замовкни! Ти німий, як Герасим. Інакше 

я подумаю, що ти зумисно приніс в мою обитель все 
запустіння, всю мерзоту, в якій живеш. Подумаю, 
що задумав розстроїти мене, укласти в ліжко. 
(Ходить по колу.) О, боги, де наші зелені долини? Де 
наші солов’їні гаї?! 

(КУТЕПА раптом підсмикує рукави, затягує 
краватку.) 

КУТЕПА. (Досить зухвало.) Ви хочете сказати: 
де ваше право диктувати смаки і порядки? Де ваші 
костюми, зшиті на замовлення у наймодніших кутю-
рьє на копійки понурих колгоспників і смердючих 
пролетаріїв? Де ваші явочні будуари, зняті за раху-
нок платників податків і для їх придушення? І чому 
ви не тримаєте в руках ключі від цих “хатин”, де ви 
вольні карати і милувати, де ви тримали за хвіст 
свою жар-птицю, вашу гордість і насолоду – страх!? 

АУРА. Кутепа! Коля!! 
КУТЕПА. Я ще не все сказав. Де ваші міністерсь-

кі зарплати і пенсії? Спецсанаторії і пільги?.. І за які 
заслуги всі ці блага? За дві-три роздавлені душі… У 
місяць, в квартал, в рік – не знаю, яке було ваше пла-
нове завдання. Ваші норми на душу населення. 

АУРА. Коля! Ти – красивий! Я побачила тебе 
крізь це ганчір’я! І пізнала! 

(Пауза.) 
Тільки зніми цю сорочечку. І краватку. 
(Він окам’янів. Вона знімає з нього краватку. 

Сорочку.) 
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І штиблети. (Знімає.) Дудочки ти сам знімеш? 
(Він покірно роззувається. Брюки скидає. Стоїть.) 
Ось тепер ти вже не Герасим. Ти – Муму. Сядь 

на пуф. 
(Він сідає на низький пуф.) 
Зведи руки перед грудьми. 
(Він зводить руки.) 
Муму. Хороша, мила. Так ти виглядала в тракти-

рі. Коли Герасим тебе годував перед прогулянкою в 
човнику. До середини річки. 

(АУРА сідає навпроти. Плаче.) 
Собачка… я тебе люблю. Ти моя єдина ра-

дість… Люди за вікнами метушаться, брешуть, пас-
кудять, крадуть, один не чує, що говорить інший… 
А я тут одна. Все розумію, все відчуваю. І не можу 
сказати. Нікому. У мене відняли силу. Кричати в ні-
куди, вопіяти в пустелі – не в моєму чині! І я відвер-
нулася від вікна. Я бачу тільки тебе, Муму. Говорю 
тільки з тобою. Мила. Не бійся. Сьогодні я не поса-
джу тебе в човен. Принаймні – сьогодні. Хороша… 
хороша… Подай голос. 

КУТЕПА. (Співчутливо.) Ав-ав! 
АУРА. Ще голос! 
КУТЕПА. Ав-ав-ав-ав!! 
АУРА. Голосніше!! 
КУТЕПА. (Зривається з місця, кружляє навколо 

господині.) Ав-ав-ав-у-у-у-!! 
(Раптом обидва починають сміятися.) 
АУРА. Догодив! Зрозумів! Кока! Ти мене зрозу-

мів. Ти – не дурний. Я здогадувалась, що не дурний. 
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Але тільки порівняно зі всіма іншими чоловіками. А 
зараз переконуюся, що ти – абсолютно не дурний. 

КУТЕПА. Я - розумний! 
АУРА. О, ні. Просто, не дурний. 
(Пауза. Сидять надуті один проти одного.) 
Щоб стати розумним, тобі потрібен інший костюм. 
(Пауза.) 
І я знаю, який костюм тобі потрібен. 
КУТЕПА. Та хоч який-небудь. 
АУРА. Ти не дурний, але у мене свого розуму 

достатньо. Не втручайся. 
(АУРА виходить в кабінет. 
Повертається з генеральськими брюками – з 

лампасами.) 
Надягай. 
(Пауза. Вона виходить. Він надягає брюки.) 
ГОЛОС АУРИ. Якраз? Відмінно! 
(Виносить кітель, подає. Відходить, оглядає.) 
КУТЕПА. Був підмайстром, студентом, двірни-

ком, сексотом, коханцем… Генералом ще не випа-
дало… 

АУРА. Чогось трошки не вистачає… 
КУТЕПА. Голови. 
АУРА. Генералу голова не потрібна. Це футбо-

лісту – голи забивати… 
КУТЕПА. Фурочки. 
(АУРА приносить кашкет і пістолет.) 
Я прошу вибачення. (Кашкет надягає, від піс-

толета сторониться.) Цю штуку я ніколи в руках 
не тримав. 
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АУРА. Потримаєш. Помацай – елегант. Подару-
нок міністра. 

(У мундирі з пістолетом напоготові – Кутепа 
смішний.) 

Це – твоє. Ти народжений для цього мундира, а 
мундир зшитий для тебе. Два-три штрихи… доводо-
чка і – виставковий екземпляр. 

(Виносить шухляду, проціджує крізь пальці ор-
дени.) 

Ось скільки дрібничок влада одне одному вруча-
ла. (Чіпляючи на груди йому.) Правду сказати, я ніко-
ли не розуміла, яких простаків надихають медалі, 
ордени, почесні звання! За вікном палицею кинь – 
потрапиш в заслуженого раціоналізатора, народного 
моралізатора, заслуженого артиста, народного реци-
дивіста, а вже блямбочок – цілі іконостаси… 

КУТЕПА. Чи вам ремствувати, служили ради 
цього. 

АУРА. Ми служили не ради цього. Служили ради 
того, що ти тут мені перераховував в гніві. Ми не но-
сили навіть мундирів. А метал в шухлядах порошив-
ся. Внуки з нього паровозики з причепами робили. 

КУТЕПА. Ну і мораль!.. 
АУРА. Не гірше вашої. Ви товпилися, як би по-

трапити на нашу аморальну службу. Хоча б за сорок 
карбованців за капость, хоча б за так, аби прикрити 
свої міленькі провини, які ми роздували! 

(При регаліях Кутепа красень.) 
КУТЕПА. Подивіться, у мене на лобі немає сяй-

ва? Може, німб? 
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(АУРА сідає, здалека дивиться.) 
АУРА. Ти не рухайся. Дозволь мені надивитися. 
(Поступово починає плакати.) 
КУТЕПА. Це вже було. Облиште. 
АУРА. Розумний дурень… скільки з цим пов’я-

зано… Ти не Коля. Ти – Сергій Іванович. Сергійко… 
КУТЕПА. Тю! 
АУРА. Замовкни – ударю! 
(В сльозах підходить. Цілує КУТЕПУ.) 
КУТЕПА. Це що, добираємо втрачене замолоду? 

Глянути збоку!.. 
(АУРА цілує його руки.) 
Досить! Це збочення! 
(Б’ється в її руках, але слабко – зачарований.) 
АУРА. Ти міг би стати першим хлопцем в місті. 

Носити відкриту теніску, брюки – останній писк 
моди. З кожного вирізу у тебе виступали б рельєфні 
м’язи, обличчя дихало б упевненістю і спокоєм. 
Але тебе ніхто не вчив бути красивим і гідним. У 
тебе не було навіть на два обіди в день. Ти міг би 
дружити з модною дівчиною з хорошої сім’ї, сидіти 
з нею поряд на семінарах, володіти її душею і тілом 
– і не поститись, не тримати в кулаці молоду 
плоть… А ти жив в натовпі прибитих, задоєнних 
провінціалок, які шокували тебе спідницями бабусь 
і затрапезною мораллю. А наді всім висів дамоклів 
меч – меч в наших руках. Ми здавалися тобі найви-
щими, найсильнішими і гідними. І коли по твою 
душу прийшла гарненька жіночка в штатському, 
навчена спокушати, красиво брехати, носити зухва-
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ле плаття – ти склав лапки… І нічого не узяв нато-
мість… Сергійку… 

КУТЕПА. Я не Сергійко. Я Коля! 
АУРА. Ти – Сергійко, Коля, Ваня, Алік, Петя, 

Гриша, Ізя, Руфат, Стах… Кожен твій одноліток і 
погодок!.. 

(Знову цілує його руки.) 
КУТЕПА. Тільки не це! 
(Виривається, відходить убік.) 
Багато собі дозволяєте. Через край! Коли люди-

на опущена зовсім… Герасим… Муму… йому зро-
зуміліший батіг, двоповерховий мат, кругова вина… 
А високі ніжності, увага прекрасної дами – обража-
ють. Недоречно, насмішка, знущання. Вже краще 
залишимо так, як воно велося всі колишні роки. 

АУРА. Ти можеш померти, так і не пізнавши 
щастя… 

КУТЕПА. Ваше щастя моїм Сергійкам, Ваням, 
Ізям, Руфатам – боком виходить! Ми і тепер не сміє-
мо випрямитися. Совість доконала! 

(Різкий дзвінок будильника. АУРА захвилювала-
ся, стала хапатися за все, що під рукою.) 

АУРА. Прощай! (Пошепки.) До понеділка… Це 
козаки! 

(Різкий дзвінок телефону.) 
Давай, давай – в двері… Вони всім кошом! Об-

клали! 
КУТЕПА. Мундир… зброя? 
АУРА. Козаку під “Оковитою” зброя ні до чого! 

Подивися у вічко і – щоб духу твого!.. 
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(Дзвінок в двері. Ще телефон дзвонить.) 
Ні! Доведеться через чорний хід… По гвинто-

вій… Ховайся! Потім розберемося… 
(Дзвенить будильник, телефон, дверний зумер – 

на різні лади.) 
КУТЕПА. Я переодягнуся… Де мої дудочки?.. 
АУРА. (Згребла його за комір.) Геть, тобі гово-

рять! Провалюй! 
(Виштовхує КУТЕПУ через чорний хід. 
Лунає з усіх боків. Поступово стихають дзвінки. 
Гасне світло поволі. Пауза. Висвічується хрущо-

бка Поліни. 
Напівтемрява. У спідньому і босий прокрада-

ється в кімнату КУТЕПА. Під пахвою мундир, каш-
кет, черевики.  

Озирається, намагається засунути генеральсь-
ку форму в скриню.  

За спиною встає ПОЛІНА в нічнушці і з кішкою 
в руках.) 

(Пауза.) 
ПОЛІНА. Доброго ранку. 
КУТЕПА. Здрастуйте… Ранок?.. Вечір?.. 
(Він опускається на канапку. Пауза.) 
ПОЛІНА. Вам кави чи чаю? 
КУТЕПА. (Плутано.) Що за тон? Що за пово-

дження?! 
(Пауза. Вона сідає на стілець.) 
ПОЛІНА. Наповнюєш матроську скриньку? 
КУТЕПА. Так. Тільки… форма сухопутна… 
ПОЛІНА. Теж починаєш з капітанів? 
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КУТЕПА. Ні. З копита - з генералів… 
ПОЛІНА. Так і йшов вулицею в генеральському 

мундирі? При регаліях? 
КУТЕПА. Тільки півдороги. Собаки белени-

лись… І п’яні солдатики з самоволки зустрілися. Пе-
релякалися, стали у фрунт, козиряли. Я – за ріг і зняв 
все це страховище. 

ПОЛІНА. Покажи. 
КУТЕПА. Чого ти – не носила… е-е-е, не мала 

генеральського мундира? 
(ПОЛІНА відкриває комірку, кидає туди кішку. 
Він насилу відпускає мундир. Вона розгортає.) 
ПОЛІНА. Не театральний. Що, і нагороди нату-

ральні? 
КУТЕПА. Став би я чіпляти фальшивки! 
ПОЛІНА. Зняв ти його за рогом… А одяг де? 
КУТЕПА. Якщо так, за примітивним рахунком, 

воно… До мундира ще є пістолет. Табельна зброя. 
Штатна… 

ПОЛІНА. За які заслуги тепер в одну ніч рядово-
го-ненавченого проводять в генерали? 

КУТЕПА. Поліна! Але я люблю тільки тебе. 
ПОЛІНА. Не бачу зв’язку між запаморочливою 

кар’єрою і коханням. 
КУТЕПА. Пістолет, напевно, стріляє… 
ПОЛІНА. Ось завтра спустимося у двір, відміряє-

мо двадцять п’ять кроків і постріляємо на свіжу голову. 
А зараз лягай спати. З тебе все одно толку не доб’єшся. 

КУТЕПА. Краще я спущуся на підлогу. Тут про-
холодніше. 
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(Сідає біля її ніг на підлозі, спирається на диван.) 
ПОЛІНА. Не хочеться здаватися настирливою, 

але я щось не наздоганяю… 
КУТЕПА. І не силкуйся. Тепер такий час, що 

простій людині щось наздогнати неможливо. 
ПОЛІНА. Може, простіше розібратися, якщо ти 

одягнеш мундир? 
КУТЕПА. Не стану! Наносився за життя!! Кра-

ще подай кави… 
ПОЛІНА. Краще, в подібних обставинах, даруй, 

– горілка. 
КУТЕПА. Налий горілки. 
ПОЛІНА. Горілки в домі не тримаємо. 
КУТЕПА. Гаразд, гаразд, завари каву. 
ПОЛІНА. Кава теж скінчилася. 
КУТЕПА. Так навіщо ж ти пропонувала?! 
ПОЛІНА. (Заводиться.) Я пропонувала? Коли?! 
КУТЕПА. (Передражнюючи.) Доброго ранку! 

Вам кави а чи чаю?! 
ПОЛІНА. А що ж ти з’явився під ранок і весь 

такий із себе?! Не приступи! 
КУТЕПА. Ти теж хороша. Почнеш фразу, а по-

тім тримаєш, тримаєш мовчанку. Я встигаю переду-
мати все найгірше і зомліти. А ти всього лише за-
пропонуєш допити твій розчин. 

ПОЛІНА. А ти ніколи не постоїш за себе! Тобі 
вічно дістається те, що інші чоловіки бракують. Здо-
бувач! 

КУТЕПА. А для тебе сама любов – в одному ря-
ду з кухнею і походами на ринок! 
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ПОЛІНА. А ти ніколи нічого не зажадаєш – ні 
від властей, ні від сім’ї! 

КУТЕПА. А ти – собі на думці! 
ПОЛІНА. А ти за все життя нікому не дав в мор-

ду! Навіть не накричав! 
КУТЕПА. Так от же я – кричу! 
ПОЛІНА. А чого це ти на мене кричиш?! 
КУТЕПА. Так ти ж веліла! 
ПОЛІНА. Так?! 
КУТЕПА. Так!! 
ПОЛІНА. Дістав! 
КУТЕПА. Дістала! 
ПОЛІНА. Все. Від нині – спимо окремо! 
КУТЕПА. Я давно хотів це запропонувати! 
(Пауза.) 
ПОЛІНА. А канапка-то у нас одна… 
КУТЕПА. Ось ти на ній і влаштовуйся. А ми 

абияк по-похідному. 
ПОЛІНА. Та ні, ти – на канапці. Ти сьогодні по-

трудився… 
КУТЕПА. Знову та ж пластинка? 
(Пауза.) 
ПОЛІНА. Не смію тебе не послухатися. 
(Укладається на дивані. Він сидить на підлозі, 

спиною спирається десь біля її колін.) 
КУТЕПА. На добраніч… 
ПОЛІНА. Взаємно… 
(Наступає інтимна тьма. Біліє обличчя КУТЕПИ.) 
КУТЕПА. (Глибоко, сповідувально.) Я потрапив, 

як курка в окріп… Читав самвидав, обмінювався від-
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тисками на цигарковому папері… Викликали пого-
ворити. А там – Ауріка… Магія, гіпноз, зачароване 
місце… І чистенька, доброзичлива компанія. Приго-
лубили, пожартували, показалися людьми з верхньої 
полиці. Начитані, мислячі, стурбовані тільки нашим 
благом… Ніде я не зустрічав такого поводження і 
чуйності. Після мату, лицемірства, користолюбства, 
байдужості в моїй конторі – раптом людське спів-
чуття!.. Потім зустріч з Аурікою сам на сам. Без слів 
вона сказала, що виділяє мене зі всіх молодих чоло-
віків, яких знає… Як я говорив, що підписував – до-
тепер не відновлю. Але вийшов – вже її людиною, 
виваляним у скверні… узятим в ясир. 

(Пауза.) 
Ауріка лестила мені. Я терзався. Винаходив для 

себе тортури. На роботу не їздив… Шість кіломет-
рів, влітку і взимку, у волглих корочках брів більше 
години по засмічених провулках, під гавкіт бродя-
чих псів. І так всі роки, дав зарік… Відмовився від 
м’ясної їжі. Не користувався ножем, яким різали 
скоромне. Капуста, морквина, хліб, чай… Читав Біб-
лію… 

(Пауза.) 
Вже збитий з ніг, потай, я винаходив спосіб не 

грішити. Дізнався, що для звітності страшній маши-
ні в ті роки потрібна і позитивна інформація. Мов-
ляв, народ шукає згоди з владою, потрапляє під її 
чари. Я став вишукувати відомості тільки про благо-
надійних і свідомих громадян. Так і славився добрим 
вісником… Це – параноя… Одного разу звихнувся. 
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Заклав… І це була моя перша жінка… Алла Костян-
тинівна… лікар, православна християнка… 

(Пауза.) 
І ще – іронія долі. Служивши всесильному моло-

ху, я навчився думати, відбирати слова, відповідати 
за них… Добираючись пішки до роботи і додому, я 
насичувався киснем, спостерігав життя… Уникаючи 
скоромного, ставши вегетаріанцем, я укріпив орга-
нізм, мені дуже пасувала рослинна їжа… Читаючи 
Біблію, пізнав мудрість буття… І ось, дивися, чоло-
віки нині, в середньому, не дотягують до шістдеся-
ти, а я стрибаю без лікарів, процедур і зілля… І на-
справді, скільки у людини віднімається, скільки ж їй 
і додається… Гріхи тяжкі, гріхи тяжкі… 

(КУТЕПА, привалившись до дивана, засинає. 
ПОЛІНА підіймається. Темно. Висвічується віталь-
ня Аури. Прибрано, господиня в розкішному одязі. 
Заглядає в очко.) 

АУРА. Хто це? Молочник, чи що? 
ГОЛОС. Ми з товаром! 
(АУРА відкриває. Входить ПОЛІНА із згортком.) 
АУРА. Ви, напевно, помилилися адресою? 
ПОЛІНА. Я до вас. Можна сісти, нагальна  

справа… 
(Жінки опускаються в крісла по обидві сторони 

журнального столика. ПОЛІНА розгортає мундир.) 
Вчора, на нічному товчку, мій чоловік придбав у 

вас костюм. Речі ці нам не підходять. Я хотіла б їх 
повернути. 

АУРА. Щось не доходить. Придбав на товчку чи?.. 
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ПОЛІНА. (Докладно.) Знаєте, кітелі носили після 
вітчизняної війни. Навіть модно було, та й іншого 
одягу бракувало. А у наш час – аби гроші, а одяг на 
всякий смак. 

(Потримала навісу кітель, розвернула брюки.) 
А брючата! Що це? Лампаси? Я розумію, на спор-

тивних шароварах, для шику і різноманітності. 
“Адідас” там “Тобо”. А пристойній людині ходити на 
службу або в гості при лампасах – вже перепрошую! 

АУРА. Право, я до торгівлі на товчку не докоти-
лась… Але якщо… 

ПОЛІНА. Ордени – теж аксесуари для карнава-
лу, щось молодіжне. І потім – поіменно. Ось, 
“Суворова”, першого ступеня. Хто такий Суворов, 
щоб його носити? Рядовий зарубіжний воєначаль-
ник. Тощенький, сивий. І нам він заподіяв тільки не-
добре. Руйнував Запорізьку Січ. Зовсім ні до чого 
його увіковічувати. Те ж і Нахімов. І без цього адмі-
рала чужий флот поганить наші води в Криму… Не 
підходить нам все це… 

(ПОЛІНА скромно виймає пістолет, кладе на стіл.) 
А цей “Макаров”, табельний там чи штатний – 

не годиться. Як ним працювати, він без глушника?.. 
АУРА. Врешті-решт, ви представитеся – хто ви?! 
(ПОЛІНА схоплюється, упивається АУРІ у во-

лосся.) 
АУРА. Зачіска! Моя зачіска!! 
(Обидві жінки запускають свої п’ятірні одна 

одній в зачіски. Кружляють вітальнею, вправно діс-
тають колінами по сідницях. 
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Падає стілець, ваза з квітами, валиться теле-
фон, світло наполовину гасне. Пані виявляються на 
підлозі, котяться, завертаються в килим.) 

ГОЛОС ПОЛІНИ. (З килима.) Де ти, подруго?! 
Світло! Включіть світло!! 

ГОЛОС АУРИ. (З килима.) Ти знаєш, що таке 
хук?! А аперкот?! 

ГОЛОС ПОЛІНИ. Я тебе придушу голіруч, по-
простецьки!! Гранд-дама! 

ГОЛОС АУРИ. Мало борщу хльобала, босявка!! 
(Жінки вириваються з килима. Стоять в різних 

кутках.) 
ПОЛІНА. Як ти сміла до нього руки простягти? 

Ти його не знаєш! 
АУРА. Я його знала, коли ти ще під стіл пішки 

ходила! І в сопливчику! 
ПОЛІНА. Ти все його життя винищила! 
АУРА. Це ти отруюєш його убогістю і приміти-

вом існування! 
ПОЛІНА. Ти не гідна в слід його ступити! 
АУРА. І ти теж! 
(Пауза. Світло міняється.  
Немов одумавшись, переконано говорять дами.) 
ПОЛІНА. У своїй бідності він – високий, краси-

вий! 
АУРА. Він блаженний, може, єдиний в світі! 
ПОЛІНА. Навіть ви, зі всією вашою смердючою 

конторою не забруднили його! 
АУРА. І ти, одноклітинна амеба, не спростила 

його! 
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ПОЛІНА. П’явка ти! Кровосос! 
АУРА. Прилипала ти! Харчуєшся від його свя-

тості! 
ПОЛІНА. Ти – саудівська верблюдиця! 
АУРА. А ти – бомжиха!! 
(Пауза. Жінки насторожено сходяться. Сідають.)  
ПОЛІНА. (Нарочито стримано.) Загалом, при-

ймайте своє барахло. Я прийшла тільки за повер-
ненням. 

АУРА. Пробачте, я погано розумію. Повернення 
– за що? 

ПОЛІНА. За кітель, лампаси, портупею, ордени, 
пістолет… 

АУРА. Ого-о! Але це мої речі. 
ПОЛІНА. Святий Боже! Кому вірити? Якщо та-

ка пристойна дама, з такою зачіскою і – вкручує… 
То вона не має відношення до товару, взагалі до ніч-
ного товчку, то раптом – товар її. Якщо він ваш, і 
опинився в мене, значить, ви його продали. У нас 
поки що не відпускають дорогі речі без грошей. 

АУРА. Та не брала я грошей… 
ПОЛІНА. (Вискалившися.) Вибачте! Не брали 

грошей? Але за які такі послуги ви віддали моєму 
законному чоловіку товар? 

АУРА. Шантаж низького штибу. 
ПОЛІНА. Вашою ж дубиною та вас по тім’ячку! 
АУРА. (Подає дві-три купюри.) Візьміть ваші 

гроші. 
ПОЛІНА. Точно: наші гроші. Тільки це не ціна. 

За кітель від кутюрьє, з голочки, з іконостасом! За 
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шкари з лампасами – шовковий репс від куприка до 
кісточки! А там, внизу, ще – штрипки! 

(АУРА закипає. Кидається геть. Потім повер-
тається.) 

І зброя – іменна. Тепер тільки за дозвіл носити її 
беруть по триста п’ятдесят одиниць. У зелених. 

(АУРА відсовує шухляду, вигрібає гроші.) 
АУРА. Щоб уникнути нервового кризу – в скіль-

ки ви оцінюєте всю форму? 
ПОЛІНА. У розмір пенсії покійного власника. 
АУРА. Три тисячі двісті?! 
ПОЛІНА. Вам видніше. Від простолюдин трима-

ють в таємниці дебет-кредит наших хранителів і на-
ставників. 

АУРА. (Стає біля дверей.) Так… Вимітайся у 
два кроки! 

(ПОЛІНА встає. Говорить із страшною силою.) 
ПОЛІНА. Якщо ти відкриєш двері, я влаштую 

такий калабалик, що всі твої досконалі секрети і слу-
жбовий інтим віддадуться луною на обох централь-
них ринках і у всіх ста сорока семи газетах регіону. 
Окрім того, ні хуки твої ні аперкоти не допоможуть 
– у мене в руках іменний “Макаров”… Заряджений! 

АУРА. Мерзотниця! Погань!! 
ПОЛІНА. Під вікнами збирається натовп роз-

зяв… 
АУРА. Мені погано… 
(АУРА витягує другий ящик комода, вигрібає 

купюри. 
Темно. Висвічується хрущобка Поліни. 
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КУТЕПА в строкатому фартусі і білому ковпа-
ку, з тацею в руці і з кішкою на плечі стоїть. ПОЛІ-
НА сидить над розкритим чемоданом.) 

ПОЛІНА. Сестричка появилася… У Хмельниць-
ку. Кличе до себе жити. 

КУТЕПА. Добра душа… 
ПОЛІНА. Грошей на дорогу прислала. Три тися-

чі двісті гривень. 
КУТЕПА. Вона без відхилень? 
ПОЛІНА. Багата. 
КУТЕПА. Зрозуміло. 
ПОЛІНА. Половину я залишу тобі. 
КУТЕПА. Не зрозуміло. 
ПОЛІНА. Одну кличе… 
(Пауза.) 
КУТЕПА. Що примовкла? 
ПОЛІНА. Льова… Доцент… Ублажала відразу 

генія і лиходія… 
(КУТЕПА сідає на підлогу, спиною спирається 

об канапку.) 
КУТЕПА. По різні сторони барикад… 
ПОЛІНА. … за що мене відрахували з біофаку, а 

Льову згноїли в Мордовії… 
(Пауза.) 
КУТЕПА. Тобі ж білизняний мотузок треба при-

в’язувати… консервацію під прес… ключі знаходи-
ти… Дві пенсії в одну… 

ПОЛІНА. … у грозу заспокоювати, поступатися 
телепрограмою, ласий шматочок – важко тобі буде… 

КУТЕПА. Е-е! Дозволь, хрущобка-бо – твоя! 
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ПОЛІНА. Так? Переоформиш… 
КУТЕПА. Так я за все, що залишилося, до кінця 

життя не виплачу половини!.. 
ПОЛІНА. Ти економно – по гривні двадцять на 

місяць. 
КУТЕПА. Не забирай далеко убік! Перекинеш!! 
ПОЛІНА. У мене сестричка! Якщо вже на доро-

гу в п’ятсот верств присилає три тисячі двісті!! У неї 
двоповерхова хатинка, дві іномарки, її чоловік три-
має дві продуктові бази!! 

КУТЕПА. Ти підеш – і я негайно ж з’їду звідси! 
ПОЛІНА. Не смій!! 
(Темно. Висвічується вітальня. АУРА в пеньюа-

рі з першої картини, розпатлана, набирає телефон.) 
 АУРА. (У трубку.) Альо! Я перепрошую. Шипі-

лови тут живуть? Олександр Олександрович? 
(Пауза.) 
Ну, що ж, хай земля йому буде пухом. 
(Кладе трубку. Риється в телефонній книзі. На-

бирає інший номер. Відкашлюється.) 
Альо! Здрастуйте! Євгеній Фадейович?… Рада 

вас чути. Хто?..  
(Говорить роздільно, як пароль.)  
Мені. Здається. Дали. Не той. Номер. 
(Пауза. Поволі кладе трубку.).  
Подумаєш!.. 
(Перегортає старий блокнот. Знову телефонну 

книжку. Набирає черговий номер.) 
Альо! Добривечір! (З помітним хвилюванням.) 

Мені. Здається. Дали. Не той. Номер! (Слухає. Хихи-
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кає.) Корюшкин? За двадцять дев’ять років голос 
змінився – добре живеться бандерівцю! Двадцять 
дев’ять років, три місяці і дев’ять днів… Пам’ять 
професійна… Я повернулася… вісімнадцять років 
тому. Не забула, ось дзвоню… Багато всього  
було. Дуже хорошого, що, на перевірку, виявилося 
дуже поганим… Я вдова. Рік тому мій генерал… Не 
цікаво? 

(Пауза.) 
Не Корюшкин?! Тут не живе? Так навіщо ж ви 

мені морочите голову?! Я вам морочу? (Кидає труб-
ку.) Педераст! 

(Оббігла навколо столу. Сіла, втупившись в під-
логу. Знову перегортає старий блокнот, потім дру-
гий. Набирає черговий номер.) 

Альо! Добривечір! Світлана Іллівна Хотік? Ме-
ні. Здається. Дали… 

   
(Чутні гудки відбою. АУРА кидає трубку мимо 

важеля. Поступово темніє. Гудки відбою перетво-
рюються на жалюгідне нявкання кішки. Звук нарос-
тає. Темно. Слабкий промінь, що потім посилюєть-
ся, бродить по хрущобці. На підлозі накидано. Пере-
кинутий стілець, на канапці ганчірка з червоного ку-
мачу, дзеркало на боку. Крик самотньої кішки поси-
люється. Темно. Висвічується вітальня. За столом 
муляж чоловіка. Рука з авторучкою на аркуші папе-
ру. Промінь від настільної лампи освітлює частину 
його плеча, голову, руку, аркуш. За спиною ходить 
Аура, розпатлана, розстебнута, в трансі, диктує.) 
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АУРА. “Джерело повідомляє, що, виконуючи 
завдання”… Латинськими літерами, буковками, бук-
вицями… “… що виконуючи завдання Ен, Зет, Ай… 
джерело відвідало зібрання селян в Заріччі”… 

  
(АУРА нервово поправляє руку муляжу, протя-

гує аркуш під нею. 
Потім обома руками бере його голову, вертить, 

ненавмисно знімає з плечей. Заглядає в порожнисту 
потилицю – знову надягає на муляж. 

Йде на другий план, тупає, потирає руки, диктує.) 
 
“Серед виступаючих з особливою старанністю – 

вже відомий Ем, І, Кащенко… За його спиною явно 
видимий Зе, Ю, Дорошко і Ен, Ер, Сито”… 

 
(Голос АУРИ перетворюється на луну. Знову 

чутний крик кішки. Обидва звуки посилюються. Те-
мніє. Пітьма.) 
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