
УІЛЬЯМ САРОЯН

Нью-Йорк. Закуток Іст-Сайда, призначений на злам. Дія п'єси
відбувається на сцені покинутого театру в наші дні.

Дійові о с о б и:

Герцог
Дівчина
Король
Королева
Молодий боксер
Молодий чоловік
Жінка з собакою

Молода королева
Батько
Максим
Мати
Мовчазний Юнак
Десятник
Джеймі

Дія перша

КАРТИНА І

На сцені три саморобні ліжка. На одному з них
лежить жінка, яку зватимуть у п єсі Королевою,
вона час від часу кашляє уві сні. Тихо входить
чоловік, якого зватимуть Герцогом, уважно
вдивляється в обличчя Королеви, піднімає купу старих
рукописних п єс, розгортає верхній зшиток, читає,
решту кидає у куток. Знадвору долинає кілька
вибухів, один по одному. Він майже не слухає. Чути,
як за лаштунками хтось біжить до дверей, що ведуть
на сцену. Це  Дівчина. Спершу вона марно
намагається відчинити двері, які закривають вхід,
нарешті, розчиняє їх і біжить до найдальшого ліжка.
Забирається в нього і напинає на голову ковдру.
Герцог прямує до ліжка, де сховалася Дівчина. За
хвилину вона висовує голову, позирає на всі боки,

помічає Герцога і з жахом дивиться на нього.

ДІВЧИНА. Заради бога, що це?
ГЕРЦОГ. Усе гаразд, не хвилюйтесь, це

тільки робітники. Вони ламають довкола
старі, прогнилі будинки.

ДІВЧИНА (підводиться). О! Я не
знала, куди тікати. (Озирається.) Де я?

ГЕРЦОГ. В старому театрі. Ходімте, я
покажу вам. Оце сцена, тут оркестрова яма,
а там зал, нагорі  балкон. Бачите?
ДІВЧИНА. Так, тепер розумію. Раніше я

ніколи не бачила театру зі сцени. Це
викликає в мене почуття... гордості, чи що. Не
знаю чому, але це так. (Раптом
замовкає, потім стиха говорить.) Я... я
гадаю, тепер мені краще піти. Спасибі вам.

ГЕРЦОГ. Пусте.
ДІВЧИНА (йде, тоді зупиняється).

Правда, мені хочеться лишитись. Можна?
ГЕРЦОГ. Ні, тут наш притулок. Там

хвора Королева. Король. Він незабаром
прийде. І я, Герцог. Це, звісно, прізвиська.
Королева була актрисою. Король  клоуном у
вар'єте, але грав і Шекспіра. А я виступав
на рингу. Вже майже місяць, як ми живемо
однією сім'єю, і це наша домівка.
ДІВЧИНА. Чи не могла б вона стати і

моєю?
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ГЕРЦОГ. Ні, ні, у нас свої правила й
закони. Для інших людей є інші місця.
ДІВЧИНА. А де вони, оті інші місця?
ГЕРЦОГ. Скрізь. А це місце наше. Ми

знайшли його, і, крім того, це театр.
Незабаром його зруйнують, та поки що ми
живемо тут своїми (лагідно) правилами
й законами.

ДІВЧИНА. Які ж це правила й закони?
ГЕРЦОГ. «Тут живуть тільки люди театру».

Ринг теж театр, бо... Ну, так говорить
Король. Крім того, коли я втратив звання
чемпіона, то вирушив у турне. Я не вперше на
сцені, тільки вперше живу на ній.
ДІВЧИНА. А мені не можна?
ГЕРЦОГ. Ви актриса?
ДІВЧИНА. О, ні. Але я втомилась, і мені

треба знайти якийсь притулок.
ГЕРЦОГ (подивився на Королеву,

говорить тихше). Добре, а що ви
робили досі?
ДІВЧИНА. Ну, працювала там... де

складають гармати.

ГЕРЦОГ. Що ви там робили?
ДІВЧИНА. Вставляла ударники. Готової

гармати я ніколи не бачила.
ГЕРЦОГ. Гармати були справжні?
ДІВЧИНА. О, ні. Компанія звалася

«Американська іграшка».
ГЕРЦОГ. Ваша компанія влаштовувала які-

небудь розваги?
ДІВЧИНА. При мені такого не було.
ГЕРЦОГ. А в школі вам не траплялось

виступати?
ДІВЧИНА (заперечливо хитає

голово ю). Ні, я надто соромилась. І на
фабриці так само.
ГЕРЦОГ. Чому?
ДІВЧИНА. Я завжди соромилась. І

боялась.

ГЕРЦОГ. Чого боялись?
ДІВЧИНА. Не знаю. Мабуть, всього і всіх.
ГЕРЦОГ. А мене ви боїтесь?
ДІВЧИНА. Ні, але боюся, що не знайду

притулку.
ГЕРЦОГ. Чом вам не піти додому?
ДІВЧИНА. Немає в мене домівки.

(Пауза.) Можна мені... лишитись?
ГЕРЦОГ. Ви молода. Тут вам не місце.
ДІВЧИНА. Будь ласка, не проганяйте

мене. Не знаю чому, але тут мені не так
страшно. Тут я наче вдома.
ГЕРЦОГ. Щоб залишитися, треба

належати театру. Так говорить Король, і ми згодні
з ним. Він вірить у театр. Це для нього
святиня. То що ж я йому скажу. «Ось
перелякана дівчина. їй нема куди подітись»?
ДІВЧИНА. А чи не могли б ви навчити

мене, як прилучитись до театру?
ГЕРЦОГ. Ні, це зовсім не те. Та невже ви

НІКОЛИ нічого не робили перед людьми,
Щоб примусити їх відчути щастя, сум або
гордість за себе?

ДІВЧИНА. Я пам'ятаю дитячу гру, що
робила щасливою мене. (Пауза, читає
дитячу лічилочку.)
Одна картоплина, дві картоплини, три картоплини,
Сім!

Вісім картоплин, дев'ять картоплин, десять
картоплин,

Дім!

ГЕРЦОГ. Може щось іще?
ДІВЧИНА (стає струнко, салютує).

Я присягаю на вірність прапорові й
республіці, яку він символізує. Нація, єдина й
неподільна, свобода й справедливість для
всіх!
ГЕРЦОГ (замислився). Ну, от вам

траплялось бути в театрі. Ви бачили, як
грають актори. Чи не могли б ви показати
щось схоже?
ДІВЧИНА. Не дуже я й ходила у театри

надто дорого. А от на фабриці я багато
мріяла, пригадуючи те, що бачила в кіно.
Якось я цілісінький день вставляла
ударники не тим кінцем. Звісно, мене прогнали.
Спочатку мало не прогнали іншу дівчину, та
потім  усе ж таки не її, а мене.
ГЕРЦОГ. Про що ви мріяли?
ДІВЧИНА (після паузи,

сором'язливо). Не знаю.
ГЕРЦОГ. Було це схоже на виставу?
ДІВЧИНА. Мабуть, ні, адже я уявляла

тільки себе саму. Але я була інша.
Вродлива...

ГЕРЦОГ, (подумавши). Ну, гаразд, я
скажу Королю, що ви актриса. Гадаю, в
цьому немає нічого поганого.
ДІВЧИНА. Справді скажете?
ГЕРЦОГ. Звичайно. До певної міри так

воно і є. В усякому разі тепер ви на сцені. І
хто зна, може, він повірить нам?
ДІВЧИНА. Дякую. (Вона здається

стурбованою, зляканою, але

видно, що в неї з'явилась надія.)
ГЕРЦОГ. Коли мені бувало страшно перед

боєм, я підстрибував ось так (показує).
І ще мені завжди кортіло кричати, але,
звичайно, не можна було. Подумали б, що я
божевільний. А боксер мусить бути певний,
що його не вважають за божевільного. Але
якби я міг кричати перед моїм великим
боєм, я ніколи б не втратив корони.
(Дивиться вгору, пошепки.) Допоможи
мені. (Кричить.) Допоможи мені!

Королева сідає, струшує головою, наче для того,
щоб відігнати сон і краще бачити, спостерігає за

ними.

Ось що мені хотілося зробити. Ось що
мені слід було б зробити. І ось чого я так
ніколи й не зробив. Який я був дурень!
(Сідає. Дівчина підходить, боязко
простягає руку і кладе її
Герцогові на голову  маленька рука
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на голові великого сумного
собаки. За мить Герцог зводить

на неї очі, підводиться.) Тепер про
театр. Вмієте ви співати?
ДІВЧИНА (наспіву є).

Привіт тобі, мій милий,
Іди скоріше в круг...

ГЕРЦОГ. Непогано.

ДІВЧИНА. Сьогодні ми танцюєм
З тобою, любий друг.

КОРОЛЕВА. Ласкаво просимо до театру,
Дівчино, хто б ти не була.

КАРТИНА 2

Трохи згодом. Дівчина прибрала на сцені.
Обидва вільні ліжка застелені, ганчір'я і лахміття
акуратно згорнуто. Дівчина замітає. Королева, лежачи,
стежить за нею, потім сідає на ліжку і схиляє

голову на руку.

КОРОЛЕВА. Де ж це Король?
ГЕРЦОГ. Зараз прийде. Відпочивайте,

Королево. Спіть.
КОРОЛЕВА. Знову спати? Спати й

спати? (Хитає головою.) Запам'ятайте,
Герцог. І ти, Дівчино. Якщо я спатиму, коли
прийде час їсти, розбудіть мене. Як би я
міцно не спала. Підведіть мене, якщо
потрібно. Станьте біля мене, один  праворуч,
друга  ліворуч, і коли я все ж таки
спатиму, ведіть мене, аж поки я зовсім не
прокинусь. Розумієте?
ГЕРЦОГ. Добре, не хвилюйтесь. Ми

збудимо вас.

КОРОЛЕВА. Дівчино, якщо я спатиму,
коли прийде час, ти збудиш мене?
ДІВЧИНА. Авжеж, Королево.
КОРОЛЕВА. Я тільки-но щось говорила.

Про що я говорила?
ГЕРЦОГ. Немає потреби згадувати.
КОРОЛЕВА. Я щось сказала. Що я

сказала? Я згадала щось, і тоді я сказала.
(Крізь сон.) Але тепер я вже не
пам'ятаю. (Вона лягає.)

Герцог стоїть над нею. Повертається до Дівчини.

ГЕРЦОГ. Знову спить.

ДІВЧИНА. Чи не треба їй лікаря?
ГЕРЦОГ. Вона стара, от і все. Я тут з

місяць, і вона завжди така. То спить весь час,
то раптом на ногах, бадьора, молода,
прекрасна. Просто вона голодна. їй треба
більше їсти. Краще їсти.

ДІВЧИНА. Я... не їстиму.
ГЕРЦОГ. Що ви! Це ж необхідно.

ДІВЧИНА. Я піду, коли ви цього хочете...
ГЕРЦОГ. Тепер вирішуватиме Король.

Герцог дістає з задньої кишені рукопис і знову
береться читати. Дівчина замітає далі. Входить К о-
р о л ь, худий, суворий, старий, з довгастим
обличчям. На ньому дрантя, але рухи його сповнені
природної величі. В руках  паперовий мішечок з
хлібиною. Здається, він глибоко замислився. Герцог
і Дівчина чекають, щоб Король помітив їх, але той

не дивиться в їхній бік.

КОРОЛЬ. Згинь, нелюдськість, досить,
кажу я! Час покінчити з нею. Покінчити.

ГЕРЦОГ (кашляє, щоб
привернути його увагу). Королю!
КОРОЛЬ (повертається, майже

не дивлячись). Що таке?
ГЕРЦОГ. Цілий день я шукав роботи.

Будь-якої. Мене начебто бояться, та й годі.
Шукав і грошей на тротуарах. Повернувся
нещодавно додому, а Королева знову
марить.

КОРОЛЬ. Згинь, нелюдськість!
ГЕРЦОГ. Яка нелюдськість? Де?
КОРОЛЬ. У... у... кожному з нас, що

згорбатіли, чекаючи. У всьому, що ми робимо і
навіть думаємо. Згинь, нелюдськість!
(Лагідно.) Боже мій, як люди ненавидять
одне одного, якщо вони проходять повз
убогого, наче й не бачать його, не чують
його жалісливих благань... Хоч дріб'язок,
щоб зарадити великим злидням. (Твере-
з о.) Я жебрачив цілісінький день, просив
тих, хто нижчий за мене.

ГЕРЦОГ. Сподіваюсь, хоч вам трохи
пощастило?

КОРОЛЬ. Ось хлібина, черства й тверда,
але що б там не було,  це хліб. (Дістає
з кишені кілька монет,
бряжчить ними, розтуляє кулак,
дивиться.) Кілька жалюгідних мідяків.
Я жебрачив і раніше. Скрутно без грошей,
та ще гірше  нелюдськість, їхня і моя
власна. Я вже казав, вони нижчі за мене.
Мабуть, я помиляюсь. А якщо й ні, не слід
так говорити. Ну, досить, мені боляче від
цього. (Помічає Дівчину.) Хто це?

ГЕРЦОГ. Вона причетна до театру, як і ми.
Гарно говорить, і голос в неї приємний,
мелодійний. Працьовита дівчина. (Показує
на прибрані ліжка.) Та вона ладна
піти, коли ми скажемо.
КОРОЛЬ. Навіщо Дівчині йти? Ось ціла

хлібина. (Йде до Дівчини.) Ласкаво
просимо до нас, Дівчино. І не бійтеся мене.
Увесь день я бачив тільки очі, в яких
причаївся жах. І нелюдськість цього знову
вразила мене глибше, ніж будь-коли. Колись
я розмальовував обличчя білим і
червоним  маска блазня. А втім це й було моє
справжнє обличчя, а те, що ви бачите
зараз,  маска. Ласкаво просимо до нас і не
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бійтеся. (Дівчина мовчки киває.
Король кладе гроші їй на доло-
н ю.) Ось здобуток цілого дня. Купіть щось
для Королеви. Молока, ліків чи іще чогось.
ДІВЧИНА. Добре, сер.
КОРОЛЬ (Герцогові). Були й інші

здобутки. Я бачив собаку на поводку,
якого вела жінка, вбрана у хутра. Присягаюсь,
собака говорив зі мною очима так виразно,
наче людина  диханням і язиком, зубами
і піднебінням: «Гей, жебраче! Жебраче!
Я віддав би свою душу, щоб помінятися з
тобою місцями хоч на єдиний оберт земної
кулі!» Жінка у хутрі не дала мені нічого,
навіть презирливого погляду, який я міг би
згадати з ніжністю, адже я актор і моє
життя в тому, щоб на мене дивилися, хай
навіть з ненавистю. Будь-який погляд  все ж
таки краще, ніж зовсім ніякого. Мова очей
маленького песика великий здобуток, і
ще один  думка, що виникла згодом.

Гірка думка, та в ній правда, і тому я повинен
розповісти. Коли мені, багатієві,  бо я був
багатієм, Дівчино,  і Жартівникові, що
збуджував дотепами шалений регіт і світлий
жаль юрби, біля дому або театру
траплявся жебрак  старий, скарлючений,
потворний каліка, брудний, майже мертвий (п о-
волі простягає руки), чи помічав я
того жебрака? Бачив його насправді?
Розумів його? Любив? Подавав йому милостиню?
(Тихо.) Ні. В душі я казав: «Щоб ти
пропав!» Ось що було здобутком. Гірким, але
здобутком. Нелюдськість! Власна моя
нелюдськість, повернись до мене!

КОРОЛЕВА. Ох, покиньте кричати. (С і-
дає на ліжку.)
КОРОЛЬ. Ви прокинулись?
КОРОЛЕВА. Зовсім.
КОРОЛЬ. Ось тут моє ліжко. З чого

складається день! Вставати вранці. Йти
жебрачити. Повертатись увечері. Стіл. їжа.
Товариство. Розмова. А потім спати. (М'яко.)
Я надто люблю все це.
КОРОЛЕВА. Ну, принаймні ви знову

вдома, і, як бачите, я знову встала. Мені щодня
випадає добра година. Добра королівська
година. (До Дівчини.) Знаєте, я грала
всіх королев: Катерину, Марію, Єлізавету та
всіх інших. Молода дівчина із
звичайнісінької сім'ї, якщо взагалі це можна назвати
сім'єю. Нещасна знесилена мати, бідолаха
батько-п'яниця, в брудному домі повно
брудних братів і сестер. Часом мені дивно,
що з мене стала актриса.

КОРОЛЬ. Стала або ж перестала. Втім
стіл готовий, якщо й ви готові.
КОРОЛЕВА. Ніколи не була більш

готовою, сер.

КОРОЛЬ. Отже, вашу руку, Жінко.
(Пропонує їй руку. Дивлячись на них,
Герцог і собі пропонує руку
Дівчині.)

КАРТИНА З

Після вечері. Усі за столом. Король і
Королева доїдають хліб.

КОРОЛЬ. Ну, от з хлібом покінчено.
КОРОЛЕВА (збуджено, майже

весело). Авжеж, ми з'їли увесь хліб.
КОРОЛЬ. Там, у центрі, горять вогні.

Театри повні. Квитки продано. Актори
гримуються і вдягають костюми. За хвилину
піднімуть завіси, одна за одною почнуться
вистави, і Великий Добрий Друг отам (п о-
казує на зал) дивитиметься і
слухатиме. І поволі заворушиться щось у його
душі і прокинуться до життя посмішка,
пам'ять, спомин про стару, забуту правду,
ніжний жаль, доброта. В цьому таємниця
театру.

ДІВЧИНА (пустотливо). А що це
таке, таємниця театру?
КОРОЛЕВА. Любов, звісно. Без любові

біль і невдача  це лише біль і невдача,
більше нічого. А з любов'ю вони  краса,
хоч і залишаються біллю й невдачею.
ДІВЧИНА. О!
КОРОЛЕВА (як на сцені). Та не

покину я тебе: куди ти підеш, я піду; і де ти
спинишся, спинюсь і я; твій народ моїм
народом стане, і де помреш ти, там помру
і я.

КОРОЛЬ. Браво, ви зіграли це дуже
добре.

КОРОЛЕВА. О, Королю, зіграйте
клоунську сцену. Королівську клоунську сцену.
КОРОЛЬ. Я належу театру. Й досі

належу. Я народився там, а потім мене вигнали.
КОРОЛЕВА. Ви актор чи стара сумна

людина, як усі інші старі сумні люди? Я
гадала, це вирішено  ми актори! Ви повинні
грати самі, а не дозволяти, щоб грали вами.
КОРОЛЬ (кладе в рот крихту хлі-

б а). Я ще їм. Може, ви бажаєте, щоб обід
теж був грою?
КОРОЛЕВА. А ви волієте, щоб він був

чимось іншим? Хіба може він бути чимось
іншим? Зіграйте сцену про те, як їдять.
КОРОЛЬ. Але ми щойно зіграли цю

сцену, чи не так? (Бере крихту хліба у
зуби і з хрускотом розгризає
ї ї.)
КОРОЛЕВА. А тепер зіграйте без хліба.

В ім'я самої майстерності.
КОРОЛЬ. Мені кинуто виклик, Жінко. Ви

знаєте, що я можу вбити себе заради
мистецтва.

КОРОЛЕВА. Або нас  його чарівністю.
КОРОЛЬ (рвучко підводиться).

У відомий ресторан приходить зголоднілий
чоловік, це великий пан. Сьогодні він тихий
і задумливий, бо згадав час, коли був
ніким. Тепер пихатий метрдотель поштиво
вклоняється, швидко й мовчки веде його до
найкращого столика. Одначе перш ніж сіс¬
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ти на запрошення метрдотеля (показує,
як метрдотель відсуває
стільця), він якусь хвилину стоїть, щоб
роздивитись, хто ще прийшов до цього святилища,
і щоб усі інші могли помітити його.
(Королева нахиляється уперед,

захоплена його майстерністю і тим,
що її виклик прийнято.) Але хто ж
він? (Пауза. Надзвичайно
виразно, то голосно, то тихо,

пристрасно імпровізуючи.) Може, це новий
державний секретар перед тим, як він
вперше вирушає у... (шукає неймовірне
місце призначення.) Дубровник?
Іспанський піаніст із Пальми на Канарських
островах? Людина, що знайшла помилку в
теорії відносності? Той, хто відкрив невідомий
соціальний закон чи винайшов лише новий
сорт цукерок? А може, він вивчив мови
арабських племен і об'єднав їхніх
ворогуючих вождів? Або ж це відомий нафтовий
бізнесмен? (Невеличка пауза.) Нехай
спробують відгадати. Нехай собі. Так чи
інакше, час сідати і їсти. Він їсть і їсть, одну
рідкісну страву за іншою. (З комічним

То що це? Муха? Зви-
зупиняється. Ко-
щ о б у де д а л і. К о-

здивування м.)
чайна муха? (В і н
ролева чекає,

роль замовк.)
КОРОЛЕВА (тихо)

лись?
Навіщо ви зупини-

КОРОЛЬ (серйозно). Це частина
сцени. Буває, що людина зупиняється,
правда? Раптово. Несвідомо. Згадує і міркує.
Чи варто чогось жадати або навіть їсти?
(Повільно, дуже виразно.) Джо
помер. Мері розлучена. Син Джонні краде
автомобілі. Дочка Пат розбиває сім'ю
дантиста.

КОРОЛЕВА. Браво!

КОРОЛЬ. Дякую, що спинили мене. Я
міг би продовжувати без кінця, від
самотності й розпуки. (Пауза.) Дівчино, ваша
черга. Зіграйте, будь ласка.
ДІВЧИНА. Зіграти?

ГЕРЦОГ (пошепки). Присяга!

ДІВЧИНА (салютує). Я присягаю на
вірність прапорові й республіці, яку він
символізує. Нація, єдина й неподільна,
свобода й справедливість для всіх!

ГЕРЦОГ. Це державна присяга, Королю!
КОРОЛЬ. Знаю, що державна присяга.

Та хто, хай йому біс, увіпхав її в п'єсу?
ГЕРЦОГ. Хтось з нових драматургів.
КОРОЛЬ. От-от. Тепер вдаються до

таких витівок. (Схоплюється і
проказує весело, мало не наспівуючи.)
Боже ж мій, як це кумедно  жити! Просто
жити,  навіть як та миша. (Легко
підстрибує й заспівує.) Джіммі Джел-
ліко, Джіммі Джелліко, виходь з хати й тан¬

цюй з Дезі. Виходь, мій дурненький,
усміхнений Джіммі!

Твій батько збожеволів, схибнулась твоя мати,
Виходь скоріше, Джіммі, з Дезі танцювати!

ГЕРЦОГ. Ви ще й співаєте Королю, я й не
знав.

КОРОЛЬ (тихо). Твій батько збожеволів,
схибнулась твоя мати... (Пауза.) А ось там
я сплю. Інколи мені здається, що я помер,
і це все мені ввижається. Дуже дивно. І
раптом ось я, живий. І це найдивовижніше.
Тепер ваша черга, Герцог. Сцену з п'єси,
прошу.

ГЕРЦОГ (розгортає зшиток). Перша
дія п'єси про якихось людей, що прийшли
до маленького готелю на околиці великого
міста.

КОРОЛЬ. Гаразд, гаразд, вони шукають...
Шукають чого, Дівчино?
ГЕРЦОГ (пошепки, коли Дівчина

повертається в його бік,
чекаючи допомоги). Ну, не бійтесь, не бійтесь.
Скажіть.

ДІВЧИНА. Ну, один шукає батька, другий
шукає матір. Хтось  домівку, ще хтось 
де б сховатись...

КОРОЛЕВА. Тільки не ховатись! Ні в

якому разі. Це не можна зіграти.
КОРОЛЬ. Ах, дозвольте їй закінчити. Один

шукає домівку, інший  де б сховатись.
Далі, Дівчино.
ДІВЧИНА. Хтось шукає чоловіка, хтось 

дружину.

ГЕРЦОГ (перегортаючи сторін-
к у). А, ось воно. Вестибюль готелю. (Д о
Дівчини.) Як тільки я зустрівся з вами,
я зрозумів, що знаю вас.
ДІВЧИНА. І я зрозуміла, що знаю вас.
КОРОЛЬ. Це з п'єси?
ГЕРЦОГ. Так, Королю. Як тільки я

зустрівся з вами, я зрозумів, що знаю вас.
КОРОЛЕВА. Ні, ні, не повторюйте. Ніколи

не повторюйте.
ГЕРЦОГ. Але рядок повторюється,

Королево.

КОРОЛЕВА. А, тоді добре.
ГЕРЦОГ (грає). Я сказав собі: я знаю її.

Я бачив її раніш.
ДІВЧИНА. І я сказала собі: я знаю його.

Я бачила його раніш.
КОРОЛЬ (після паузи). Далі, будь

ласка.

ГЕРЦОГ (квапливо). Оце й усе. Він
намагається посміхнутися і бути чемним, і
вона теж, але це не допомагає,  вона йде
до себе в кімнату, а він виходить на
вулицю.

КОРОЛЬ. Це, мабуть, ще один новий
драматург.

ГЕРЦОГ. Правда ваша, сер.
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КОРОЛЬ. Повинен вам сказати: дуже
дивна п'єса.
КОРОЛЕВА. Вона зовсім не дивна.
КОРОЛЬ. В ній немає ніякої дії.
КОРОЛЕВА. Немає дії! Та це історія

життя!
КОРОЛЬ. Так, ваша правда. (Пауз а.)

Дівчино!
ДІВЧИНА. Слухаю, Королю.
КОРОЛЬ. Підійдіть до мене, будь ласка.
ДІВЧИНА (підходить). Слухаю вас,

Королю.
ГЕРЦОГ. Я хотів би віддати їй своє ліжко.
КОРОЛЕВА. Ваше? Без ліжка ви

замерзнете до ранку.

ГЕРЦОГ. Я добре вдягнений.
КОРОЛЕВА. Ви, певно, дуже сильні й

красиві душею, коли кохаєте з такою
галантністю.

ГЕРЦОГ. Ні, Королево. Я незграбний і
зовні і душею, і все через те, що п'ятнадцять
років тому, під час останнього бою, я
боявся, що вб'ю свого противника одним
ударом. І тому впав я, вбитий одним його
ударом. (Пауз а.) Чи житиму я, чи помру до
ранку, а Дівчина тим часом добре виспиться
в моєму ліжку. Галантність, чи як ви ще це
назвете, Королево, подібна до тренування
перед великим боєм. Відмінність хіба тільки
та, що тепер я можу глянути вгору і
кричати досхочу.

КОРОЛЬ. Що кричати?
ГЕРЦОГ (тихо, але виразно).

Допоможи мені перемогти, не вбивши мого
противника!

КАРТИНА 4

Пізніше. Буря. Вітер. Чути, як дихають і бурмотять
сплячі. Дівчина спить у ліжку Герцога.
Королева  в своєму ліжку, Король  в своєму.
Герцог ходить, щоб не замерзнути. Час від часу
він мовчки боксує з тінню. Зупиняється.
Загортається щільніше в лахміття. Знову ходить. Він згадує
свої великі бої. Виходить на ринг, стає у свій куток
і чекає, інколи поглядаючи вгору. Чути гонг, але не
справжній, а такий, що нагадує музику, майже
запрошення до сну. Невідомо звідки з'являється,
нападаючи, Молодий Противник у трусах і
боксерських рукавицях. Герцог обережно
захищається, намагаючись триматись на відстані, але удар
Противника зненацька дістає його. Герцог заточився,
хоче ввійти в клінч, проте знов дістає удар, і коліна
йому підгинаються. Противник швидко б'є Герцога
і відступає, щоб подивитись, як той падає. Чути
далекий шепіт: «Один, два, три, чотири, п ять, шість,
сім, вісім...» Герцог підводиться, але Противник знов
атакує його. Герцог намагається ввійти в клінч, але
марно. Знову Противник відступає, щоб подивитись,
як Герцог падає. Герцог у нокауті, бо на рахунок
«десять» він встигає тільки стати на одне коліно.
Противник допомагає йому підвестися, нашвидку
обіймає його, поплескує по спині і йде. Герцог
стоїть приголомшений, він не може повірити і

згодом знову схиляється на одне коліно.
Дівчина раптом сідає, помічає Герцога. Встає

з ліжка, зовсім одягнена. Боязко йде до нього.
І, беручи його за руку, наче веде з рингу ганьби і
поразки далекого минулого, потім допомагає лягти
в ліжко. Дівчина прислухається до важкого
дихання Герцога, який поволі заспокоюється і засинає.
Вона блукає в тьмяному світлі, шукає якогось діла.
Та робити нічого. їй холодно, вона тремтить,
цокотить зубами. Сідає на ящик і неначе працює на
конвейєрі заводу, знов і знов повторюючи одну-
однісіньку операцію. Танцюючи танго, входить
вродливий Молодий Чоловік, вклоняється їй.
Вони танцюють, потім Молодий Чоловік виходить.

Король сідає, помічає Дівчину, встає й прямує
до неї. Веде її за руку до свого ліжка, допомагає
лягти. Коли вона засинає, Король починає ходити,
щоб не замерзнути. Потім лягає на підлогу,
скоцюрбившись, наче звір, щоб трохи зігрітись, але немає
тепла в ньому, тепла не дає ані дрантя, ані його
поза. З'являється Жінка з песиком на поводку.
Король рвучко підводиться, принижено простягає
капелюха. Жінка зупиняється, дивиться вбік. Песик
дивиться вгору на Короля. Чути голос Короля, що
шепоче за собаку: «Гей, Жебраче! Жебраче! Я віддав би
свою душу, щоб помінятися з тобою місцями хоча б
на один оберт земної кулі!» Жінка й собака виходять.

Королева встає, прямує до Короля, веде його
до свого ліжка, допомагає лягти і чекає, поки він
засне. Королева кашляє. Вона бачить себе у вигляді
Молодої Дівчини в лахмітті, яка
входить, уважно дивиться на Королеву, потім виходить.
Король, Герцог і Дівчина водночас
сідають, дивляться на Королеву, потім одне на одного.
Шаленіє буря. Вони прислухаються. Дівчина йде до
Королеви. Король прямує до дверей, що ведуть за
сцену, зачиняє їх на засув, притуляє до дверей

вухо, слухає. Герцог стоїть поруч.

ГЕРЦОГ. Ми прокинулися всі разом,
Королю.
КОРОЛЬ. Так, я знаю.

ДІВЧИНА. Мені знову примарилося
кохання.

КОРОЛЕВА. А мені  видіння мого
власного життя, що тепер вже майже минуло,
швидке, тихе й німе.
КОРОЛЬ. Я бачив песика.
ГЕРЦОГ. А я програв бій. Що з нами

діється, Королю?
КОРОЛЬ. Прийшов наш час.
ГЕРЦОГ. Який?
КОРОЛЬ. Час холоду. Мені холодно. (Н а-

віть голос його здається
холодним. Він обнімає однією рукою
Королеву, другою  Дівчину.
Герцог робить те саме. Вони
тупцюють, щоб зігрітись, і
повільно пересуваються м а л е н ь-
к и м колом.)

КОРОЛЕВА. Навіщо ви зібрали нас?
КОРОЛЬ. Бо так ми можемо трохи зігріти

одне одного. Ось чому.
КОРОЛЕВА (виходить з кругу,

обурена). Ні, я відмовляюся сповідувати цю
релігію.
КОРОЛЬ. Це не релігія. Це наше безсоння

і холоднеча.
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КОРОЛЕВА. Я відмовляюсь.
КОРОЛЬ. Нам холодно, Жінко, холодної

ночі, в холодному будинку, В ХОЛОДНО/Му
місті.

КОРОЛЕВА. Королю, ви боїтесь. Мабуть,
смерті. Але ж ви Людина! Бога ради не
дозволяйте, прошу вас, не дозволяйте, щоб
цей холод і цей дрібний страх оволодів
вами! Мені теж холодно, і їй, і йому, і ця ніч,
адже я знаю, остання для мене, або для вас,
або для них, або для когось взагалі, та поки
я не позбулася зовсім розуму, я хочу
жити, наче це ранок першого дня, а я 
молода дівчина, перед якою весь світ. Немає
смерті, Королю, кажу я, хоча й знаю, що
скоро мене не буде.
КОРОЛЬ. Про що, хай йому біс, ви

говорите, Жінко? Ви збожеволіли?
ДІВЧИНА. Це з п'єси?
ГЕРЦОГ. О, ні.
ДІВЧИНА. Тоді можна мені щось

сказати?
ГЕРЦОГ. Звичайно.
ДІВЧИНА. Королево, було тепліше, коли

ви були з нами.
КОРОЛЕВА. Нам потрібен вогонь, а не

філософія. (Кашляє.)
ДІВЧИНА. Ви не кашляли, коли були з

нами.

КОРОЛЕВА. Я не хочу, щоб ви лікували
мій кашель. Мій кашель не хвороба. Це
мова, якої я ще не навчилась розуміти.
ДІВЧИНА (до Герцога). Я сказала,

тепер скажіть ви.
ГЕРЦОГ (до Королеви). Людям

краще триматися вкупі, ніж бути наодинці.
КОРОЛЕВА. Повірте, Герцог, якби ви

були одним з моїх трьох синів, я не могла б
любити вас ніжніше, та боюся, те, що ви
сказали зараз, не може потішити мою
материнську гордість.
КОРОЛЬ. Сам Мойсей сказав майже те

саме.

КОРОЛЕВА. Ну, що ж. Чіпляйтесь одне за
одного. Збивайтесь у гурт, як тварини. На
коліна  й моліться! Плачте і стогніть. А я
краще помру з холоду на самоті.
КОРОЛЬ. Невже ніколи в світі не було

жінки, зустріч з якою принесла б
чоловікові саму радість?
ДІВЧИНА (Герцогові, швидко).

Я скажу іще. О Королево, зостаньтеся з
нами!

КОРОЛЕВА. Слухай, Дівчино. Ми з тобою
не придумуємо філософій і релігій. Ми
панькаємося з чоловіками, доки є сили.
А тоді кажемо: «Чоловіки, тепер боріться
самі, зробіть ласку. Вбивайте один одного
в ім'я бога, чи правди, чи справедливості,
чи місяця, чи води, чи морозива, чи ще
чогось, про що думаєте. Вбивайте себе, а
потім пояснюйте це нам. Ми будемо чекати
і все слухатимемо, жалюгідні й безглузді

слова про те, що ви помилялись, не
помиляючись, а потім знову помилялись, все
одно не помиляючись.

КОРОЛЬ. Я здаюсь. Коли б поруч вас був
сам Христос, йому лишилося б тільки
продавати апельсини, щоб заробити на хліб.
КОРОЛЕВА. Мені б хотілося, щоб так

воно й було. Я пам'ятаю, апельсини чудово
пахнуть, особливо взимку.
КОРОЛЬ. Усі великі мислителі й пророки

біля вас забули б свої благородні видіння
й чисті мрії.
КОРОЛЕВА. І добре було б. їхні

благородні мрії та чисті видіння не допомагають,
не допомагають, Людино. Лише заважають.
КОРОЛЬ. Чому ж вони заважають?
КОРОЛЕВА. Справжньому пориву.

Єдиному, ви знаєте самі. Адже пориви живуть
в кожному з нас. Коли ми  ніщо в нічому,
а бажаємо стати чимось у чомусь, давайте
поміркуємо, як досягти такого перевтілення
без страху, без брехні, без зневаги, без
приниження себе й інших, без жорстокості.
Ви ж самі щойно таврували нелюдськість!

КОРОЛЬ. О, для вас я  покидь світу, і
все через те, що я чоловік. Жінко, мені
холодно. Я гадав, що, обіймаючи одне
одного, ми трохи зігріємо нещасні тіла. А ви цей
простий рух перетворюєте на злочин проти
розуму й права, думки й віри?
ДІВЧИНА. Вони грають?
ГЕРЦОГ. О, ні, вони живуть.
КОРОЛЕВА. Оцей ваш гурт мати й

батько нелюдськості.

КОРОЛЬ. Зібратися докупи  значить
виявити любов.

КОРОЛЕВА. Аж ніяк. Це значить 

виявити страх. Страх перед іншими людьми,
незнайомими. А хто ж вони, як не ми самі?
Вони з тієї ж планети, що й ми. У них, як
у нас, одна голова, а не дві, і дві руки, а не
чотири, і вони так само починають і
закінчують життя. Коли ви не можете думати,
Людино, спробуйте згадати. Вам не
холодно, вам страшно. Небезпеки нема, є
старість.

КОРОЛЬ. Цілий місяць вона лежить у
ліжку, і життя її на волосинці. Та сьогодні
ввечері, коли я повинен захистити свою сім'ю,
вона перетворюється у постарілу Жанну
д'Арк.

КОРОЛЕВА. Захистити? Захисту немає.
КОРОЛЬ. Немає хвороби, смерті,

небезпеки, захисту! Дівчино, поговори із своєю
матір'ю, будь ласка. Заспокой її. Вона
збожеволіла, вона говорить невідомою мовою,
її не можна зрозуміти.
ДІВЧИНА. Справді холодно.
КОРОЛЕВА. Це ми знаємо.
ГЕРЦОГ. Ми всі прокинулись разом.
КОРОЛЕВА. І це ми знаємо.
ДІВЧИНА. Нам усім моторошно. Неначе

скрізь, не тільки тут, щось коїться.
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КОРОЛЕВА. Негода.
ГЕРЦОГ. Ні, Королево, щось інше. Мені

і раніше ввижалося, що я програю бій. І я
програв. Та річ не в тім. І раніше
траплялася негода, інколи вона навіть заставала
мене просто неба. Отже, справа не в ній.
Тут щось інше, і мені страшно до смерті.
ДІВЧИНА. А мені  ні. Я нічого не боюся!
ГЕРЦОГ. Не боїтесь? Коли ви тільки

прийшли сюди, вас лякало геть усе, а тепер ви
кажете, що нічого не боїтесь. Як це
сталося?
ДІВЧИНА (серйозно). Не знаю.

Нічого не змінилося, крім того, що я тут. (Т и-
хо.) І вдячна всім вам. (До Королеви.)
Ви не те що схожі на мою матір, ви
насправді мати мені, (до Короля) а ви 
батько, (до Герцога) а ви, ну... ви мені
не брат і не коханий або чоловік, але наче
всі вони разом. (До Королеви.) Він
людина, дуже добра людина, і тепер, коли я
знаю, що йому страшно, я кохаю його
більше., ніж будь-коли.
ГЕРЦОГ. Ви кохаєте мене?
ДІВЧИНА. Так, кохаю.
ГЕРЦОГ. З якого часу?
ДІВЧИНА. Відтоді, як побачила вас, з тієї

самої хвилини; вибравшись із своєї
схованки, я боялась, що побачу світ у руїнах і що
людське життя згасає, але натомість
побачила вас на цій сцені. Відтоді. З тієї
хвилини. Сто років тому.
ГЕРЦОГ (до Королеви). Не кажіть

мені, що нічого не відбувається. Коли я був
молодий і дужий, мене не кохали. О, їх
було багато, одна по одній, та мене не
кохали. Я знав це, і вони знали. То була гра,
розвага, більше нічого. Я прикидався, і вони
прикидались, і були гроші, і гордість, і
сила, і зарозумілість, і молодість, і сміх.
І брехня. Та мені було байдуже. Адже я
носив корону! Адже я завоював титул
чемпіона! (Майже задоволено, але
здивовано.) Проте згодом я втратив титул.
І всі вони пішли від мене. А я був дурний,
я завжди був дурний,  просто дужий,
моторний, і мені щастило. Не кохай мене,
Дівчино. Я звик, що кохання для мене немає.
ДІВЧИНА. Я кохаю вас.

ГЕРЦОГ. 1 не жалій мене. Жалість вражає
дужче за ненависть, дошкульніше за глум.
Я не добрий. Коли я був молодий і справді
був самим собою, я так і не побачив схожої
на тебе. В душі моїй доброти немає.
ДІВЧИНА (до Королеви). Я кохаю

його. (До Короля.) А що? Хіба я
занадто гарна для нього? Чи раптом я стала
світлом у пітьмі? Я не можу спати. Не можу
спочити. Не можу забути. Мені холодно й
самотньо, і більше я цього не хочу.

Чути, як за дверима хтось потихеньку йде,
човгаючи ногами, спотикається, падає. Усі чують ті звуки,

але вони невиразні, і тому ніхто не звертає на них
уваги.

ГЕРЦОГ. Дякую тобі за любов, Дівчино.
Дуже дякую, але вранці...

З-за дверей чути протяжний жіночий стогін,

вранці, Дівчино...

Чути, як чоловічий голос шепоче: «Скоро, тепер
скоро, скоро».

коли ця дивна ніч скінчиться...

Зачинені на засув двері деренчать, потім чути три
повільні, не дуже сильні удари. Герцог говорить

стиха.

ГЕРЦОГ. Королю, там хтось є.

Чути стогін тварини.

ДІВЧИНА. Хто це?

КОРОЛЕВА. Відчиніть, Королю. Комусь
потрібна допомога.
ГЕРЦОГ. Ні, дозвольте мені відчинити.

Я страшенно боюся, але... я тут найдужчий.
(Він іде. Король спиняє його.)
КОРОЛЬ. Чим ми можемо допомогти?

У нас нічого немає. Три ліжка на чотирьох.
Дрантя замість одягу. Ані їжі. Ані вогню.
Чим ми можемо допомогти?
КОРОЛЕВА. Звісно, тим, що не будемо

боятись.

КОРОЛЬ. Але я боюсь, і ви теж. Я не
знаю, що там. Я навіть не певен, що то
людина. Спершу мені здалося  то людина,
а потім  ні. Але навіть якби ми й не

боялись, чому ми повинні відчиняти? Там, за
дверима, цілий світ, в якому
повно-повнісінько щасливих людей у власних будинках,
а не в зруйнованому театрі з привидами.
Нехай вони, щасливі, допоможуть тим, за
дверима. (Прислухається.) Може,
вони пішли.

Знову чути тихий жіночий стогін.

Я не знаю, що робити. Чому вони
прийшли якраз сюди? Ми самі майже мертві.
Як ми зможемо допомогти? Чим?

За дверима невиразні звуки.

КОРОЛЕВА. Ви щойно збирали людей у
гурт. Візьміть і тих до свого гурту, виявіть
любов.

КОРОЛЬ. Я не знаю, хто вони.
КОРОЛЕВА. Байдуже, хто вони. Вони в

біді. Це театр, Людино, а не печера. Ми
актори, а не звірі.

За дверима невиразні звуки.

КОРОЛЬ. Мені несила сперечатися з
Жінкою, Давайте порадимось. Дівчино,
відчиняти?
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За дверима невиразні звуки.

ДІВЧИНА. Відчинімо, Королю.
КОРОЛЬ. Вже двоє проти двох. Що

скажете ви, Герцог?
ГЕРЦОГ. Не знаю. Здається, я вже

нездатний думати, та коли Дівчина справді
кохає мене, як вона каже, і хоче відчинити

двері, що можу сказати я, вдвічі більший
і вдесятеро дужчий за неї? Я відчиню,
Королю.

За дверима невиразні звуки.

КОРОЛЬ. Отже, троє проти одного, і цей
один  я сам; дурисвіти і божевільні варті
одне одного. Я відчиню двері.

ГЕРЦОГ. Ні, дозвольте мені, Королю.
КОРОЛЬ. Всі станьте там, край сцени.

Театр великий, якщо треба  є де
сховатись.

Усі стають край сцени. Король випростав плечі, він
готовий іти.

КОРОЛЕВА. Королю!
КОРОЛЬ. Що, Жінко?
КОРОЛЕВА. Я люблю вас, сер.
КОРОЛЬ. Ви надто багато говорите.

Король швидко прямує до дверей, відчиняє, і Ч о-
л о в і к, який притулився до них, майже падає йому

на руки.

ЧОЛОВІК (шепоче). Дякую, дякую,
дякую.

Король підтримує його, допомагає увійти.
Величезний чорний ведмідь на задніх лапах йде за
Чоловіком. Королева, Дівчина, Герцог затамували
подих. Король обертається, бачить ведмедя,

намагається сховатись за Чоловіком.

Не бійтесь його. Заради бога, прошу,
допоможіть моїй дружині.

Чути, як протяжно стогне жінка, потім крик
немовляти. Чоловік прямує на звук, падає на ведмедя, той
підтримує його. Дівчина вибігає, за нею Королева.

Дія друга

КАРТИНА 1

Через кілька годин. Ведмідь прикутий ланцюгом
до підлоги. Він і досі стогне, але все тихіше, і
погойдується на одному місці. В одному ліжку спить
Чоловік, у другому  Жінка. Дівчина й
Королева пораються біля третього ліжка, де
спить немовля. Герцога немає. Занепокоєний
Король чекає біля відчинених дверей. Королева раз
у раз поглядає на нього. Король одвертається від

дверей, іде до ведмедя, дивиться на нього.

КОРОЛЬ (майже про себе). Ведмідь,
що стогне вночі? У Нью-Йорку? Звідки я
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міг знати? Ведмідь-людина? (До ведме-
д я.) Ви злякали мене, сер.

Ведмідь відповідає тихим стогоном.

Що, тепер краще? (До Дівчини.) Як там
дитина?

ДІВЧИНА. А коли б ми не відчинили
дверей?

КОРОЛЬ. Допоможи мені, боже, я був
проти. Ніколи не заперечуватиму. Але я міг
уявити що завгодно, тільки не
дресированого ведмедя разом з людською родиною.
Дресирований ведмідь врятував життя
нової людини, її матері й батька.

Ведмідь стогне.

Ви стогнете дуже страшно, сер.

Ведмідь стогне тихіше.

Нещодавно ви стогнали не так, але тоді
для цього було досить підстав.

КОРОЛЕВА. З ведмедями ви говорите
ввічливо, Королю. Не те, що з нами.
КОРОЛЬ. Я завжди любив їх. В моєму

уявленні вони зв'язані з образом батька.
Але мене бентежить, Жінко, що досі немає
Герцога. Мене хвилює також доля тих
мідяків, на які він мав купити молока для
хлопчика.

КОРОЛЕВА. Там було досить?
КОРОЛЬ. Мабуть, досить на одну пляшку.

Принаймні на маленьку пляшку. Жебрацтво
вже не дає зиску. (Раптом.) Що з ним
сталося, хай йому біс? (Трохи подумав-
ш и.) О, ні!
КОРОЛЕВА. Про що ви подумали?
КОРОЛЬ. Брудна й підла думка, Жінко.

Не наважуюсь висловити її. (Засо р ом л е-
н о.) Чи не могло статися... О, ні, я не можу.
КОРОЛЕВА. Що могло статися?
КОРОЛЬ. Що Герцог утік з грішми?
КОРОЛЕВА. Звичайно, брудна й підла

думка. Ні в якому разі. Та може, він упав
десь? Він зовсім знесилився. (Дівчині,
яка підійшла до них.) Цілий місяць
він мало їв, а їжа йому потрібна більше, ніж
нам. Чи не могло статися, що він упав десь?
ДІВЧИНА (запинаючись хустко ю).

Я піду пошукаю його.
КОРОЛЕВА. Ну, не будемо зникати

поодинці. Ні! Він не впав. Я певна. Він пішов
на світанку. У цей час майже нема де
купити молока. Я впевнена, що він незабаром
повернеться, і коли молоко буде тут, я вже
пильнуватиму. Для вас, для всіх нас вода,
і для вас теж, сер.

Ведмідь киває, стогне.

Молоко тільки для матері.
КОРОЛЬ. А дитина?



КОРОЛЕВА. Про дитину потурбується
мати.

КОРОЛЬ. О!

КОРОЛЕВА. У нас нема пляшок з

рецептами, у матері є все.
ДІВЧИНА. У мене є перстень. Мабуть, я

можу продати його й купити трохи... хліба.
(Передає перстень Королеві, та
розглядає його.)
КОРОЛЕВА. Гарний перстень, Дівчино.
ДІВЧИНА. Наче справжній, правда?
КОРОЛЕВА. Авжеж. Він справжній і є. Але

грошей за нього не візьмеш... В глечику є
вода. Ми маємо, що пити. А коли мати й
батько прийдуть до пам'яті... Хто зна, може,
у батька є гроші.
КОРОЛЬ. У нього є ведмідь, а не гроші.

Коли б він мав гроші, невже б він
приплентавсь у таку хуртовину саме до цих дверей?
КОРОЛЕВА. Гаразд, отже ведмідь. Тепер

до нашого акторського товариства

приєднався дресирований ведмідь і...

КОРОЛЬ. Хвилиночку. Ви гадаєте, що

вони лишаться тут на якийсь час?

КОРОЛЕВА. Вони тут, сер. (Дуже
виразно.) Ці люди, маю на увазі й ведмедя,
тут. За цими дверима, поза театром, цілий
світ багатства, але жодні двері не
відчинилися перед ними. Я не знаю чому, і мене
це не обходить. Вони тут. Чи надовго,
вирішувати не мені, але поки вони тут, вони
друзі й члени нашої родини.
Чути, як хтось біжить. Усі повертаються до дверей.
Вбігає захеканий Герцог, в руках у нього
дротяний ящик з шістьма великими пляшками молока.

Король зачиняє двері на засув.

КОРОЛЕВА. Браво!
КОРОЛЬ. Браво!
ГЕРЦОГ. Я жалюгідний злодій!
КОРОЛЕВА. Під оте ліжко, Герцог.

Герцог швидко засовує ящик далеко під ліжко
Матері.

ГЕРЦОГ. Я сяду у в'язницю, якщо
доведеться, але молоко вони не заберуть. Це
забагато і мене схопити і молоко відібрати.
КОРОЛЬ. Вас помітили?

ГЕРЦОГ. За мною гнались. (Витягає
гроші.) За милю звідси, а може, й далі,
я знайшов ресторан, та вони заправили за
одну пляшку більше, ніж я міг заплатити.
Випити склянку кави  ніколи в світі мені
нічого так не хотілося... (Дивиться на
сплячу Матір, на дитину.) Проте
я вийшов з ресторану, пішов далі й раптом
натрапив на молочний фургон. (Пауза.)
Усе місто засипане снігом. Довкола руїни...
Я хочу сказати, що продирався крізь руїни,
коли вони гналися за мною.

КОРОЛЕВА. Хто за вами гнався?

ГЕРЦОГ. Молочник та якийсь юнак. Його
син, напевно. (Тих о.) Лише одного не
можу зрозуміти. Вони бігли мовчки. Не кри¬

чали: «Тримай злодія!» Спочатку батько біг
швидше, а потім син залишив його далеко
позаду. І ось що я вам скажу. Коли я
тренувався перед своїм великим боєм, то
ніколи так не бігав, як сьогодні. Це важко
зрозуміти. Я сяду у в'язницю, але ніхто,
крім Матері, не дістане цього молока.
КОРОЛЬ. Вам самому треба випити

трошки.

ГЕРЦОГ. Ні, це не для мене. Коли б я
вкрав його для себе, ніколи б не зміг бігти
так прудко.
КОРОЛЬ. А юнак і його батько? Ви

втекли від них?

ГЕРЦОГ. Як би я міг втекти, коли на
снігу лишилися сліди?
КОРОЛЬ. Тоді сховайтесь.
ГЕРЦОГ. Ховатись, Королю? Після того,

як я так біг? Ні, дякую. Я не хочу ховатись.

Чути швидкі кроки.

Ну, ось він.
Усі дивляться одне на одного. Тихий, майже чемний
стукіт у двері. Герцог іде відчиняти. Король зупиняє

його.

КОРОЛЬ. Заждіть, заждіть.
ГЕРЦОГ. Ні, ми вже чекали минулого

разу. Нічого. Нехай...

Герцог відчиняє двері. На порозі Юнак, років
18 19, обличчя в нього похмуре. Він дивиться на
Герцога, пізнає його, нічого не говорить, і, коли
Герцог відступає, немов запрошуючи його увійти,
Юнак входить. Він роздивляється навколо і оглядає
всіх присутніх. Погляд його раз у раз повертається
до Дівчини, проте обличчя лишається похмурим.
Усі мовчать. Юнак проходить мимо ліжок, дивиться
на сплячих, а потім обертається до групи, що
стежить за ним. Дивиться вгору і в зал. Підходить до
ліжка Матері, стає на коліна, дістає ящик, оглядає
всіх, знову засовує його назад. Підводиться й

прямує до дверей.

ГЕРЦОГ (тихо). Я піду з вами в поліцію,
коли хочете.

Юнак дивиться на нього, на Дівчину, хитає
заперечливо головою і йде. Усі дивляться одне на одного.

ГЕРЦОГ. Чого він мовчав? Чого він нічого
не сказав?

ДІВЧИНА. Він не може говорити.
ГЕРЦОГ. Звідки ви знаєте?

ДІВЧИНА. Він сказав мені.
ГЕРЦОГ. Як міг він сказати? Адже він не

вимовив ані слова!

ДІВЧИНА. Він сказав мені дуже багато.

Долинають звуки вибуху, падіння уламків, голоси
робітників.

КОРОЛЬ (випростується, віддає
гроші Королеві). Тоді до роботи.
Може, люди щедрішають, коли йде сніг.
(Прямує до дверей, зупиняється,
повертає назад голову.) Я
ненавиджу жебрачити. (Виходить, за ним
йде Герцог.)
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КАРТИНА 2

Опівдні. Дитина в ліжку Матері. Глядач бачить
лише край ліжка. Дитина кричить. Замовкає.

КОРОЛЕВА. Який чарівний голос і який

чарівний гнів у цьому голосі!
МАТИ. Ваша любов до моєї дитини, Мати,

будить в мені гордість.

Батько, що порається у великій солом'яній
корзині, витягає музичні тарілки для ведмедя,

обертається й слухає.

БАТЬКО. Ти нагодуєш хлопчика, Жінко?

Це чудо, що бідолаха живий, годуй його,
годуй.
. МАТИ (до Королеви). Я люблю

годувати його. Я й не знала, що це так приємно.
БАТЬКО. Зате тепер знаєш.
МАТИ (до Дівчини). Одружись, і в

тебе теж буде такий хлопчик.
КОРОЛЕВА. Тепер вже скоро, хоч поки

що це секрет.

ДІВЧИНА. Який секрет?
КОРОЛЕВА. Мовчазний юнак, звичайно.
ДІВЧИНА. Ні, Королево. Я кохаю іншого.
КОРОЛЕВА. Інший  теж юнак, або був

ним, та не його ти кохаєш.
ДІВЧИНА. Тільки його. Більше нікого.
КОРОЛЕВА. Сперечатися про кохання 

прекрасно, але Мовчазний Юнак  саме
кохання.

ДІВЧИНА. Ні, Королево.
КОРОЛЕВА. Ну, кохай тоді їх обох.
ДІВЧИНА. Ні, лише одного, мого чоловіка.
БАТЬКО. Жінки! Тут самі жінки! Та їхні

таємниці. (До ведмедя.) Гаразд,
Максиме, берись до роботи! Один, два, три  ну!
(Батько співає, а ведмідь у такт
б'є тарілками.) Пішки мандрувати нам
радісно по світу, любимо ми вулицю,
сонечком пригріту. (Зупиняється.) Добре,
Максиме. (Дає ведмедеві
грудочку цукру.) Тепер відпочинь хвильку, а я
візьму куртку й шапку. (Дістає з
відкритої корзини на підлозі
куртку й шапку, одягається. Вони
розшиті яскравими гудзиками
й дзвіночками. Другу щапку
надіває на ведмедя. Підходить до
жінок.) Ну, тепер Максим знову готовий,
і я  теж, жінко. Ми підемо працювати. Чи
пощастить? Може, роздобудемо трохи
грошенят для великої родини.

КОРОЛЕВА. Ви нічого не їли. У глечику є
молоко. Для вас і для ведмедя.
БАТЬКО. Може, після роботи, як

пощастить.

Ведмідь стогне.

Може, тільки Максимові дати трохи...
КОРОЛЕВА. І собі.

БАТЬКО. Голодний я працюю краще. І так
усе життя. Цю дитину було зачато в голоді.
Дружина була моїм хлібом і вином, а
зараз вона все і для хлопчика, і для мене.
Це чудо! О боже милосердний, я гадав,
двері ніколи не відчиняться. Я знав, що ви
тут, бо Максим не одходив від дверей.
Правда, Максиме?

Ведмідь стогне, коли Батько бере у Королеви
чашку молока і ставить її перед ним на підлогу.
Королева наливає другу чашку і простягає її Батькові.

Той заперечливо хитає головою.

БАТЬКО. Приготуйся, Максиме! Один, два,
три,  ну! (Ведмідь б'є в тарілки,
Батько і ведмідь йдуть через
всю сцену, повертаються,
прямують до дверей.) Пішки мандрувати
нам радісно по світу, любимо ми вулицю,
сонечком пригріту. Пішки мандрувати нам
радісно по світу... (Виходять.)

КАРТИНА З

Трохи згодом. Жінки самі. Королева сидить за
столом. Дівчина сидить на маленькому ящику
біля Матері. Мати й дитина сплять. Дівчина
наспівує, -не розтуляючи уст. Потім тихо співає щось

схоже на колискову:

Люлі-люлі спати,

Дитятку і мамі.

Люлі вдень і вночі,

Люлі, серденько, мовчи.

Люлі-люлі, синку,

Спить дитина й жінка.

ДІВЧИНА. О, якби я була така вродлива,
як вона.

КОРОЛЕВА. Ти будеш вродливою. Не
турбуйся про це. її зробили вродливою
пологи. Випий. (Простягає Дівчині
чашку.) За його здоров'я!
ДІВЧИНА. Його?
КОРОЛЕВА. Так, дівчино. Мовчазного

Юнака.

ДІВЧИНА. Як же це, Королево? Чи для
того я все життя чекала кохання, щоб, коли
воно прийде, раптом сказати: «Ах, ні, то не
кохання, я люблю іншого»?
КОРОЛЕВА. Так, Дівчино.
ДІВЧИНА. Ні, Королево, ні!
КОРОЛЕВА. Юнак кохає тебе, а ти його.

Він сказав це тобі ясніше, ніж словами. І ти
відповіла йому.
ДІВЧИНА. Я не відповідала.
КОРОЛЕВА. Ти не хотіла, бо гадала, що

це погано. Але ти відповіла і радій з цього.
ДІВЧИНА. Як мені радіти? Герцог любить

мене, я йому потрібна і тільки минулої ночі
просила його не відмовлятися від кохання.
Як мені радіти?
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КОРОЛЕВА. Радій і не думай, як.
ДІВЧИНА. Не така я жінка.
КОРОЛЕВА. Ти така, як усі жінки. Але ти

лише починаєш розуміти це. Бути доброю
до Герцога  значить бути недоброю до
Юнака, а недоброю до Юнака значить
недоброю до життя і до себе самої.
ДІВЧИНА. Коли це правда, я не хочу бути

доброю до себе і до життя. (Р а п т о м.)
Мені б хотілося, щоб Герцог ніколи не крав
і щоб Юнак ніколи не приходив сюди.
КОРОЛЕВА. Чому ти не дякуєш богові за

те, що кохаєш його?
ДІВЧИНА. Я ніколи більше не побачу

Юнака, ось чому. Я ніколи не зустрічала
вдруге тих, кого полюбила. І мені було
тяжко й боляче. (Рішуче.) Я кохаю Герцога.
А не іншого. Його я побачу знов.
КОРОЛЕВА. Юнака ти теж побачиш.
ДІВЧИНА (підводиться, дивиться

на Королеву, дуже серйозно).
Справді побачу? (Королева
посміхається. Дівчина збентежена
власними словами.)Ні, Королево, то
неправда, я кохаю тільки Герцога. Не
Юнака. Нехай мені буде нещасний Герцог, а
комусь  прекрасний Юнак. Він не для мене.
І ніколи він не був для мене. Крім того, мій
Герцог випередив його. О, я пишалася...
поки...

КОРОЛЕВА. Поки не побачила Юнака!

ДІВЧИНА. Чому це так ? Як це так? Це
саме так, але чому? Він стояв тут, ходив,
дивився і зрозумів! О, хвала богові, я
ніколи більше не побачу його. Моє кохання
занадто гарне для мене. Але чому?
КОРОЛЕВА. Колись давно я грала таку ж

закохану дівчину, як і ти. І я була
стомлена, сердита, соромлива, злякана і зрадлива.
Чи кохала я його? Чи кохав він мене? А

якщо я кохала і він кохав, чи варто було нам
обом знати про це? Може, не варто? Бо
тоді я не втратила б іншого. А маленьке
кохання до того іншого? Чи маленьке
кохання теж минулося б? І тоді б зовсім нічого
не було? (Зупиняється.) Я грала
чудово.

ДІВЧИНА. А чим усе скінчилося?
КОРОЛЕВА. П'єса була погана.
ДІВЧИНА. О, ні, скажіть. Чим все

скінчилося? Ви, звичайно, кохали Юнака. І він
кохав вас.

КОРОЛЕВА (помітно, що каже
неправду). Так я й не дізналася. То був
недолік п'єси. П'єси пишуть. П'єси можуть
кінчатися як завгодно.

ДІВЧИНА. А як скінчилася та п'єса?
КОРОЛЕВА. Погано. Автор п'єси був дуже

сумний чоловік, а втім, як він умів писати!
Він приходив на репетиції і час від часу
розтлумачував, чому одне так, а інше  не так,
але до самого кінця він був сумний і
стривожений, і дуже тяжко було в нього на сер¬

ці. Він пиячив весь час і робив вигляд, ніби
знає, чому п'єса погана.
ДІВЧИНА. А чому вона була погана?

КОРОЛЕВА. Він казав, п'єса погана через
те, що правдива, та це брехня, до якої
завжди вдаються автори поганих п'єс, нібито
щось у житті може бути неправдою. Наче
одній правді можна віддати перевагу над
іншою. Автор був чудовий чоловік але він,
бідолаха, брехав. Він радів з того, що
дівчина зазнала невдачі. «Правда! казав він.
Втрачати  ось правда». Він радів з мого
нещастя.

ДІВЧИНА. О, ні, ні!

КОРОЛЕВА. То була хороша роль. І, повір
мені, я вгадала в ній усе. Я втратила Юнака.
Я втратила Чоловіка. А п'єса жила, жила
довго. Розумієш, драматург казав, що мав
рацію, віддавши перевагу правді, і що люди
зрозуміли це. Проте, це було зовсім не так.
Людям подобалось наше мистецтво,
акторське. П'єса була погана, але, знаєш, її досі
мають за хорошу. Неймовірно, але це так.
Автор помер від пияцтва раніше, ніж п'єса
зійшла зі сцени. О, він думав, що обрав для
свого твору правду. Та він обрав ненависть,
чи, може, ненависть обрала його. Від нього
залежало обрати любов і написати кращу
п'єсу й дожити до того, щоб написати нову.
ДІВЧИНА. Але що було, що було з вами

в п'єсі?

КОРОЛЕВА. Було не зі мною, а з ним, з
драматургом. Я лише грала свою роль. Така
моя робота, акторська робота. Ми не
пишемо ролей, ми їх виконуємо.
ДІВЧИНА. А в п'єсі, що ж було з вами в

п'єсі? Автор казав, що то правда. Чи не буде
те саме зі мною?

КОРОЛЕВА. Буде чи не буде з тобою те,
що трапилося зі мною у п'єсі, залежить від
тебе, наче це ти сама пишеш п'єсу, і сама
вибираєш свою правду. І ця правда 
Мовчазний Юнак, якого драматург не дав мені.
ДІВЧИНА. Як мені вибрати? Це зовсім не

так просто. Я кохаю Юнака. Мені соромно,
але я кохаю. То як же мені вибрати? Що я
маю робити? Хто придумав, щоб він
виявився сином молочаря? Щоб Герцог пішов і
вкрав молоко? Щоб Юнак прийшов сюди
слідом за ним? Щоб Юнак увійшов,
подивився і зрозумів? Не я.
КОРОЛЕВА. Та коли він дивився на тебе,

саме ти, а не хтось інший, обрала його, щоб
кохати.

ДІВЧИНА. А він?
КОРОЛЕВА. Покохав тебе, сама знаєш.
ДІВЧИНА. Але він пішов так само мовчки,

як і прийшов, і ось знову нікого й нічого...
КОРОЛЕВА. Він повернеться.
ДІВЧИНА. Ви гадаєте? Ви справді так

гадаєте? Я чекала цілісінький день. Чому ж він
не повернувся? Я кохаю його, та якщо він

43



не повернеться, кого я тоді кохатиму?
Може, почекати, а потім іти шукати його?
КОРОЛЕВА. Він сам прийде по тебе.
ДІВЧИНА. Справді прийде? Отже, правда

в цьому, так? Що б там не було в п'єсі,
він прийде по мене?

КОРОЛЕВА. Так, він прийде. А якщо ні...
ДІВЧИНА. Ні, він повинен. Дуже прошу,

не треба навіть думати, що він може не
прийти. У мене, часом, виникає така думка,
і мені треба, щоб ви не давали мені так
думати.

КОРОЛЕВА. Ну, гаразд, побачимо.
Відпочинь отам, у ліжкові Короля. Ти не спала.
А я ляжу тут, у самітньому ліжку бідного
хороброго Герцога, хай допоможе йому бог.

КАРТИНА 4

Трохи пізніше. Королева і Дівчина
застеляють ліжка, де вони спали. Входить Король. На
ньому один черевик, і він дуже гнівається сам на

себе.

КОРОЛЬ. О, прокляття! Пішов у двох

черевиках, а повернувся в одному.
КОРОЛЕВА. Де ж другий?
КОРОЛЬ. Дайте мені спочатку вилаяти

себе, зробіть ласку... Прокляття! Прокляття!
Прокляття! Ну що, до біса, робитиму я з
одним черевиком? Як я вийду на вулицю?
(Скинувши те, що лишилося від
шкарпетки, розтирає ногу.) У
цьому театрі десь може бути взуття.
Дівчино, подивіться, будь ласка, чи не знайдеться
для мене пари черевиків.
ДІВЧИНА. Ви загубили черевика? Як

може людина загубити черевика? Голову,
серце, розум, але  загубити черевика?..
КОРОЛЬ. Прошу, знайдіть мені черевики,

бодай мене грім побив! Де ведмідь? Де
хазяїн ведмедя?
КОРОЛЕВА. Вони працюють. Ведмідь б'є

у тарілки, а хазяїн співає. На ньому
різноколірні куртка й шапка.
КОРОЛЬ. А на ведмедеві?
КОРОЛЕВА. Теж барвиста шапка.
КОРОЛЬ. О, прокляття! Як звуть цього

ведмедя? Ні, не кажіть мені, я вгадаю.
Великий батько Лір? Колись і мене звали Лі-
ром, бодай мені лихо.
КОРОЛЕВА. Куди подівся ваш черевик?
КОРОЛЬ. Кайся, молоток, кайся, шматок,

кайся, ремінець, соломка, кайся! 1
КОРОЛЕВА. О, кажіть іще, Блазню!
КОРОЛЬ. Прокляття, прокляття,

прокляття  кажу я! Молоток, шматок, ремінець!
Ви знайшли мені черевики, Дівчино?
ДІВЧИНА. Ні, Королю!

і Безглуздий набір слів (прим, перекладачів).

КОРОЛЬ. О, прокляття!
КОРОЛЕВА. Може, ви заговорите,

нарешті, по-людськи?
КОРОЛЬ. Як почуває себе Мати? Дитина?
КОРОЛЕВА. Здорові.
КОРОЛЬ. Мовчазний Юнак? Він

повернувся?

Дівчина обертається і дивиться на Короля.

КОРОЛЕВА. Ні, але повернеться.
КОРОЛЬ. О, прокляття, прокляття,

прокляття! Як назвали хлопчика?

КОРОЛЕВА. Він Хлопчик, і вони знають

це, і сам він знає це. Хлопчик  це і є

Хлопчик. Він чудово прожив день без імені.
КОРОЛЬ. Назвіть його Джорджем.

Хороше ім'я. Або Генрі. Теж хороше ім'я.
Колись я знав польського клоуна на ім'я
Станіслав. Його зовнішність не пасувала до
жодної його ролі. Стась, і все. Стась.
Прокляття, прокляття, прокляття! (Р а п т о м.)
Я побився об заклад на свій черевик і
програв. Назвіть його Фредеріком. Фредерік
звучить добре.
КОРОЛЕВА. Програли черевика?
КОРОЛЬ. Еге ж, програв черевика.

Програв черевика! Робітникам, що ламають
старі, гнилі будинки отут поблизу. Я гадав, що
зароблю кілька мідяків після цілого дня
невдач. Адже СЬОГОДНІ  ні-чо-гі-сінь-ко,
тільки маленький хлопчик дав мені оце.
(Показує заводну іграшку.) Я, певно,
ніколи не побачу цього хлопчика, але
колись  він тоді вже постаріє  маленький
хлопчик так само дасть і йому що-небудь.
Десятник і десять-одинадцять робітників,
білих та чорних, пили навстоячки каву біля
маленького багаття серед руїн. Назвіть його
Патріком. Чудове ім'я! «Слухайте, усім вам
треба посміятись,  сказав я.  А мені 
ковток вашої кави». Тоді десятник налив
мені кухоль, а хтось з робітників дав
сигарету. Лапатий сніг падав і падав... «Я
розсмішу вас»,  сказав я. «Ми сьогодні
сміялися цілісінький день,  відповіли вони.
Стіни падають і смішать нас». Тоді я сказав:
«Я примушу вас плакати». (Дивиться на
Матір і сплячу д и т и н у.) Назвіть його
Робертом. Чудове ім'я! «Ти? Примусиш нас
плакати?  спитали вони.  Як саме?» «Я

актор». «Оце добре,  сказали вони.  Коли
хоч один з нас заплаче, хоч один, кожний
дасть тобі по монеті. Та коли ти
провалишся, що ти даси нам?» Я не вагався. «Мій
черевик,  сказав я.  Черевик з правої ноги».
Назвіть хлопчика Джоном. Джон  одне з
найкращих імен.
КОРОЛЕВА. І ви програли?!
КОРОЛЬ. Гай-гай, світ тепер сміється.

Робітники теж сміються. Навіть коли йде сніг.
Я зіграв сцену із спійманим злодієм; ця
сцена примушувала світ плакати лише кілька
років тому. Я показав голодного, що вкрав
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яблучний пиріг. Назвіть хлопчика Річардом.
Ах, Річард  славне ім'я! З цим іменем
йому добре житиметься. Якби мене
назвали Річардом, я міг би стати шеф-кухарем!
Я зіграв сцену знехтуваного коханця, та
вони лише реготали, хоч і не так сильно, щоб
плакати від сміху... Я зшахрував трохи, бо
знав, що програю, і зіграв іще уривочок із
сцени про осміяного промовця, який
говорить благородні слова, а люди тільки те й
роблять, що кидають в нього гнилі овочі.
А потім трошки із п'єси про боязкого юнака.
Невже минуло вже двадцять років після
того, як вона примушувала всіх плакати?
Робітники тільки сміялися. Вони пили каву,
палили сигарети і сміялися. Я нахилився,
щоб зняти черевика, але десятник сказав:
«Та лиши ти його собі, блазню, лиши його».
Я відмовився. Я можу бути безсоромним
жебраком, але я гордий актор. Прокляття!
КОРОЛЕВА. То була тільки забава. Вони

пожартували.

КОРОЛЬ. Жінко, клянуся богом, я не
жартував. Що сталося із світом, хай йому біс?
З робітниками? В жодному оці  жодної
сльозини! Я втратив свою майстерність,
хіба ж тут до черевика?

Вибух. Чути, як падають уламки. Голоси.

Це вони. Прокляття, прокляття, прокляття!
(Раптом.) Вони навіть давали мені гроші,
та я відмовився.
КОРОЛЕВА. Ви не мали права

відмовлятися.

КОРОЛЬ. А мав я право провалитися? Ні,
але я провалився. (Дивиться на своє
ліжко.) І ось воно, моє ліжко.
КОРОЛЕВА. Лягайте. Ви не спали і не

відпочили. От чому ви провалились.
КОРОЛЬ. Чи так воно, Жінко? Чи так?
КОРОЛЕВА. Лягайте.

КОРОЛЬ. О, я хочу лягти, Жінко.
Страшенно хочу. Щоб не підвестися більше...

(Л я г а є.) Прокляття, прокляття, прокляття
мені за провал! Назвіть хлопчика Блазнем.
(Засинає.)

КАРТИНА 5

Через годину або дві. Король ще спить.
Ведмідь прикутий до підлоги. Батько репетирує з
Герцогом і ведмедем. Королева й
Дівчина накривають на стіл; з їжі  тільки хліб.

БАТЬКО. Добре, Максиме. Дивись уважно.
(Обіймає Герцога.) Він мій друг. Твій
Друг. Він врятував нам життя. Тепер, коли
ми повинні дбати про жінку з дитиною, нам
потрібна його допомога. Замість
маршировки, музики, пісень і танців  боротьба!
Людина і ведмідь. Герцог і ти, Максиме.

(Обіймає Герцога.) Бачиш? Я обіймаю
його, але ніжно, ніжно. Розумієш? Він друг,
дорогий друг. Він потрібний нам. За три
години роботи без жінки я і ти, Максиме, не
заробили нічогісінько, жодного мідяка.
Щоправда, погода була проти нас, але з
жінкою і в найгіршу погоду нам завжди щось
перепадало. (Герцогові.) Усе гаразд,
тепер не бійтеся, Герцог. Максим розуміє.
Адже ти розумієш, Максиме? Друг. Дуже
дорогий друг. Ти повинен гратися з ним у
боротьбу. Не треба боротися
по-справжньому. Він людина, а ти ведмідь, це не
одне і теж.

Ведмідь слухає, повертає голову, наче силкуючись
зрозуміти.

Ви готові, Герцог?

Королева й Дівчина зупиняються, щоб подивитись.

ГЕРЦОГ. Боротьба, знаєте, не моє амплуа.
Я готовий, але я ніколи не боровся. Ані з
людиною, ані з ведмедем. (Обертаєть-
с я.) Мені хотілося б, щоб Король не спав.
БАТЬКО. Максим  тямуща людина, ну, в

моєму розумінні він людина. Він дужчий за
десятьох дужих людей, але він водночас
лагідний. Батько і брат для тих, кого він
любить.
ГЕРЦОГ. Я люблю Максима, та чи любить

Максим мене?

БАТЬКО. Він починає любити, якраз
починає. Він відчуває, що тут усі друзі, але ще
не певен цього. Я вчу його зараз, а він
вчиться швидко. (Дає ведмедеві
грудку цукру, другу простягає

Герцогові. Герцог починає
їсти.) Ні, ні. Дайте цукор Максимові.

Герцог підходить до ведмедя, простягає йому
цукор, але той не бере.

ГЕРЦОГ. Бачите? Він зовсім не любить
мене.

БАТЬКО. Максиме! Мій хлопчику! Це наш
друг. Твій друг. Візьми в нього цукор.
(Максим вагається.) Візьми,
Максиме. (Ведмідь не бере.)

ГЕРЦОГ. Я хочу допомогти. У нас тепер є
дитина, ми повинні піклуватися про неї.
Цілий день я бачив найрізноманітніші речі,
які мені хотілося вкрасти для Хлопчика, але
я став боязкий. Я нічого не вкрав.
ДІВЧИНА. Я рада, бо хвилювалася, що ви

можете вкрасти і я ніколи не побачу вас.
ГЕРЦОГ. Я просив, та я поганий жебрак.

Як усі призові боксери. Я повинен
допомогти, і край. Ведмедя я не боюся. Тільки я не
борець. Може, нам краще боксувати?
БАТЬКО. О, ні, то американський спорт.

А ведмідь  європеєць. Коли б ви
випадково вдарили його, зробили б йому хоч
трохи боляче, зовсім мало, він би розлю-
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тився і почав вбивати. Бокс швидкий і
шалений, Максим ніколи б не зрозумів його.
Боротьба інша справа. Скоро він пов'яже
її з простою забавою звірів. Не бійтеся.
ДІВЧИНА. Дуже прошу, не треба. Мені

страшно. Я люблю ведмедя, як і всі ми. Та
в боротьбу людини з ведмедем люди все
одно ніколи не повірять.

Герцог повільно, з хрускотом гризе цукор.

БАТЬКО. Повірять чи ні, але вони
люблять боротьбу, і це приносить гроші.
Вулиці, ярмарки, карнавали, може, навіть ми
попадемо і до цирку. Моє лихо в тому, що я
маленький, не партнер ведмедеві, а Герцог
величезний, майже такий великий, як
ведмідь, і їхня боротьба дала б нам чимало
грошей. Коли боремось ми, це жарт.
(Швидко.) Нумо, Максиме! (Хапає
Максима, намагається
повалити його. Ведмідь підіймає
його, гойдає, цілує, бурмоче
щось, ніжно опускає.) Бачите? Так не
піде. Я пробував. Якби я раптом вдарив
його, він не перестав би любити мене.
(Герцогові.) Якщо сьогодні ввечері ми
будемо працювати неквапливо й терпляче,
завтра ми покажемо нову велику виставу.
Ну, Максиме, мій батьку, мій брате, мій
сину, слухай мене. Ця людина  наш друг!

Він обіймає Герцога. Король, напівсонний, сідає в
ліжку, дивиться й слухає.

ДІВЧИНА. Ні. Ні! Щось інше. Герцог
добрий, і він спробує, він спробує все, щоб
допомогти, але це ні, мені страшно.
ГЕРЦОГ. Тому, що ви кохаєте мене,

Дівчино? Це правда?

Королева простягає до Дівчини руку, наїче для того,
щоб вона сказала правду.

КОРОЛЕВА. Звичайно, вона любить вас,
Герцог. Ми всі вас любимо. Ви добрий.
ГЕРЦОГ. Я кажу про кохання, Королево.

Кохає вона мене, чи це було тільки минулої
ночі? Інший час інша пісня?
ДІВЧИНА. Я кохаю вас.
КОРОЛЕВА. Зажди хвилинку, дитино.
ГЕРЦОГ. Ми всі голодні, холодні й

самітні, та коли ви не кохаєте мене насправді,
без вагань, як кохали минулої ночі, не
треба прикидатись.
ДІВЧИНО. Я кохаю вас.
КОРОЛЕВА. О, заждіть, заждіть.

Кохання говорить дивною мовою. Людино, вона
справді любить вас. Звичайно, вона любить
вас. Ви не тільки добрий, ви сповнені
краси, якої жодна жінка не могла б не
любити в своєму обранцеві і в чоловіках
взагалі. (Зупиняється.)

ГЕРЦОГ. Далі, Королево.
КОРОЛЕВА. Але їй соромно, що,

кохаючи вас, вона кохає також...

ДІВЧИНА. Ні. Ні!

КОРОЛЕВА. ...Мовчазного Юнака. У дні
вашої молодості, вашої слави, з вами було
те саме. Пам'ятаєте? Звичайно, пам'ятаєте!
ГЕРЦОГ. Пам'ятаю, Королево. (До

дівчини.) Дякую вам за нещирість, Дівчино, і,
дуже прошу, не журіться. Не журіться. Я
ваш друг. (Дівчина кидається
йому на груди, схлипує. Герцог,
посміхаючись, заспокоює її.

Тихо.) Я справді ваш друг.
Дівчина звільняється з обіймів, іде до Королеви.
Герцог оглядається і йде до Короля. Несподівано

повертає до дверей.

КОРОЛЕВА. Герцог! (Герцог
зупиняється. Вона підходить до
нього, бере його за плечі і

повертає.) Що трапилось, Людино?
ГЕРЦОГ (начебто кажучи: «Я

хочу просити в бога ласк и»). Я іду
просити... (Жест жебрака.)

КОРОЛЕВА. Ви голодні. З'їжте хліба.
ГЕРЦОГ. Хліб, Королево? (Бореться із

своїми почуттями, зводить

очі вгору, говори ть гірко, але
з силою.) Віддайте хліб ситому Юнакові!
(Серйозно.) О, пробачте мені. (В и б і-
г а є.)

БАТЬКО. Він старий для вас, Дівчино.
ДІВЧИНА. І зовсім не старий! Це моя

любов занадто маленька. Ніхто не кохає
сильніше за нього, і все ж таки я кохаю іншого.
А мовчазний Юнак не знає, що я живу на
світі... О, я ненавиджу кохання.
БАТЬКО. Ви можете втратити їх обох і

знайти іншого чи двох інших і втратити їх теж,
бо кохатимете занадто сильно чи занадто
мало. І все ж таки світ існує, а ви на сцені,
в самому центрі. У коханні немає
розсудливості, немає справедливості, немає вибору.
(Показує на дружину.) Ведмідь
любив її. А я спочатку  ні. Ведмідь
задоволено буркотів, коли бачив її. Його душа
ставала м'яка і ніжна. Моєю дружиною
могла б стати або вона або якась інша дівчина.
Ведмідь вирішив за мене, і ось вона 
мати мого сина, мого первістка. Чи була вона
єдиною в світі, призначеною стати матір'ю
мого сина? Ні, Дівчино. Але це сталося. Це
сталося, і тепер цього не зміниш. Світ
старий, Дівчино. Час безконечний, а кохання
це пусте слово, коли ти не повинен дбати
про ведмедя або хлопчика, якого треба
викохати й довести до пуття.
ДІВЧИНА. Я хочу вірити в кохання,

Королево, хай буде воно словом або іще
чимось.

БАТЬКО. Те слово гарне, та в коханні є
іще дещо. І саме воно нелегке. Що ж
воно таке? (Майже скоромовко ю.) Ну...
встати рано, зустріти новий день і
працювати, яка б не була робота. А крім того,
кохання  це... хто зна... Я кохаю її. І я люб¬
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лю Хлопчика, отого, біля неї. Що це
значить? Що все це значить? Це значить, що я
повинен навчити ведмедя боротися з
високою людиною і не поранити її. Герцог
пішов, але ж він повернеться, правда?
КОРОЛЕВА. Хотілося б знати. На очах у

бідолахи були сльози.
ДІВЧИНА. Сльози в нього на очах? Він тут

свій. І ось він пішов, а я лишилась, хоч і не
маю права на цю домівку. Він сказав
неправду заради мене, Королево, жаліючи
мене. Який театр я знала? «Одна
картоплина, дві картоплини...» Це називається бути
актрисою? Я присягала прапорові. Хіба це
акторська гра! «Привіт тобі, мій милий...»
Хіба це з опери? Я прийшла сюди така
розгублена, а він знайшов мене, допоміг і
захистив мене. Він врятував мені життя. І за
той час, що я тут, я зрозуміла більше, ніж
за все своє життя. Він казав неправду, щоб
я знайшла притулок, а я сказала правду,
щоб прогнати його. Королево, зараз я
піду й знайду його, і попрошу пробачити, що
я так правдиво й підступно збрехала йому.
І потім піду своїм шляхом.
КОРОЛЬ (підводиться, тихо

говорить). Ну, коли хтось тут і повинен
гніватись, то це я. Гніватись, бо ми нічого не
знаємо і не можемо нічого навчитися. Та

навіть я, Дівчино, не гніваюсь через це, і
вам не треба. Нічого не вдієш. Якби ми
жили в палаці, а не в цій печері, було б те
саме. Коли б ми мали все і навіть більше, ніж
все, було б те саме. Якби ми любили бога
і він любив нас, було б те саме. І я не
гніваюся. Не можу гніватись. Такий світ, такі
ми, та й годі, тільки ми не розуміємо цього.
ДІВЧИНА. А чому це так, Батьку? Чому?
КОРОЛЬ. Так воно ведеться.
ДІВЧИНА. А брехня?
КОРОЛЬ. Не треба брехні. Навіщо вона?

Для того, щоб терпіти! З гумором, якщо
можна. Без пробачень, без подиву, без
жалю, без сорому, без якоїсь системи або
порядку, складніших, ніж гречність і любов.
Не гнівайтесь на себе за те, що ви така, яка
є. Коли гадаєте, що ви не є втіленням
правди й краси, можливо, ви помиляєтесь.
ДІВЧИНА. Дякую, Батьку. Але це не моя

домівка.
КОРОЛЬ. Вона й не наша домівка. Та ми

ж тут! Мої батьки й на думці не мали, що
мені доведеться тут жити. А якби вони
колись і думали про таке, як змушені
думати багато інших людей, то все одно ця
печера не придатна для житла. Вона для
ведмедя чи таких, як ведмідь. Ми  інші
створіння. Ми знаємо досить, щоб зрозуміти,
Що ми не знаємо нічого. І це жахливо й
прекрасно. А звірі не знають нічого, та
вони й не розуміють, що не знають нічого, і
Це не жахливо і не прекрасно, просто так.
Оцього звуть Максим. Та його мати ніколи

не давала йому імені. Вона дивилася на
нього, і це був Ведмідь, а не тигр, чи кріль,
чи яструб. Ми думаємо і пам'ятаємо, і
говоримо, і сміємось, і співаємо, і танцюємо,
і свідомо робимо ще багато дечого. Ми
робимо це все, і тому це місце не для нас.
Це не наше місце. Це  печера. Що нам
робити в печері? Ми ж янголи. Що робимо
ми у людській плоті? (Пауза.) Чому ми
щосили, але безпорадно намагаємось
удати, що належимо цій плоті, що ми повинні
залишатися тут і це  наше місце? (Йде
до дверей.) Тепер піду шукати
черевика. Я провалився і знаю це. (Йде.)

ДІВЧИНА. Я теж зараз піду.
БАТЬКО (кричить). Ні, лишіться,

Дівчино! Ви так допомогли моїй дружині й
синові.

ДІВЧИНА. Він не повернувся. Я думала,
він повернеться. Думала, він кохає мене.
БАТЬКО. Чому ж ви думаєте, що ні?
КОРОЛЕВА. Уранці він кохав.
ДІВЧИНА. Уранці. Який далекий той

ранок! Він кохав мене вранці, а тепер вечір,
і він не повернувся. Немає рації лишатися
тут. Прощайте.
БАТЬКО (кричить). «Прощайте!» Усі

завжди кажуть «Прощайте». Але ж вам
нікуди подітись. Так лишіться ж, лишіться!
Гучний, веселий стукіт у двері. Королева й Дівчина
дивляться одна на одну з надією і страхом. Батько
йде до дверей, відчиняє. Це Десятник з

Поміч н и к о м-н е г р ом.

ДЕСЯТНИК (входить, дивиться на
всіх, потім тихо говорить). Що
це? Ми постукали жартома. Люди? Тут? А
там що таке?
БАТЬКО. Мій ведмідь. А ви хто, сер?
ДЕСЯТНИК. Десятник. І жінки... Що вони

тут роблять?
БАТЬКО. Хвилину тому вони сперечалися

про кохання. Як воно виникає і що означає.
Може, ви поясните їм... Що воно означає?
ДЕСЯТНИК. Не знаю, знаю тільки, що

настала черга висадити в повітря цей
красивий старий будинок. (Дивиться вгору.)

БАТЬКО. Висадити? Це театр.
ДЕСЯТНИК. Так, так, але завтра вранці

його все одно зруйнують, найпершим у
кварталі. І решту будівель у цьому районі
теж. Житлові будинки, установи, крамниці,
церкви  все старе, прогниле,
непридатне,  щоб звільнити місце новим. Та я
люблю кожну руїну, яку доводиться
валити моїм людям. Подивись угору, Джеймі,
висока й красива будівля, правда?
БАТЬКО. Гаразд. Якщо ви прийшли, то

погляньте туди. Це моя дружина. Вона стала
матір'ю сьогодні вранці. Біля неї мій син.
їх не можна тривожити, їм треба одужати.
ДЕСЯТНИК (біля ящика). Чи не

дозволите мені сісти? Я дуже хочу посидіти тут.
КОРОЛЕВА. Прошу, сер.
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ДЕСЯТНИК (загадково дивиться
на не ї). Дякую. (Сідає, дивиться
на Дівчину.) А дівчина? Ваша дочка?
КОРОЛЕВА. Як вважати.

ДЕСЯТНИК. А ви як вважаєте?

КОРОЛЕВА. Три місяці старий актор і я
живемо тут. Він знайшов цей театр вранці,
а я знайшла його вдень. Він назвав мене
Королевою, я його  Королем. Згодом,
місяць тому на це місце натрапив старий
призовий боксер, а вчора його знайшла
Дівчина. Зрештою, у нас  сім'я: великий
Актор  вільна людина, що жебрачить на
вулицях, тільки б не залишати театру, і я, і
боксер, і Дівчина, яка мені справжня дочка.
ДЕСЯТНИК. Великий Актор? Скільки

черевиків він носить?

КОРОЛЕВА. Два, коли вони у нього є. Та

тепер у нього один.
ДЕСЯТНИК. Ми знаємо його. Сьогодні

вдень він страшенно розсмішив нас. Мадам,

які у вас турботи?
КОРОЛЕВА. У мене, сер? Ніяких.
ДЕСЯТНИК. А вашої родини?
КОРОЛЕВА. Любов, звичайно, і як

зберегти життя та любов. А що турбує вас?
ДЕСЯТНИК. Як краще, швидше,

найбезпечніше й дешевше зламати оцей...
будинок, а потім прибрати уламки.
КОРОЛЕВА. Просто.
ДЕСЯТНИК (виймає з кишені

шматок хліба.) Можна?
КОРОЛЕВА. Будь ласка, сер. І запити?
ДЕСЯТНИК. Ні, дякую, тільки хліб.

Я збентежений, і моїм зубам потрібна
робота. Я не мастак говорити, і думати теж,
якщо хочете знати. (Жує.) Джеймі!
ДЖЕЙМІ. Слухаю, сер.
ДЕСЯТНИК. Що ми можемо зробити?
ДЖЕЙМІ. Я міг би розшукати старого і

повернути черевика. Я сховав його в
надійному місці. Старий ніколи не знайшов би.
Просто я подумав: треба сховати в
надійному місці.
ДЕСЯТНИК. Мати й дитину не можна

чіпати, Джеймі.
ДЖЕЙМІ. Не можна, сер.
ДЕСЯТНИК. Завтра п'ятниця, післязавтра

субота, а потім неділя. (Міркує
хвилину, потім говорить рішуче.)
Джеймі, скажи моїм хлопцям, скажи
моїй команді, скажи їм усім разом і кожному
окремо, ти чуєш, Джеймі?
ДЖЕЙМІ. Так сер.
ДЕСЯТНИК. Усім разом і кожному окремо:

«Хлопці, він говорить: ми всі повинні
хворіти завтра і післязавтра». Вживеш
прізвисько, яке ви дали мені, я не проти, я лише
прикидаюсь, що проти. Скажи їм:
«Божевільний говорить, ми всі повинні хворіти
завтра і післязавтра». І край. Захворіти. Всі.
Вдома. У ліжках. Кашляти й потіти. Я хочу

старанно все продумати. А це може
забрати в мене трохи часу.

ДЖЕЙМІ. Слухаю, сер.
ДЕСЯТНИК. Джеймі!
ДЖЕЙМІ. Слухаю, сер.
ДЕСЯТНИК (виймає з кишені гро-

ш і). Знайди велику Людину і поверни
черевика, а потім зайди до крамнички, куди ми
всі ходимо снідати. Купи нам... Ну, ти знаєш,
Джеймі, що ми любимо... тільки багато,
я страшенно зголоднів.
ДЖЕЙМІ. Так. Усі хворі до понеділка.
ДЕСЯТНИК. Джеймі!
ДЖЕЙМІ. Слухаю, сер.
ДЕСЯТНИК. Якщо хтось спитає, чому...

(Довго мовчить, потім швидко
говорить, хитаючи голово ю.)
Ніяких «чому».

ДЖЕЙМІ. Так, сер.

Джеймі хутко виходить. Десятник продовжує жувати.

КОРОЛЕВА. А мені б хотілося спитати:

чому?
ДЕСЯТНИК (по черзі дивлячись на

всіх). Правду?
КОРОЛЕВА. Якщо ви знаєте правду, сер.
ДЕСЯТНИК. Знаю, Королево. Король

проходив біля нас, коли ми припинили роботу,
щоб випити кави й покурити. Він сказав, що
за гріш розсмішить нас. А мої люди
сказали: «Та ми й так сміємось весь час. Зроби
так, щоб ми заплакали, і ти одержиш багато
грошей». І він грав, грав добре, а ми лише
сміялися, усі сміялися, крім одного, Королево,
наскільки я знаю,  крім мене! Цей один
гірко плакав з тієї хвилини, як великий
Актор почав, і до кінця. Я був щиро
зворушений, коли Актор відмовився від наших
грошей і програв свого черевика. (Пауз а.)
Зворушені були, мабуть, і інші, та жоден з
нас не бажав, щоб хтось знав про його
жалість і любов до Батька. Ось чому.
КОРОЛЕВА. Я гадала, заради дитини.
ДЕСЯТНИК. Ні, у мене свої діти, я знаю

їх і люблю, розумію або ж не розумію і,
мабуть, ніколи не зрозумію. Я роблю так
заради Батька. Короля. «Божевільного».
Блазня. Батька дитини. (Раптом
підводиться і тихо говорить.) Тепер я
мушу прогулятись і поміркувати над цим.

Іде. Дівчина дивиться на всіх, підходить до ведмедя,
кладе голову йому на плече, потім вибігає.

БАТЬКО (кричить). Максиме, я бажав
би, щоб тобі подобались не тільки вродливі
дівчата!

КАРТИНА 6

Понеділок. Рано-вранці. Батько і мати вже
встали. Дитина в неї на руках. Ведмідь чекає,
їхня корзина запакована. Королева й Король
теж встали. Усі мовчки кінчають збиратися,

пакують клунки, зав'язують мотузки.
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КОРОЛЬ. Ну от, Королеве.
КОРОЛЕВА. От так, Королю.
КОРОЛЬ. Понеділок.
КОРОЛЕВА. Справді понеділок. Перший

день тижня.

КОРОЛЬ. І останній день «Світу».
КОРОЛЕВА. Що ви, облиште!
КОРОЛЬ. Та ні, так і справді зветься цей

театр. Я побачив напис на фронтоні лише
вчора.

КОРОЛЕВА. Я і гадки не мала. Так чи

інакше, у вас обидва черевики, і у мене
запаковані всі мої речі.
КОРОЛЬ. І ми добре їли останні дні.
КОРОЛЕВА. Так.

КОРОЛЬ. Є ще один покинутий театр,
світло погасло там багато років тому. Трохи
далі на схід.

КОРОЛЕВА. О, ні, ні.
КОРОЛЬ. То куди?
КОРОЛЕВА. Де всі інші. Я не заперечую.
КОРОЛЬ. Одні... самітні?
КОРОЛЕВА. Яке дивне запитання,

Королю. Яке дивне слово. Хто буває самітним?
КОРОЛЬ. Ви. Ви були самітні, коли я жив

поруч. Чи не так?
КОРОЛЕВА. Мені здавалось, що це так.
КОРОЛЬ. Ну, то дозвольте мені хоч

понести ваш клунок, поки ви ще тут. Самому
мені нічого нести.

КОРОЛЕВА (лагідно). Справді? Лише
поки я тут?

Король посміхається.

Ніколи я як слід не розуміла світу поза
театром. Де він і як можна туди увійти?
КОРОЛЬ. Я теж не розумів, але я спитаю,

і ми взнаємо.

БАТЬКО. Нам буде дуже приємно, якщо
ви обоє підете з нами.
КОРОЛЕВА. Ви дуже люб'язні. Тільки я не

можу.

МАТИ. Буде добре. Я знаю. Всього буде
вдосталь. І нам потрібна ваша допомога.
КОРОЛЬ. Герцог міг би навчитися

боротись з ведмедем абощо.
БАТЬКО. Так, так, це дуже допомогло б.
КОРОЛЬ (озирається). Ну...

Чути кроки, потім стукіт у двері. Король відчиняє.
На порозі Герцог, за ним мовчазний Юнак.

ГЕРЦОГ (обдивляється, вітаючи
кожного кивком голови). Ну, ось
він. Де Дівчина?
КОРОЛЕВА. Вона пішла невдовзі після

вас, Герцог. Шукати вас.
ГЕРЦОГ. Я шукав Юнака. Він не може

говорити, але розуміє все, і я сказав, що
Дівчина кохає його.
КОРОЛЕВА. Юначе! Ти кохаєш Дівчину?

Юнак дивиться на Герцога, потім на Королеву і
ствердно схиляє голову.

Вже кілька днів, як вона пішла. Та вона десь
поблизу. Шукай. Ти знайдеш її. Бо вона
шукатиме тебе.

Повільно й задумливо входить Десятник. За ним
Джеймі з паперами  планами, кресленнями *
в руках. Десятник вітає всіх, поглядає на годинник.

КОРОЛЬ. Ми йдемо. І дуже вам вдячні.
ДЕСЯТНИК (підходить до Короля,

уважно дивиться на нього). Щасти
вам, батьку. Щасти вам всім. (Виходять
разом із Джеймі.)
БАТЬКО (Герцогові). Підемо разом.

Ви потрібні нам. Спочатку працюватимемо
на вулицях, та незабаром нас запросять і
до цирку, я певен.

Герцог замислюється, не відповідає. Батько і Мати
ніяково посміхаються всім і мовчки прощаються.
Батько одв'язує ведмедя. Вони прямують до виходу.

КОРОЛЕВА. О... (Мати зупиняєть-
с я.) Можна мені подивитися на хлопчика
востаннє?

Мети квапливо підходить до Королеви, Королева
пильно вдивляється в дитину, потім схиляє голову.
Батько, Мати і ведмідь ідуть. Усі, і ведмідь так
само, махають на прощання. Герцог оглядається,
спантеличений тим, що Дівчини немає. Мовчазний Юнак
мовчить, киває й хоче іти. Герцог зупиняє його,
хитає головою, дивиться вгору. Вони мовчки чекають.

У відчинених дверях з являється Д і в ч и н а.

ДІВЧИНА. Я прийшла по свого чоловіка,
якщо він прийме мене.

Герцог обертається і дивиться на неї. Дівчина
біжить до нього. Герцог кладе одну руку їй на
голову, другу на голову Юнака. Вони мовчки
дивляться одне на одного. Повільно-повільно Герцог
підштовхує їх назустріч одне одному, і вони

обнімаються. Герцог дивиться вгору.

ГЕРЦОГ. Дякую, сер.
Він вибігає. Король і Королева обіймають Юнака
і Дівчину, які пригорнулися одне до одного, потім
мовчки пропонують їм іти. Юнак і Дівчина,

обійнявшись, виходять.

КОРОЛЕВА. Ну, Королю. (Вона
дивиться навколо і вгору,
посміхаючись.)
КОРОЛЬ. За хвилину я дожену вас.

Королева посміхається йому і прямує королівською
ходою до дверей. Король озирається на всі боки,

потім говорить в зал.

КОРОЛЬ. Прощаюся з тобою, печеро,
укриття, лігво, домашнє вогнище, церкво,
світе, театре, з любов'ю й ніжністю прощаюсь.
(Заводить іграшку.) Прощаюсь і
вітаю тебе! (Махає на прощання і
швидко виходить.)

Завіса.

З англійської переклали

Юрій ЛІДСЬКИЯ та Ніна НОВОСЕЛИЦЬКА
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