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Гвідо, сьогодні вночі не спи! Сьогодні вночі 

цей портрет буде ворушити очима. Тільки не 
бійся! Тільки не ворушись! Дядько Агостіно 

подивиться в кут і знайде скарб! Сміливіше, 

Гвідо! Ми будемо багатими! Ти пам'ятаєш 

заклинання? Аза Нізі Маза ... Аза Нізі Маза ... 

Тссс! 

Федеріко Фелліні. Вісім з половиною. 

 

Дійові особи 
 

Гафія – гуцулка, живе на окраїні гірського села під самим лісом, вдова. Виглядає ще досить 

молодо. Струнка, жвава. В інших умовах, її можна було б назвати красунею, але 

сурове і непросте життя зробило свою чорну справу. 40 років; 

Марія – її донька, завершила навчання в педагогічному коледжі і повернулась до рідної 

домівки, 21 рік; 

Василь – її син, закінчив навчання в школі, зараз допомагає матері по господарству, 18 

років; 

Вадим – історик, археолог. Красивий і статечний мужчина. 37 років;  

Невідомий – чоловік з міста, 25 років. 

 

1 ДІЯ 

Картина 1  

(замість передмови, десь за 12 років до подій) 

 

 На сцені Марія і Василь в образі дітей – Марійки і Василька. 

Василько плаче.  
(Примітка: за бажанням режисера, Марійку і Василька можуть грати окремі 

актори – діти.) 

 

Марійка. Малий, чого рюмсаєш? 

Василько. (Через сльози.) Мама побили. 

Марійка. То було за що. 

Василько. Ага, було!.. Попросив, щоби купили водички солодкої. Тої, що її 

по телевізору показують. 

Марійка. І що? 

Василько. По шиї дали. Сказали, що тріла самі мені можуть зробити, що 

нема чого за нього ще й гроші платити. 

Марійка. Бо у мами нема грошей, Васильку. А ти її вічно щось просиш. 

Василько. Ага, нема… Як мені щось купити, то нема, а коли корівку, або 

овечку – то є. 

Марійка. Купує, бо дбає в господарку. Ти ще малий і не розумієш. 

Василько. Ти багато розумієш! 

Марійка. Та вже більше твого… І не плач, мама тобі злого не хотіли. 

Василько. (Втирає оченята.) Я коли виросту – скарб найду. І будуть всім 

гроші. 

Марійка. Де ж ти його найдеш? 

Василько. Знаю де! В наших печерах… Там Довбуш золото закопав. 

Марійка. Звідки се знаєш? 

Василько. Вуйко Іван розказував. Відібрав Довбуш з опришками у багатих 

багацько золота. І понесли його через гори. А за ними військо 

погналося. І вже доганяють їх, а вони з золотом втекти не можуть 

– так багацько його було. І закопали вони тут, у наших печерах. 

Марійка. Це казочки, Васильку. Нема там жадного золота. 
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Василько. Є! 

Марійка. То чого його ще ніхто не найшов? 

Василько. Бо не знають як шукати. 

Марійка. А ти знаєш? 

Василько.  Знаю! 

Марійка. Ну то скажи? 

Василько. Секрет. 

Марійка. Ну то знай собі, на здоров’я. Мені і не конче знати, бо це казки 

для таких малих як ти. 

Василько. (Обурено.) А ось і не казки! (Пауза.) Добре, скажу… Тільки ти 

мовчи, нікому сего не розказуй. 

Марійка. Не розкажу. 

Василько. Треба на Різдво, у ніч, прийти до печер і дивитися… На тому 

місці, де три рази блимне половінь* і закопаний скарб. Розумієш? 

 
(Примітка: * - вогонь) 

 

Марійка. Розумію… І що, коли знайдеш? 

Василько. Всім-всім дам грошей, скільки захочуть. 

Марійка. І мені? 

Василько. І тобі. 

Марійка. А мамі? 

Василько. І мамі. 

Марійка. (Важко зітхає.) Це було б добре. І швидше б вже знайти той 

скарб. Може, мама тоді добріші будуть. 

 

Затемнення. 

 

Картина 2  

(хата Гафії, наші дні, ранок) 

 

 Сцена затемнена. З’являється, як примара, в білій нічній 

сорочці, з розпущеними волоссям Гафія. Сонно позіхає. Вмикає 

світло і хутко залишає сцену. На сцені – спить Василь. Він 

невдоволено крутиться,  зиркає на залиту світлом сцену. 

Зітхає. Невдоволено встає і човгає до вмикача. Вимикає світло. 

  

Голос Гафії. (Кричить за сценою.) Якого дідька виключив світло?! Ану 

включи! 

Василь. (Завмер посеред сцени.) Навіщо? Ніч на вулиці. 

Голос Гафії. Не ніч, а ранок уже.  

Василь. Та який ранок, мамо! Ще навіть не світає.  

Голос Гафії. А я кажу - включи! 

 

Василь невдоволено вмикає світло. Йде до ліжка. 

 

Голос Гафії. А ти чого там розлігся? 

Василь. А що? 

Голос Гафії. Збирайся і йди косити отаву на «Погорішньому» 

Василь. Ніч, мамо! 

Голос Гафії. Доки зберешся, доки підеш – полудне буде 

Василь. (Важко і невдоволено зітхає.) Не дасте ви поспати… 

Голос Гафії. На тому світі виспимось. А на цему – треба робити. Збирайся і 
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йди – доки сонце не зійшло, доки роса. 

Василь. Йду, … йду… (Про себе.) Шляк би трафив цю отаву і оту 

корову. 

 

Затемнення. 

 

Картина 3 

(хата Гафії, того ж дня) 

 

 На сцені – Марія. 

 

Голос Гафії (Кричить.) Маріє! Маріє, заразо ти остатна! 

 

Гафія з’являється на сцені. 

 

Марія. Що, мамо? 

Гафія. Ти «Ласуньку» доїла? 

Марія. Доїла. 

Гафія. Добре видоїла? 

Марія. Та добре. 

Гафія. А чого вона риче? 

Марія. А я звідки знаю. 

Гафія. Вона бика не хоче? 

Марія. Я у неї не питалась. 

Гафія. Не пискуй, дівуле! Не пискуй мені! 

Марія. Не знаю, що вона хоче. «Ласунька» вічно риче, вічно їй щось не 

так. Мерзенна корова. 

Гафія. Йой, газди, газди, мої гречні. Нікого і ніщо у цій хаті не колише. 

Все мусиш сама… Сама, все сама… На все мусиш придивитися, 

все мусиш помацати, все попробувати. Йой-йой-йой… 

Марія. Мамо, навіщо ви так? Я що, нічого вам не допомагаю? 

Гафія. Ая-я… Помагаєш… Ой, помагаєш! 

Марія. (Ображено.) Обридло, чесне слово. 

Гафія. А як тобі так «обридло», то чого у мене на шиї сидиш? Іди десь у 

люди. Світ широкий. А ти у нас вчена, наука ружні поїла, то йди 

вже десь, небого. 

Марія. Куди ж я піду? Знаєте, що роботи нема. 

Гафія. А-а-а… Нема… Нема… То конче треба було дурної вчитися, аби 

тепер бикам хвости крутити? 

Марія. Мамо, не треба… Просто у нашій школі вакансій немає. 

Гафія. А скільки грошви пішло? Га? А скільки сумок вивозилось? Йой-

йой… Кожної неділі думалось, що їй у ту сумку спакувати, аби 

не здохла з голоду у тому місті. Не одного бика з’їла, не одну 

свиню у то місто вивезла. А тепер, видиш, нема… 

Марія. Мамо, мені обіцяли в «райно» місце у школі в сусідньому селі. 

Там вчителька на пенсію має йти. 

Гафія. Ага, а ти, дурна, віриш! Шо, не знаєш скільки то місце коштує? 

Не знаєш, скільки долярів треба дати тому «райно», га? 

Марія. Мені обіцяли… 

Гафія. Ого, люди, пропаща дівка! Шо мені з тобою робити? Буду йти 

«на прощу» до Богородиці Зарваницької і просити для тебе 

розуму, бо пропадеш у цему світі. Може, Цариця Небесна 

змилосердиться.  Шляк би тебе трафив! 
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Марія. Мамо, нащо клянете!? І так у нас все – не Слава Богу. 

Гафія. Ага, то я винувата? Де Василь? 

Марія. Зранку пішов косити на «Погорішнє». Як ви казали… 

Гафія. І шо? Ше косить? Там для доброго косарє на годину роботи – 

кілько там тої трави? А вже полудне скоро. А він шо, ше косить? 

Ай-я, косить… Спить десь під смереков – взяв би його нечистий. 

 

З’являється втомлений Василь. 

 

Гафія. Ади, явився… Що, небого, скосив? 

Василь. Скосив. 

Гафія. А шо так довго? 

Василь. Чого довго? 

Гафія. Бо довго. 

Василь. Не довго… Думаєте, легко на тих горбах косою обертати? 

Гафія. Та не легко… Робити ніколи не легко, але мус. Ти розбив валки? 

Василь. Розбив. 

Гафія. Йой, не сміши мене! Які то у тебе валки? Після тебе і розбивати 

ніц не треба – ручку береш мацьоньку. 

Василь. Нормальну я ручку беру! 

Гафія. Ага, ага…  

Василь. А ви, мамо, лиш за роботу питаєте. Краще спитались би, чи їв 

нині. 

Гафія. А шо тебе за то питатися? Знаю, шо голодний не будеш. Шо-шо, 

а поїсти ти перший. Так би ше до роботи! 

Василь. А я нині лиш кусень хліба з’їв. 

Гафія. Виділа я твій кусень. Люди, такий шмат буженини врізав, що 

руку мож вломити. Чи то сі не рахує? (До Марії.) Маріє, після 

полудня підемо обертати поліг. 

Марія. Добре, мамо. 

Василь. (Дуже рішуче.) Мамо, маю до вас мову. 

Гафія. Ов-ва! Шось остро взявся… Кажи. 

Василь. Хочу їхати до міста на науку. 

Гафія. (Крякнула від незадоволення.) Ади, ше один професором хоче 

бути! Мені биків і свиней не стане на ваші науки. 

Василь. Мені нічого від вас не треба. Я вам кажу, що їду і все. Я сам на 

себе зароблю, не треба мені ваших биків. 

Гафія. Бо я і не дам, то і не треба. Якби мені дурні гроші з неба падали, 

то може би і пускала на ваші забаганки. А то кожна копійка з 

тяжкої праці.  

Василь. А я до тих копійок ніц не маю права? 

Гафія. Ади, дивися яке воно мудре. За права якісь каже. Файно, дуже 

файно – через гроші маму за горло брати.  

Василь. Мамо, яке горло? 

Гафія. Боже, чого у мене діти якісь такі нерозумні, га? Бо то все їх 

татко! 

Марія. Мамо, навіщо татка згадуєте? 

Гафія. А кого мені згадувати? Хто вас настругав, га? 

Василь. А ми звідки можемо то знати? 

Гафія. Мовчи, заразо! 

Василь. Мовчу, але тата не кивайте. 

Гафія. Ага, так-так…  

Марія. Тато вмерли – навіщо його згадуєте? 
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Гафія. А я шо кажу? Настругати і вмерти, то найлегше. А хто мав вас з 

гівна витрясати? То все на мене і на мої плечі. А він собі вмер. 

Тай все… 

Василь. Що він, винен?  

Гафія. А хто винен? Скажи, хто винен? Хто винен, що я лишилася з 

двома малими дітьми, хто винен, що я без хлопа вже п’ятнадцять 

рік, хто винен, що я вже рук своїх не чую? Скажи, хто?! (Пауза.) 

Мовчите? А він собі вмер… То так найлегше… 

Марія. То чого не віддавалися ще? Вас ще хотіли, я знаю. 

Гафія. (Сплескує руками.) Людоньки, ади, яка безсовісна! Чуєте, що 

вона мені виговорює – мамі своїй? Ніц встиду нема! Мене 

хотіли, а вас? Вас хтось хотів?! Кому вас треба було? Я через 

них терпіла, а тепер, видите, маю за се подяку. Файну подяку! 

 

На сцені з’являється Вадим. Одягнений у військовий 

«камуфляж», на голові кепка. За плечима – військовий рюкзак. 

 

Вадим. Доброго дня, господарі! 

Гафія. Доброго... 

Вадим. Ви пані Гафія? 

Гафія. Шо, на сміх маєте? Яка я вам пані? 

Вадим. Ну, для мене кожна жінка – пані.  

Гафія. Ну, і шо вам треба? 

Вадим. Маю до вас справу. 

Гафія. Кажіть... 

Вадим. Хочу проситися до вас на постій. 

Гафія. Ади, а то нам за шо така радість? 

Вадим. Я ж не безплатно. Я заплачу. 

Гафія. А ви гадаєте – нам ваших грошей треба? Чи, може, думаєте, що 

на жебраків попали? Тут, пане, газди живуть!  

Вадим. Та я ж нічого такого і не мав на увазі. 

Гафія. Ну а якщо не мали, то подумайте самі – як мені чужого хлопа до 

хати пустити? А може, ви якийсь бандит? 

Марія. (Почувається незручно.) Мамо, не треба! Що ви так про 

чоловіка… 

Вадим. (До Марії. Галантно.) Дякую, добра дівчино. 

Гафія. (Гафії не подобаються знаки уваги Вадима до доньки. Сердито.) 

Шо, мамо? Вночі лиш «чік» ножичком по горлу і буде тобі 

«мамо». 

Вадим. (Сконфкжено.) Вибачте, я не представився… Мене звуть 

Вадимом.  

Гафія. І шо з того? Хоч Петром, хоч Миколою – це ні про шо не каже. 

Вадим. Я вчений, історик. І тут, у вас, у справах. Хочу перевірити свої 

наукові гіпотези. Розумієте? 

Гафія. То перевіряйте, шо маєте перевіряти, а ми тут причому? 

Вадим. Мені треба кілька днів пожити у вашому селі. І місцевого когось 

треба, хто ці краї добре знає, щоб мені показав дещо на 

місцевості. А я за все, за все готовий заплатити. І за проживання, 

і за харчування…  

Гафія. О-о-о, то ви у нас ше й їсти хочете?! 

Марія. Мамо! 

Вадим. (Розгублено) Ну, харчуватись десь треба. 

Гафія. То у селі є готелі, є кнайпа. Там є де жити, є де їсти. 
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Вадим. Є… Але до місця, яке мене цікавить, кілометрів з п’ятнадцять 

буде. Так карта каже. Туди п’ятнадцять – назад п’ятнадцять і дня 

нема. А у мене великий обсяг робіт. І ще, скажу вам чесно, – я не 

гірська людина. Доки виліз на ваші горби – ледь серце не 

вискочило. Кожен день такий шлях – то не для мене. 

Василь. А що вас цікавить у нас? 

Вадим. Печери… Це далеко? 

Василь. Кілометрів зо п’ять буде. 

Вадим. Ну, це ще не смертельно. Зможете провести? 

Василь. Без проблем. 

Гафія. Чекайте, пане, чекайте, спріться! Гов! Вже кудись ведетися. А я 

ще не дала своє «добро». 

Вадим. У чому тоді справа? Називайте ціну і по руках. 

Гафія. Ми, пане, люди прості. Аби ви собі це знали. І їда у нас проста, 

пісна: хліб, молоко, кулеші. 

Вадим. Мене це цілком влаштовує. Я з собою якісь продукти маю, але 

готувати у мене не буде часу. 

Гафія. І у нас нема часу варити-приварювати. Літо на дворі. Роботи – не 

початий край. 

Вадим. Що ви, то і я їсти буду. 

Гафія. (Важко зітхає.) Добре, пане… Але майте на увазі – у хаті 

молода дівчина… 

Марія. Мамо! 

Гафія. Не «мамкай»! Майте на увазі, шо як уздрю, шо ви шось нерівно 

дихаєте… Розумієте мене? Розумієте… Відірву все, шо у вас є. 

Марія. (Ледь не плаче.) Мамо… 

 

Дівчина вибігає з сцени. 

 

Вадим. (Про себе.) Ого, якась дамочка сексуально заклопотана… 

(Почувається незручно.) Та що ви… Таке  щось кажете… Я ж 

зовсім… Зовсім нічого… 

Гафія. Пане, і я «зовсім нічого». 

Вадим. То можна залишитись? 

Гафія. Та вже… Шо з вами тепер робити – лишайтесь. 

Вадим. А оплата яка? 

Гафія. А як в готелі… Знаєте ціни? 

Вадим. Ого, нівроку… Знаю… А то не забагато? 

Гафія. Походіть, поторгуйтеся… Може, десь дешевше буде. 

Вадим. Але тут більше ж ніхто не живе. 

Гафія. Ніхто… І я не силую. На все ваша воля: хочете жити – платіть і 

живіть, а ні – то … бувайте здорові. 

Вадим. Гаразд, пані Гафіє, згоден. Хороший ви бізнесмен. 

Гафія. Ага, хороший. Гроші вперед і живіть. 

Вадим. (Дещо заграючи.) Приємно здивований вашою діловою хваткою, 

пані Гафіє. Дивно, така чарівна жінка – і так… так… (Запнувся.) 

Гафія. Шо – «так»? 

Вадим. Ну, так, … так… По діловому… Прагматично… Дивує. 

Відчувається, що вмієте вести справи.  

Гафія. (Здивовано пожимає плечима.) Вмію, а шо тут такого? Шо тут за 

справи такі? Не розумію.  

Вадим. Гаразд-гаразд… Я просто сказав вам комплімент – справді, 

приємно здивований.  
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Гафія. Піддобритися хочете? Дарма, то ціну не пом’якшить. 

Вадим. (Сміється.) Ні-ні, пані Гафіє. Добре... Можна буде хлопця за 

провідника взяти? 

Гафія. Можна, але то буде окрема плата. 

Василь. Та не треба жодних грошей! Що я, не допоможу? 

Гафія. Тобі не треба, бо ти будеш цілий день пустої в горах 

валанцатися. А мені треба, бо хтось мусить тоді за тебе роботу 

робити. 

Вадим. Згоден, згоден, пані Гафіє. І зрештою, можна мені сісти? Ноги 

болять від цієї ходьби. 

Гафія. Сідайте. 

 

Вадим знімає рюкзак і сідає на стілець.  

 

Вадим. Як ви тут можете жити, не розумію? 

Гафія. А шо таке? 

Вадим. Високо дуже, незручно, дороги нема. 

Гафія. Але за то як файно! 

Вадим. Так, красота неймовірна. 

Гафія. А видите…  

Вадим. І місток через річку – такий «стрьомний». Ледь перейшов. 

Василь. Там був добрий міст, але минулого року вода забрала. То кинули 

смереку, аби мож було перейти. 

Вадим. Вузько, високо – страшнувато трохи.  

Гафія. То не треба на воду дивитися, то і не страшно. Ми звикли. 

Василь. Коли в гори йдемо? 

Вадим. В селі обладнання своє залишив – важке, щоб самому в гори 

перти. Допоможеш принести?  

Василь. Можемо йти хоч вже. 

Вадим. Влаштуюсь і можемо йти. 

Гафія. Поселитесь у Василя. (До Василя.) А ти, перебирайся до нас з 

Марією. 

Василь. Добре. 

Гафія. У нас тут покої невеликі, тіснувато. Так шо будемо трохи 

тиснутися. (До Василя.) Покажи панові: де буде жити, де у нас 

туалет, умивальник... Покажи все. 

Василь. Беріть речі, йдемо. 

 

Василь і Вадим залишають сцену. 

 

Гафія. Гм… Ади, на дурняк пару копійок впало. А що, файно! (Пауза. 

Дещо замріяно.) Але, до біди, який файний хлоп! Га?... І 

дивиться – … ніби розбирає… (Пауза.) Йой! Дурна бабо! На 

хлопів задивляєшсі… У тебе донька на віддані, а ти хлопам сі в 

штани  дивиш… Огій, на твою голову! 

 

Затемнення. 

 

Картина 4  

(Хата Гафії, через кілька днів) 

 

 На сцені Гафія і Василь. 
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Гафія. То ти мені можеш сказати, що він робить у тих печерах? 

Василь. Щось шукає. 

Гафія. А шо, шо шукає? 

Василь. Не знаю.  

Гафія. Ну а шо каже? Чи в секреті тримає? 

Василь. Та ні… Розповідає… Якісь палеоліти, неоліти. Так інтересно все 

розказує.  

Гафія. Шо ше за неоліти? 

Василь. А це щось історичне. Час так називають, який давно був, коли 

перші люди ще жили. 

Гафія. У наших печерах? Які там перші люди? Там лиш наш Мисько, як 

від горілки дуріє, то як дикий жиє. 

Василь. Вадим шукає сліди перших людей. Каже, що тут міг бути колись 

центр цивілізації. 

Гафія. (Іронічно.) Я і так знаю, що тут центр всього. І без його науки... 

Василь. Те, що він робить, може зробити переворот в історичній науці. 

Гафія. Казочки се… За дурних нас має. 

Василь. Зовсім не казочки! Він історик. В університеті робить. І дуже 

мудрий хлоп. І так багато знає! 

Гафія. Всі вони, Василю, мудрі. Але вже, … най буде… Аби лиш біди 

якоїсь нам не наробив. 

Василь. Яку біду він може зробити? 

Гафія. Е-е-е, голубе… Молодий ти ше і дурний. Пару років тому, теж 

приїхали такі «історики». Ніби папери якісь шукали у селі… Пів 

цвинтаря розкиринили і втекли. А люди потім за свої гроші то 

поправляли.  

Василь. Ні, він, здається, не такий. Але теж дивний. Вчора йдемо – 

людей зустріли, грибників. То він наказав сховатися в кущах. 

Доки люди не пройшли – сиділи тихо, як миші. 

Гафія. А я шо кажу – бандит! Ясна справа. 

Василь. Ні, пояснив, що не хоче зайвої уваги до свої роботи. Може, й так. 

Хто його знає? 

Гафія. То він шо там, копає? 

Василь. Толком і не знаю – він у печери один лізе. Я зовні його чекаю. 

 

З’являється Марія. 

 

Марія. Куди це Вадим пішов? 

Василь. В село. Каже, що йому інтернету треба. У нас сигнал тут зовсім 

слабкий. 

Гафія. (Дещо ревниво.) А ти, дівуле, чого за хлопами глипаєш? 

Марія. Не глипаю я… Побачила, що пішов і спитала. Що, не можна? 

Гафія. Дивись мені, небого. 

 

Гафія залишає сцену. 

 

Марія. А що, Вадим знайшов щось? 

Василь. Ні. Але сьогодні чомусь дуже радісний з печери виліз. 

Марія. Як він не боїться там лазити? Там, певно, гадє такого?... 

Василь. Не боїться. Сміється. Каже, гадина – гадину не рушить. 

Марія. Ти дивись, який сміливець. 

Василь. Що, око кинула на нього? 

Марія. Дурний, чи що? Він же старий! І зрештою, кому ми тут у цих 
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горах потрібні? Він міський… Бачив би ти, яке воно життя 

міське – не пара нашому. 

Василь. Поїду вчитися – побачу. 

Марія. Думаєш, мама пустять? 

Василь. А я і питатись не буду. 

Марія. А жити за що будеш? 

Василь. Проживу якось… На роботу піду. 

Марія. Місто хоче багато грошей. 

Василь. А може, мама подобріють. Вони завжди так: погудять-погудять, 

а потім їх попускає. 

Марія. Не знаю… Не знаю… Але я вже більше так не можу, Васильку. 

(Плаче.) 

Василь. Марічко, що це є, га? Перестань! (Обнімає сестру.) Не 

переживай. Якось воно буде… До школи на роботу тебе 

візьмуть. Потім парубка знайдеш, віддашсі. А я вам допомагати 

буду. Все буде добре, не переживай! 

Марія. (Через сльози усміхається.) Буде, звісно, буде… Дякую, 

Васильку. Але кому я у цих горах потрібна? 

Василь. Не скажи… Наші сільські на тебе око кидають. 

Марія. Хіба лиш наші… 

Василь. А тобі кого треба? 

Марія. Е-е-е, Васильку…. Нічого ти ще не розумієш… Видно, доля така 

моя – в цих гівняках пропадати. 

Василь. Нічого сестричко, тримаймося – якось воно буде. 

 

Затемнення. 

 

Картина 5  

(Хата Гафії, наступного дня) 

 

 На сцені Василь і Вадим. 

 

Вадим. Де це поділися пані Гафія і Марія? 

Василь. Поліг в копиці збирають. Вночі може дощ бути, то все замокне.  

Вадим. Ясно. Одне не зрозуміло – навіщо вам так багато сіна? Вже все 

подвір’я у сіні, а ви його ще косите і косите? 

Василь. Як це навіщо? Худобу годувати. 

Вадим. Я розумію, що годувати. Але у вас дві корови і пару овець. 

Невже їм так багато треба? 

Василь. Гм… «Ласуня» і «Пишна» - це щоб щодня молоко і сметана в 

хаті були. А решта худоби у нас на полонині. Одинадцять штук. 

І два десятка овець. Восени повернуться. А зима біла... І треба 

буде годувати. Уявляєте, скільки вони їдять? Така копичка, як ви 

виділи – за день піде. Мама боїться, що цього сіна ще не 

вистачить. Літо цього року паршиве: сухе, трава ніяка. 

Вадим. Послухай, Василю, все хочу тебе спитати – а що за ритуал такий 

дивний у твоєї матері щоранку? Ще темно на вулиці, ще всі 

сплять, а вона світло в хаті включить… І основне, включить і ще  

на бокову – «брик». 

Василь. (Почувається незручно.) Е-е-е, не звертайте уваги. То цирк 

такий... 

Вадим. Але навіщо? 

Василь. Ну… Щоб люди думали, … що ми вже встали, … ніби … що вже 
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роботу якусь робимо. 

Вадим. Не зрозумів… 

Василь. Ну, … що газди тут живуть, розумієте, а не фулеї ліниві… 

(Сердито.) Е-е, лишіться того, це пусте… 

Вадим. (Вражено.) Але для кого цей цирк? Ви тут одні живете, жодних 

сусідів – хто бачить цей цирк?  

Василь. Кому треба – той побачить. 

Вадим. Чудні справи твої, Господи. (Пауза.) Вчитися тобі треба, 

Василю, а не газди гратися. 

Василь. Та я хочу, але мама не пускають. 

Вадим. Що, грошей шкодує? 

Василь. Ні. То вони тільки так кажуть… Бояться без моїх рук лишитись. 

Рахуйте, що на мені вся чоловіча робота. Поїду до міста – хто 

буде робити? 

Вадим. Не розумію – як так можна жити?  

Василь. Можна. А що? Нормально... 

Вадим. Це ж минулий вік… Та де?! Позаминулий! Всі оці ваші сапи, 

коси… 

Василь. Не всі професорами можуть бути… Хтось мусить і сапою, і 

косою орудувати. 

Вадим. Я і кажу – дрімуча давнина. Бачу, як ви тут живете, як працюєте. 

Це ж не життя! Це – каторга!  

Василь. Ми звикли. 

Вадим. Ось-ось, звикли… В тому то і вся проблема, що звикли. Живете, 

як сто років тому, як тисячу років тому – нічого не змінилося. 

Таке враження, що життя тут завмерло. 

Василь. Так, роботи багато. І тяжка робота. Але й прибутки маємо добрі. 

Минулого року ми більше двох тон сиру продали. Це зовсім 

непогані гроші. 

Вадим. Та я не за гроші, Василю. Хоч, які то гроші? Більш-меш 

толковий програміст за годину заробить більше, чим ви за рік. Я, 

взагалі, за життя.  

Василь. Ну а що нам тут бракує? Нормальне життя. 

Вадим. У вас нормальне життя?! Ти хоч знаєш скільки в цьому житті 

буває радостей, приємностей, спокус? Ти хоч маєш уяву, як 

живуть твої однолітки – десь там, за цими горами? Гадаю, що 

ні… Що у тебе в житті? Корови, вівці, сіно, гній… Женишся, 

діти підуть і що? Корови, вівці, гній? Дітей твоїх, що чекає? 

Корови, вівці, гній? І жодних перспектив. 

Василь. Ну, чого так сумно? У нас тут і радості є. 

Вадим. Радості? Що ти знаєш про справжні людські радості, Василю? 

Наприклад, знаєш про нічні клуби? 

Василь. Знаю. У нас в селі теж танці є. 

Вадим. Та не за танці мова, Василю! Нічний клуб – це трохи більше, як 

звичайні «танці». Це ціла культура, розумієш? Хоч раз тусувався 

там? Відривався з якою-небудь дівахою? 

Василь. (Ніяковіючи.) Чув… 

Вадим. Чув? Чув – це не то… Я питаю, чи зависав хоч однюсенький раз 

в якому-небудь «нічнику»? (Пауза, під час якої, Василь 

зніяковіло пожимає плечима.) Ясно… Не був. Ці клуби, звісно, 

дурня повна. Мене туди зараз і калачем не заманиш. Але у мене 

вже і вік відповідний. І забавки у мене вже інші… А для тебе – 

самий раз. Це зараз – твоє! Розумієш? 
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Василь. (Пожимає плечима.) Розумію… Але що робити? 

Вадим. Тікати звідси. Спробувати пожити іншим життям. 

Василь. А мама? А сестра? 

Вадим. Але ж це твоє життя?! Причому тут мама і сестра. Завтра сестра  

вискочить заміж і все – у неї буде своє життя. А ти? Втратиш час 

– що далі? 

Василь. Не знаю. 

Вадим. Думай, Василю. У тебе ще є час думати. 

 

На сцені з’являються Гафія і Марія. 

 

Гафія. (Сердито.) Ади, кому добре жити! Доки ми там смердимо на 

сіні, вони тут собі курорт зробили. 

Вадим. Ми розмовляємо, пані Гафіє. 

Гафія. Вижу, що язиком дурної плещете. 

Вадим. Про життя говоримо. 

Гафія. А шо про него говорити пустої? Є життя, то і живіть. 

Вадим. Легко сказати – живіть! Як «живіть»? 

Гафія. Бога пам’ятайте, родину шануйте і робіть. 

Вадим. І робіть? Гм… А навіщо «робіть»? 

Гафія. А що тут незрозумілого? 

Вадим. Ну, мусить бути якийсь зміст, якась мета, щось мусить бути 

суттєвого у цього вашого «робіть»? 

Гафія. Бо написано в Біблії, шо хліб будете здобувати кров’ю і потом. 

Вадим. І все? Але там також написано, що не треба за цей хліб даремно 

турбуватись. Пташка – не турбується, правда? 

Гафія. Не знаю, пане. Я не така мудра, як ви і не знаю так багато наук,  

як ви, але так мене мій тато вчили – чоловік мусить робити. І так 

я вчу дітей своїх, що треба робити. Чесна праця ше нікому не 

пошкодила і не пошкодить.  

Вадим. Але навіщо, навіщо? Робити, робити… Для чого все життя 

«робити»? 

Гафія. Пуста се байка. (До Василя і Марії.) Маріє, йди доїти худобу, а 

ти, Василю, йди колоти дрова. Бо зима зайде, а дров в хаті так і 

не буде. 

 

Марія і Василь залишають сцену. 

 

Вадим. У вас немає відповіді, пані Гафіє? 

Гафія. (Сердито.) Шо ви з мене хочете? 

Вадим. Не ображайтесь, хочу зрозуміти. Ви важко працюєте – навіщо?  

Гафія. Шо би шось мати – треба робити. Сего ви не знаєте? 

Вадим. Пані Гафіє, що би щось мати потрібні гроші. Вони є 

перепусткою до кращого життя. І не обов’язково так важко 

карячитись на цій землі, щоб їх заробити. 

Гафія. (Пауза. Роздумує. Дещо нервово.) Знаєте, що я вам скажу – ви, 

пане, мені дітей не розволочуйте, чуєте? Бо від землі відірватись 

легко. Ой, як легко! Але за шо тоді зачепишся і шо тебе тримати 

буде – невідомо. 

Вадим. Не рухаю я ваших дітей!  

Гафія. Не треба, все я знаю… 

Вадим. (Пауза. Дещо іронічно.) Ще хочу спитати – а що таке, по вашому, 

щастя, пані Гафіє? І чи існує воно? 
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Гафія. Є, пане, щастя… Існує… 

Вадим. То розкажіть, яке, приміром, щастя у вас? Є воно у вас? 

Гафія. А про це чужим не говориться. Щастя моє і вам воно ні до чого. 

У мене своє щастя, у вас, напевно, - своє. Наше життя вас 

страшить. Але повірте, пане, мене страшить і ваше. 

Вадим. Моє? Вас? Чому? 

Гафія. Досить… Лишіться цего. 

Вадим. Ні-ні, пані Гафіє! Тепер кажіть все, мені вже самому цікаво, що 

вас так страшить у моєму житті. Що ви про нього знаєте, що 

зробили такі висновки. 

Гафія. (Довго і пильно дивиться на Вадима.) Не вірите ви у ніщо, пане. 

Вадим. І звідки такий висновок? З чого ви це взяли? 

Гафія. Перший день ви прийшли до хати: не перехрестилися, навіть 

шапку не зняли. Ніби образів у хаті і не виділи. 

Вадим. (Вражено.) І що??? Це про щось каже? 

Гафія. Так, пане, каже… Не вірите в Бога. 

Вадим. (Сміється.) В Бога не вірю, це правда… Але, можливо, вірю в 

щось інше. Не думали про це? 

Гафія. А в шо ще можна вірити, крім Бога? В чоловіка може бути 

тільки одна справжня віра – в Бога. Решта, то дурнички. 

Вадим. Гаразд, ви мене зачепили… То тепер все скажу, що думаю. Вже 

вибачайте, пані Гафіє. Певно то ваша велика віра дозволила з 

мене зірвати такі гроші за проживання, га? І напевно, своїх дітей 

так роботою тероризуєте, позбавили їх всякого слова, теж від 

великої віри? Сина не пускаєте на навчання – теж по вірі? 

Гафія. А причому тут одне до другого? Я вас не силувала платити. Самі 

погодились… Ваша справа. А діти… Дітей, ше раз вам кажу, не 

кивайте! Вам не приходило в голову, шо робота може бути в 

радість? 

Вадим. Оця ваша робота – в радість? Так? 

Гафія. Так, для мене більшої радості нема, чим видіти, як все до чого 

мої руки долучились: родить, росте, зеленіє, скаче, блиє… 

Вадим. І для дітей теж радість? Не помітив у них радості. 

Гафія. Сподіваюсь, що для них теж.  

Вадим. А якщо, ні? 

Гафія. По моїй смерті най собі думають, шо мають з тим робити, шо їм 

мама лишила. А зараз буде так, як я кажу... 

Вадим. І це, по-вашому, правильно? 

Гафія. Правильно! 

Вадим. Але вони дорослі люди і закон дозволяє їм… 

Гафія. (Перебиває. Сердито.) Закон? Який закон? Тут, пане, у нас свій 

закон. Старий, як сей світ, давній, як сі гори. І доки буде стояти 

сей світ, доки будуть сі гори – буде стояти наш закон. А ви його, 

пане, не знаєте і не розумієте, то краще мовчіть.  

Вадим. Що ж, розкажіть про ваш закон. Може, зрозумію. 

Гафія. Не зрозумієте, пане. Ви з іншого світу, то точно не зрозумієте. 

Тут гори… Ліс, природа… Сусід далеко, село – ше дальше. В 

прикру, остру годину лиш на Бога, лиш на себе і нас свою 

родину сподівання. Тут мусиш жити не як хочеться, а як треба, 

як каже Бог, як кажуть сі гори. То де вам то зрозуміти… І 

вибачайте, але мушу йти робити. Літній день – рік годує. 

  

Гафія залишає сцену. 
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Вадим. (В роздумах.) Дикі люди… (Пауза.) Але до чого ж вона 

приваблива, оця дикунка! У своїй злості, у своїй впертості… Яка 

сила у неї відчувається. Якщо у неї такої сили і пристрасть, то… 

Вогонь! Цунамі! Якщо б оце зламати і витягнути на світ божий, 

що там у неї залишилось жіночого? Га? Що там у неї дрімає 

замучене городами, коровами, оцими горбами проклятими? О-о-

о, відчуваю… (Сміється.)  

 

Картина 6  

(Хата Гафії, того ж дня) 

 

 На сцені – нікого. 

 

Голос Гафії. (За сценою. Кричить.) Шляк би вас всіх трафив! Кров би нагла  

залила! Василю! Василю! 

 

На сцені з’являється сердита Гафія. 

 

Василю, де ти, холєро, є? 

 

З’являються Вадим і Василь. 

 

Василь. Мамо, що сталося? 

Гафія. Шо сталося? Ти мене питаєш, що сталося? Ти ворітця на подвір’ї  

закрив? 

Василь. Закрив. 

Гафія. Не бреши мені! Не бреши! Дрова рубав, сокиру кинув і побіг. 

Василь. І що? 

Гафія. Я тобі дам зараз – «шо»! Вадима лиш пантруєш? Ворітця не 

закрив, кури вибігли на город, найбільшу курку – оту червону! – 

половик вхопив. Маєш, заразо, прибуток! 

Василь. Закрив я ворітця… 

Гафія. Закрив? То чого вони були втворені? Га? Чого? 

Василь. Самі, може, відкрилися. 

Гафія. А чого вони мали би самі відкриватися? Бо то ти такий газда! 

Шо у тебе всьо сі відкриває коли захоче. Йди поправляй! Заразо 

ти… 

 

Василь йде зі сцени. Гафія сердито глипає на Вадима. Той ледь 

помітно усміхається. 

 

Гафія. Шо сі смієте, пане? 

Вадим. Я не сміюся… У вас таке горе… 

Гафія. А шо ви собі думаєте – горе! Знаєте кілько та курка з’їла? А шо 

тепер? Який з неї прибуток? Половик має шо їсти? Мало йому 

дармовщини у лісі, то він на кури мої зазіхає, шляк би його 

трафив! 

Вадим. Половик, пане Гафіє, - хижак. Мисливець, який полює на свою 

здобич. І йому без різниці: чия це курка і скільки вона склювала 

зерна. Для нього має значення тільки його бажання і тільки його 

воля. 

Гафія. Се ви мені так мудро кажете, бо се вас сі не стосує. Се не ваше 
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зерно було, не вас руки боліли, щоб його заробити, то вас і серце 

не болить, шо все се марно пропало. 

Вадим. Я вас розумію і співчуваю, а пояснюю тільки природу хижака. 

Гафія. (Важко зітхає.) Мені його природа до лампочки. Паскудник і 

злодій сей ваш хижак. (Пауза. Про щось міркує) Але тепер ся 

зараза внадиться і доки всі кури не перетягає не успокоїться. 

Огій, на його голову! 

Вадим. Чому ви така зла, пане Гафіє? 

Гафія. Звідки вам знати яка я? 

Вадим. Знаю… Знаю… (Пауза. Зачаровуючи, поволі.) Приваблива, …  

чарівна жінка, … яка прагне кохання… 

Гафія. (Спантеличено, розгублено.) Га?... 

Вадим. Жінка, яка не долюбила і яку не долюбили… 

Гафія. (Страшенно хвилюючись.) Шо ви таке, пане, встидне кажете? 

Вадим. Чому «встидне»? Це життя, пані Гафіє. Життя, яке минає повз 

вас. 

Гафія. (Тихо.) Шо ви про моє життя знаєте? Шо ви можете про нього 

знати, пане? 

Вадим. Не знаю… Я бачу результат. 

Гафія. Я чоловіка поховала п’ятнадцять років тому. 

Вадим. Чому залишились самі?  

Гафія. (Перебиває.) Я не сама – у мене діти. 

Вадим. Так, звісно, діти… Але про інше… Я про любов. Я про чоловіка, 

який би мав бути у вашому житті. 

Гафія. (Зітхає.) У мене діти… Кому треба чужих дітей, пане? Хто хоче 

за чужу кров піклуватися, годувати, вбирати, вчити? Се мій 

хрест. 

Вадим. Але діти виросли. 

Гафія. Діти – є діти, навіть, якщо вони виросли. Їм завжди потрібна 

мама. А чужий чоловік їм ніколи не стане рідним. Розриватися 

між любовями, то найтяжча кара. 

 

Підходить до Гафії. Поволі, ніжно скидає у тої з голови платок. 

Гафія стоїть, як заворожена. 

 

Вадим. (Збуджено.) Навіщо … розриватися… Га? Навіщо? Просто 

любити… Мені здається, що у вас скільки набралося любові, що 

… вистачить на всіх… Га? 

Гафія. (Тихо.) Не тривож мене… Чуєш?...  

Вадим. Чому?... Боїшся?... Мене чи себе? 

Гафія. Я мушу бути сильною… 

Вадим. (Легко цілує шию Гафії) Навіщо бути сильною? … Навіщо… 

Гафія. (Приходить до себе.) Ні, не треба! Не треба! 

 

Гафія швидко залишає сцену. Вадим дивиться їй в слід, 

тримаючи платок Гафії в руках. Підносить його до обличчя, 

вдихає аромат. 

 

Вадим. Ти здурів, чоловіче, здурів… (Вдихає ще раз аромат платка.) 

Не «Шанель», ні… І не «Крістіан Діор»… Корова, молоко, 

сіно… Піт… Природа: дика, незбагнена… Ти здурів, чоловіче? 

Але яка у неї фігура? Сильна, здорова, струнка… Кожна ямочка, 

кожен вигин… (Пауза.) Ти здурів! Здурів! Просто довго вже без 
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баби і здурів… Гостра форма «сперматокозу» – ось як це 

називається. 

 

Вадим кидає платок на сцену і швидко залишає її. 

На сцені з’являється розтривожена Гафія.  

 

Гафія. Ти мусиш бути сильною… Шо, не знаєш чого хоче? Хоче лиш 

до середини… Знаєш се… Всі вони сего хочуть. І ти сего 

хочеш… Бо природа бере своє. Бо вже купу років без хлопа. Але 

нащо тобі простий кобеляка, який лиш помнєцкає тебе трохи. 

Тобі треба іншого… Друга, опору, ікону, на яку ти будеш 

молитисі. Ти знаєш себе, Гафіє… Ти не вмієш віддаватися 

легонько, наполовину. Ти, як лавина у сих горах.  Рушиш – не 

утримаєш вже… Ніхто не утримає… Ніхто не заверне… Він 

побавиться – тай поїде. А тобі? Лишаться муки і страждання? Ні, 

мусиш бути сильною… Тримай, Гафіє, себе… Моцно тримай! 

Така вже твоя доля…  

 

Гафія поволі йде з сцени. 

 

2 ДІЯ 

Картина 7  

(Хата Гафії, через кілька днів) 

 

 На сцені Гафія. 

 

Голос Василя. (Тривожно.) Мамо! Мамо! 

 

На сцену вибігає Василь. Захеканий, спітнілий, в руках – рюкзак 

Вадима. 

 

Мамо! 

Гафія. Що сі стрісло? Шо репетуєш, як на пожар? 

Василь. Мамо, біда страшна! 

Гафія. Господи, шось з Марією? 

Василь. Ні… Вадима вбило… 

Гафія. Господи – спаси і помилуй… (Хреститься.)  Як?! Де?! 

Божечку… 

Василь. В печері… Камінням завалило. 

Гафія. Йой… Людоньки… Як се сі стало? 

 

На сцені з’являється Марія. 

 

Марія. Васильку, що сталося? 

Василь. Прийшли ми до печер. Вадим взяв лом, кирку і поліз туди … до 

середини. Цілу годину щось там гримав. І раптом, як 

загуркотіло!... Я туди… А він… Камінням завалений… І кров 

кругом. 

Марія. Боже! І шо? 

Василь. Убило… Там так багато крові, мамо! 

Гафія. (Хреститься.) Господи – спаси і помилуй… 

Марія. А може, він ще живий? 

Василь. (Заперечливо хитає головою.) Там так багато крові… А ще  
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дивлюся – рюкзак… 

 

Показує на рюкзак. 

 

Гафія. Шо там? 

Василь. Дивіться… 

 

Василь відкриває рюкзак. Гафія і Марія дивляться в рюкзак.  

 

Гафія. Господи, шо це? 

Василь. Золото, мамо… Скарби… 

 

Гафія зачерпує пригоршню: золоті монети, прикраси, 

каблучки… 

 

Гафія. Звідки се? 

Василь. Напевно, знайшов у печері. 

Марія. Боже, багатство яке… 

 

Гафія кидає золото в рюкзак. Всі, немов зачаровані, дивляться 

на рюкзак. Гафія поспішно закриває його. 

 

Гафія. Він оце шукав... Але звідки воно там, чиє воно? 

Василь. Не знаю, мамо. 

Марія. І що тепер робити? 

Гафія. (Приходить до себе.) Чула я, шо се добром сі не скінчить… Шо 

тепер… Шо тепер… 

Василь.  Там скільки крові… 

Марія. Що нам робити? 

Гафія. А нічого не робити… Ми тут причому? Знати не знаємо, відати – 

не відаємо. 

Марія. Так не можна, мамо. 

Гафія. (Сердито.) А як можна? Хочеш, аби нас затягали по тих 

міліціях? Не знаємо ми нічого і не виділи його ніколи! 

Марія. Мамо, так не добре… І люди знають, що він у нас жив. 

Гафія. А звідки твої люди оте знають? Бо плещете язиками по всьому 

селі! Шляк би вас трафив! 

Марія. Мамо, таж люди бачили! 

Гафія. Добре, добре, не гавкайте… (Пауза. До Василя.) Біжи в село, до 

сільради… Скажи, що вбило… Най шось роблять, шо мають 

робити. 

 

Василь кулею зривається зі сцени… 

 

(Кричить.) Стій! Стій! Куди тобов фурило?! 

 

Василь повертається на сцену. 

 

Василь Що, мамо? 

Гафія. (Довга пауза.) За осе … (Показує на рюкзак.) ні слова… 

Нікому… Обох стосується… 

Василь. (Здивовано.) А як казати?... Будуть питатися, що він робив… 

Гафія. А ти скажеш, шо жив у нас. Так, жив… В ліс кожен день ходив. 
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Шо робив, чим займався – того не відаємо. А нині попросив 

показати печери. Ти повів, він заліз, його прибило. І все… І 

жадного рюцбака не було. 

Василь. Ага… 

Гафія. Зрозумів мене? Жадного рюцбака не було, він нічого і ніде не 

находив. Шо за чоловік – не знаємо… Жив собі у нас – і все… 

Василь. Зрозумів. 

Гафія. Біжи тепер. 

Василь. Ага… 

 

Василь залишає сцену. Гафія якийсь час дивиться на рюкзак, а 

потім його піднімає. 

 

Гафія. Важкий який… Кілограмів зо п’ять буде… А може, й більше… 

Марія. Мамо, ти хочеш його?… 

Гафія. Хочу… 

Марія. Мамо, але страшно. 

Гафія. Страшно, а шо робити? Така нагода буває раз у житті… 

Марія. І що, … ми … скористаємось цим? 

Гафія. Скористаємось, … як Бог поможе. 

Марія. (Неймовірно оживившись.) Мамо, ми можемо тепер переїхати до 

міста жити? 

Гафія. Ади, яка дурна! На дідька тобі то місто? Нікуди ми не переїдемо. 

А оце … в хазяйстві пригодиться… З цим ми загаздуємо! Все 

село ще буде дивуватись з нас. 

Марія. (Сумно.) Ага, земельки докупимо… 

Гафія. І земельки, і худібки... Все тепер купимо. Добре, йду се сховати, 

бо скоро прийдуть міліціянти. Але де? Де?... Де?... 

 

Гафія в паніці бігає по сцені, намагається сховати рюкзак. 

 

Піду у двір… Ти тут будь. 

Марія. Я з тобою! Я допоможу. 

Гафія. (Опанувала себе. Твердо.) Ні! Се, видко, зле золото – раз у 

чоловіка життя забрало так лєцто. То вже най на мої руки і на 

мою голову впаде, якщо Бог думає карати. Ти сі до того не бери. 

Я сама все зроблю. 

 

Гафія залишає сцену. 

 

Марія. (Сумно.) Тепер заживемо… Ох, заживемо… 

 

Затемнення. 

 

Картина 8  

(Хата Гафії, через кілька днів) 

 

 На сцені Гафія і Марія. 

 

Марія. (Тривожно.) Щось довго Василька нема. 

Гафія. (Незадоволено.) Ото гудза собі найшли! Тиждень вже нема 

жадної роботи – лиш по міліціям ходимо. 

Марія. Щось його нині довго питають. 
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Гафія. Ей! Мене вчора цілий день маринували. Шо за чоловік, звідки 

чоловік, як сей чоловік до нас попав, чого пустили жити, шо 

робив, куди ходив… І так цілу днину! 

Марія. А що ви? 

Гафія. А шо я? Не знаю, кажу… Нічого, пане, не знаю. Прийшов якийсь 

начальник тай питає – ви хоч шось, в цьому житті, знаєте? А я 

йому кажу – знаю, пане… Знаю, що у мене худоба не доїна і 

голодна стоїть, доки я тут з вами гутарю. 

Марія. А він, що? 

Гафія. Плюнув зі злості, тай каже – най йде до дому, бо у мене нервів 

не стає її слухати. 

Марія. То вони що, за золото здогадуються? 

Гафія. Не думаю… А може… 

 

На сцені з’являється Василь. 

 

Гафія. Слава Богу! Ну, шо питали, кажи? 

Василь. Та вже знають вони все. 

Гафія. (Сердито.) Шо знають? Шо ти їм вже розказав? 

Василь. Я їм нічого не розказував. Вони знають, хто такий Вадим. І не 

Вадимом він називається – ім’я у нього друге. Петро, здається. 

Гафія. Збрехав нам! 

Василь. Збрехав. Він, мамо, чорний археолог. 

Гафія. Се шо за один? 

Василь. Не знаю, але щось недобре. 

Марія. Так називають людей, що незаконно шукають скарби. 

Василь. Ага, міліціянт так і сказав, що його вже один раз судили за те, 

що розкопував якісь могили десь аж в Херсоні. 

Гафія. То шо, дітки? Добре ваша мама казала – шо бандит сей Вадим? Я 

їх нюхом чую. Добре, що на цему сталосі – що лиш його життя 

пішло. Могло бути гірше. Ой могло… 

Марія. А за скарб нічого не питали? 

Василь. Питали. Міліціянт сказав, що за його паперами він тут золото 

Довбуша шукав. Чи не знаходив нічого? 

Марія. Золото Довбуша? Оце так! Ніколи б не подумала. 

Василь. Ага, золото Довбуша… Сказав міліціянт, що у нього папери з 

ружних архівів були. Навіть з Варшави і навіть з Австрії…  

Гафія. А шо ти? 

Василь. А що я?... Сказав, що нічого не знаю. До хати, кажу, нічого не 

приносив, нічого нам не показував, не розказував.  

Гафія. Добре. 

Василь. Сказав, що в село він часто ходив. Може, кажу, в селі якусь 

схованку мав, не знаю. 

Гафія. Добре! Най шукають. 

Марія. Мамо, а що тепер з тим рюкзаком робити будемо? 

Гафія. Забудь за него! Мусить пройти час… І то не ваша турбота. Той 

рюцбак вас не колише. Зрозуміли? 

 

Марія і Василь мовчать. 

 

Не чую відповіді! Зрозуміли, питаю?! 

Марія. Зрозуміли. 

Гафія. Отак! І би я більше за той мішок від вас нічого не чула. Бо язики 
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повідриваю. Все, чого розсілися? Давайте до роботи, бо вся 

господарка прахом піде. Чоловік, доки жиє на цім світі – мусить 

робити! Мусить робити! 

 

Затемнення. 

 

Картина 9 

(Сон) 

 

 Ніч. На сцені спить Гафія.  

 

Голос Вадима. (За сценою. Різкий, неприємний, віддається луною.) Гафіє, 

холеро, віддай, що взяла!!! (Пауза.) Чуєш, віддай, що взяла!!! 

(Лунає істеричний сміх.) 

 

Гафія просипається. Сміх припиняється. Жінка розгублено 

озирається. Пересвідчившись, що нікого немає, знову засипає. 

  

Голос Вадима. (За сценою.) Гафіє, віддай, що взяла!!!  

 

На сцені з’являється Вадим в образі Сатани. У нього невеличкі 

ріжки, хвіст. Веде себе розв’язано, впевнено. 

 

Вадим. Ось я і прийшов за своїм, Гафіє. 

 

Гафія сідає на ліжку і налякано дивиться на Вадима. 

 

Що дивишся, як баран на нові ворота? Пардон – як вівця… Як 

овечка… (Грізно.) Га?! 

 

Гафія налякано хреститься. 

 

Гафія. (Панічно.) Свят, свят, свят… 

Вадим. (Сердито.) І не смій оце своє неподобство! Воно тобі не 

допоможе. 

Гафія. (Ледь жива від страху.) Вадиме, се ти? 

Вадим. А то хто ж?  

Гафія. Але це не може бути! Ти вмер… Тебе убило… Я сама виділа 

тебе біля печер… 

Вадим. (Жорстоко сміється.) А ти, жінко, виявляється, не дуже то і 

віриш… Всіх вчиш, всім набридаєш своєю вірою, а насправді – 

щось не дуже… 

Гафія. (Пробує хреститися.) Вірую, вірую… 

Вадим. (Шаленіючи.) Кому кажу – не смій!!! (Гафія припиняє 

хреститися. Пауза.) У що ж ти віриш, коли не признаєш 

безсмертя душі, га?!  

Гафія. Признаю, признаю… 

Вадим. А якщо признаєш, то чого дурниці питаєш? Ти виділа тіло, дурна 

ти бабо. А душа… Душа – жива! 

Гафія. (З мольбою, тихо, про себе.) Господи, спаси і помилуй… 

Вадим. Кажу – не допоможе…  

Гафія. Навіщо ти прийшов? 

Вадим. За своїм прийшов… За кровним… Те, що ти у мене взяла. 
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Гафія. Я нічого у тебе не брала. 

Вадим. Брешеш, жінко! А рюкзачок? Га?! А рюкзачок мій?! 

Гафія. (Опановує себе.) Навіщо він тобі? Мертвим золота не треба. 

Вадим. (Страшно регоче.) А там не золото, Гафіє. Хіба ти цього не 

знаєш? 

Гафія. Не золото?... А шо там? 

Вадим. Душа… Моя душа… (Каже по складах.) А-ні-ма… Розумієш 

латинь, жінко? (Дико сміється.) А ти її закопала. Закопала! 

Недобре це… 

Гафія. Я не хотіла… 

Вадим. (Перебиває.) Гаразд, давай так: ти – у мене душу, а я… 

Гафія. А ти? 

Вадим. А я у тебе. Справедливо? Здається, так. І вигідно… Якась там 

душа – за золото… Я би навіть не думав. 

Гафія. Ні-ні… 

Вадим. Ах, ні? Що ж, тоді заберу у тебе те, що для тебе найдорожче. 

Гафія. (Хвилюючись.) Найдорожче? Для мене? 

Вадим. Ага, … найдорожче… Вирішуй, з кого мені почати: з дівчинки, 

чи хлопчика?  

Гафія. Вадиме, прошу, не треба! 

Вадим. Пізно, Гафіє, пізно… Скорше треба було думати. Коли 

закопувала мій рюкзак у землю. 

Гафія. (Плаче.) Не треба, … не треба… 

 

Вадим страшно регоче. Робить маніпуляції руками, ніби 

притягує когось. З’являється, як привид, Марія. Вона поволі йде 

до Вадима. 

 

Гафія. (Безпорадно кричить.) Маріє, не йди!!! Маріє, не йди!!! Не йди, 

дитино!… 

 

Вадим і Марія поволі залишають сцену. Затемнення. І тільки в 

темряві крик Гафії… 

 

Голос Гафії. Не йди!!! Не йди!!! Не йди… 

 

Світло. На сцені – Василь і Марія, які налякано дивляться на 

Гафію, що сонною кидається у ліжку. 

  

Марія. (Перелякано.) Мамо, мамо, що з вами? 

 

Гафія просипається і нічого не розуміючи, з страхом 

оглядається кругом. 

 

Василь. Мамо, ви так кричали. Що сталося? 

Гафія. (До Марії.) Ти тут, Марічко? Тут?... 

Марія. Тут, а де мені бути? Вам щось приснилося, мамо? 

Гафія. (Приходить до себе.) Нічого… Нічого… Дурне спить – дурне 

сниться. 

Марія. Я так налякалася… 

Гафія. Йдіть спати… 

Василь. Може, вам щось треба? 

Гафія. (Сердито.) Йдіть спати, кажу! Маріє, принеси мені стрітенську 
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свічку. Най запалю, … най трохи горить… 

 

Василь і Марія залишають сцену. Гафія сидить в роздумах. 

 

Гафія. (Тривожно.) І чого ти приходив?... Шо ти хотів сказати? Га? 

Шось хотів, … але я не розумію шо… 

 

Затемнення. 

  

Картина 10 

(Хата Гафії, наступного дня) 

 

 На сцені Марія і Василь. 

 

Василь. То ти не знаєш, де мама той скарб сховали? 

Марія. Не знаю. Мене вони з собою не взяли. 

Василь. А куди вони ходили? 

Марія. Не бачила. Десь у потоки. 

Василь. Ого, там можна танк сховати і ніхто не знайде. 

Марія. А ти що, шукати хочеш? 

Василь. (Невдоволено.) Ні… Най мама вже самі керують. Сподіваюсь, що 

гірше не буде. 

Голос Гафії. Маріє! Маріє! Чого «Ласунька» знову риче? 

Марія. (Невдоволено. Тихо.) А най би здохла ця «Ласунька». (Кричить.) 

Не знаю, мамо! 

 

На сцені з’являється Гафія. 

 

Гафія. А що ти знаєш? Ти її добре видоїла? 

Марія. Добре, мамо, добре. Ця «Ласунька» завжди риче. Мерзенна 

корова. Продати би її… 

Гафія. Ай-я-я-я… Продати? Здуріла, чи шо? Таку добру корову, таку 

молочну і продати. Ой, газди, газди… 

 

На сцену виходить Невідомий. 

 

Невідомий. Слава Йсу Христу. 

Гафія. Навіки Слава Богу. 

Невідомий. Капітан Марчук. Я із міліції. (Дістає з кишені якесь посвідчення, 

швиденько показує його і ховає.) Добре, що ви всі в хаті. Маю 

декілька запитань. 

Гафія. Пане, то вже не смішно, чуєте! Ми цілий тиждень ніц не робимо, 

лиш слухаємо ваші запитання. Та най того небіжчика шляк 

трафит – Господи, прости і помилуй – як він нам вже надоїв і як 

наше життя скаламутив. 

Невідомий. Розумію, панове. Але нічого вдіяти не можу. Служба така. 

Гафія. Ми вже казали, шо ніц не знаємо. Шо ви ше хочете дізнатися? 

Невідомий. Є ще декілька запитань. 

Гафія. Йой – йой… Аби я ше когось приймила до хати! Через дурну 

голову – гузиці спокою нема. Питайте вже… Будете по-одному, 

чи всіх зразу? 

Невідомий. Ні, це добре, що ви всі тут, при купі. Бо, зрештою, у мене одне 

питання… До всіх… 



23 

 

Гафія. (Тривожно.) Питайте. 

Невідомий. Це навіть не питання, панове… Це, якщо хочете, вимога – мушу 

забрати всі речі загиблого. 

Гафія. Так його всі речі забрали! Ше тої днини, як він … того… Ше 

першої днини. Ваші хлопці і забрали. 

Невідомий. (Усміхається.) Знаю… Бачив протокол виїмки. 

Гафія. Ну, то шо ви ще хочете? 

Невідомий. Забрати його речі. Всі речі. 

Гафія. Так забрали вже… 

Невідомий. Не правда… 

Гафія. Не знаю… 

Невідомий. Ви мені, пані, брешите. Ми забрали не всі речі. 

Гафія. Може, у нього в селі ше щось є… Він туди частенько бігав. 

Невідомий. Ні, в селі у нього нічого немає. Ми перевірили. Але у вас, ще 

дещо залишилось. 

Гафія. (Істерично.) У нас нічого його нема! 

Невідомий. (Лагідно, ніби глузуючи.) Як це нема? А рюкзачок? 

Гафія. (Спантеличено.) Який рюкзачок? 

Невідомий. А такий … військовий … зелененький … з коричневеньким 

таким… 

Гафія. З коричневеньким? 

Невідомий. Ага… Забарвлення таке зелено-коричневе. 

Гафія. Не знаю. Не виділа. 

Невідомий. (Перекривляє.) Не виділа… Ай, біда яка… (До Марії і Василя.) А 

ви, виділи? 

Марія. Ні. 

Василь. І я не видів. 

Невідомий. (Сміється.) Ах, як мило! Ніхто і нічого не бачив. Просто 

катастрофа. 

Гафія. Пане, шукайте рюцбаки в другому місці. А нам робити треба, 

нас робота чекає. 

Невідомий. (Грізно.) Почекає ваша робота! Я звідси без рюкзака і того, що у 

тому рюкзаку, не піду. Зрозуміло!? 

Гафія. А шо там у тому рюкзаку? 

Невідомий. Золото! (Хапає Гафію за горло.) Скарб! 

 

Василь робить спробу звільнити матір. Невідомий дістає 

пістолет, яким цілить у Василя. 

 

Не рипайся, хлопче, бо продірявлю! 

 

Василь відступає. Невідомий відпускає Гафію і штовхає її до 

дітей. 

 

Ну! Я чекаю! 

Гафія. Ви, пане, не міліціянт! 

Невідомий. Вам краще не знати хто я, тітонько. 

Гафія. Пане, пане, ми нічого не знаємо, нічого не виділи, ні про яке 

золото не чули. 

Невідомий. Брешеш!  

Гафія. Правду кажу. 

Невідомий. Правду? (Сміється.) А тепер слухайте мою правду… Петро, це 

той, якого ви знали, як Вадим, мені зателефонував з печери і 
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повідомив, що знайшов скарб. А коли знайшли його тіло – 

золота не виявилось. Така ось хімія… Тепер розумієте? (Пауза.) 

Ну, чого мовчимо? 

Гафія. Не знаємо, про що ви… 

Невідомий. (Рішуче.) Так… Полюбовно тут не вийде… А тепер, тітонько, 

слухай мене. Я звідси без золота не піду. Розумієш? Я буду вас 

потихеньку вбивати. Спочатку одного, потім другого, а потім 

тебе... Ні, тебе залишу… Будеш жити і мучитись, що через тебе 

діти на той світ пішли. І вбивати буду не зразу… Щоб стікали 

кров’ю, щоб мучились… Розумієш? 

Гафія. Господи, пане, прошу вас, не треба! Ми нічого не відаємо про 

це… Лишіть нас у спокої… 

Невідомий. Вирішуй, з кого мені почати: з дівчинки, чи хлопчика? 

Гафія. Пане, прошу вас, не треба… 

Марія. (Налякано.) Мамо, віддайте йому той рюкзак, най залишить нас 

у спокої! 

Невідомий. О, яка мудра дівчинка! Вона тобі добре радить, мамо. Віддай 

рюкзак і розбіглися. 

Гафія. Нічого не дам! 

Невідомий. Ага, … ось так… Що ж, почну, напевне, … з хлопчика… Він 

дурнішим виглядає. Не заперечуєш? (До Василя.) Йди до мене! 

 

Василь з опаскою підходить до Невідомого. Гафія пробує 

заступити його. Невідомий її сердито відштовхує і приставив 

пістолет до  голови хлопця. 

 

Покалічу, мамко, його зараз… Зламаю йому все, що можна 

зламати. Ну! 

Гафія. Не треба, пане! Прошу вас, пане! 

Невідомий. Покалічу і у тебе лишиться одна радість – що маєш гроші за які 

будеш його лікувати. А лікувати прийдеться багато і довго. То 

потихеньку і все золото на ту справу піде. Ну! Рахую до трьох! 

Раз… Два… 

Гафія. (Кричить.) Не треба, панночку, не треба! Я все вам віддам! Не 

кивайте мені дітей, пане! Не губіть їх… 

Невідомий. Мудро… Мудро, тітонько. Давай, чекаю. 

Гафія. Мені треба на вулицю… 

Невідомий. Йди… Маєш хвилину часу. 

Гафія. Я не встигну! Я закопала його… 

Невідомий. (Сміється.) Гаразд, п’ять хвилин… 

Гафія. Не встигну! Панночку… 

Невідомий. Встигнеш! Якщо захочеш… А інакше… Ти мене розумієш? 

Гафія. Розумію. 

Невідомий. То чого стоїмо? Час йде. Бігом, бігом… І не пробуй робити 

якихось дурниць. 

 

Гафія прудко залишає сцену. 

 

(Кричить вдогін.) Без баловства і без дурниць!!! Пам’ятай – твої 

діти у мене на мушці! 

Голос Гафії. Пам’ятаю, пане, пам’ятаю… 

Невідомий. (Пістолетом б’є по долоні, з інтервалом в секунду.) Час пішов… 

(Пауза. Дещо стурбовано.) А що, дітки, не втече ваша матуся, 
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га? Як думаєте? (Пауза. Про себе.) Я би втік… 

 

Затемнення. 

І тільки – шльопання пістолета по долоні з коротким 

інтервалом. 

Світло. 

З’являється захекана і розхристана Гафія. В руках брудний 

рюкзак. 

 

Невідомий. (Радісно.) Молодець! Встигла… Давай рюкзак. 

 

Гафія знесилено кидає рюкзак до ніг Невідомого. Той відкриває 

рюкзак, розглядає скарби. 

 

Невідомий. (Захоплено.) Оце так… Ого… Ого… (До Гафії.) Це все? 

Гафія. (Втомлено.) Все… 

Невідомий. Нічого не заникала? 

Гафія. Нічого… 

Невідомий. Точно? 

Гафія. Недобре се золото, пане. Біду воно приносить. 

Невідомий. Правильно, тітонько, біду… (Пауза.) І скажи на милість, навіщо 

тобі це золото?  

Гафія. Відпустіть нас, пане… Йдіть вже собі… Маєте, шо хотіли, то 

йдіть… 

Невідомий. Піду, не переживай. (Киває на рюкзак.) Цікаво, що ти думала з 

цим робити?  

Гафія. (Важко зітхнула.) В господарстві пригодилось би… 

Невідомий. В господарстві? Тут мільйони! Яке ще, до біса, господарство? 

Гафія. Хату би відремонтували, джакузі купили… 

Невідомий. Що? Джакузі? Ти хоч знаєш, що це таке? 

Гафія. Знаю, пане… 

Невідомий. Ну, і навіщо тобі, на цих горбах, джакузі? 

Гафія. Люди мають… Чим ми гірші? 

Невідомий. Збожеволіти можна… Джакузі їй треба… Ні, жінко, ні-і-і, це не 

для тебе. Розумієш, це не для тебе! 

Гафія. Розумію… 

Невідомий. Добре, що розумієш. (Пауза.) Ну, з вашого дозволу, піду… Піду, 

а ви ще годину сидіть у хаті. І не пробуйте вийти. І без баловства 

мені! Майте на увазі, хату мої люди будуть пасти. Не 

випробовуйте долю, не наривайтесь на неприємності. 

Домовились? Бувайте. 

 

Невідомий залишає сцену. Гафія обнімає дітей і тихенько плаче. 

Затемнення. 

 

Картина 11  

(Лісова галявина, через годину) 

 

 На сцені Невідомий. Він когось нетерпляче чекає. Кулею на 

сцену вибігає Марія. Кидається до Невідомого в обійми. 

 

Марія. (Цілує Невідомого.) Дочекався! Дочекався! Сонечко моє! 

Золотце моє! 
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Невідомий. (Сміється.) У тебе тепер багато «золотця». 

Марія. А я думаю – дочекається чи ні… Чи втече…  

Невідомий. Куди ж я втечу від тебе? Раз таку справу замутили разом, куди 

тепер вже дінешся? 

Марія. А без цієї справи?... Не підійшла би? 

Невідомий. Не чіпляйся до слів.  

Марія. За рік жодного разу не приїхав, не зателефонував. Забув мене? 

Невідомий. Не будь смішною. Ти ж знаєш, що у мене справи, у мене бізнес, 

у мене з часом завжди проблеми. 

Марія. Зателефонувати? Скільки там того часу потрібно? Кілька 

хвилин… Сказати: люблю, пам’ятаю, чекаю… Скільки для цього 

потрібно часу? 

Невідомий. Марійко, не заводись… Не псуй нашої зустрічі. Приїхав же… 

Марія. Ага, приїхав… Коли я за скарб розповіла… 

Невідомий. Маленька, не будь прекренька… Не влаштовуй сцен.  

Марія. Знайшов собі іншу в місті? 

Невідомий. Нікого я не знайшов. Ти, ти і тільки ти… 

Марія. Правда? Солоденький мій… (Цілує.) Скучила за тобою. 

Невідомий. І я скучив. Але не час… Не час зараз. 

Марія. Забувати стала тебе. Навіть снитися вже перестав. Снишся ніби 

ти, але обличчя не бачу. Просто знаю, що ти… (Намагається 

знову Невідомого цілувати.) 

Невідомий. Марійко, Марійко… Не зараз. Зараз треба звідси тікати. 

Марія. Навіщо? 

Невідомий. А чого мені тут чекати? Ще хто побачить, або мама твоя підніме 

паніку. 

Марія. Я втекла з дому і поїду з тобою. 

Невідомий. А матір? Підніме шум. Нам зараз цього не треба. 

Марія. Я їм потім скажу, пізніше, що пішла… Зателефоную… Не 

переживай, жодної паніки не буде. Мусить змиритися. 

Невідомий. Не знаю, не знаю… Мені здається, що краще було б, щоб ти 

зараз повернулася до дому, а потім, через якийсь час, вже до 

мене приїхала. Я повідомлю куди. Спокійніше так буде. 

Марія. Ні-ні! Я не можу вже чекати! Обридло вже чекати. Чи, може, ти 

мене не хочеш? 

Невідомий. Що ти таке кажеш? 

Марія. Я тепер наречена з багатим приданим. Що скажеш? 

Невідомий. Що ти, дівчинко? З царським! З царським! 

Марія. Візьмеш мене за жінку? 

Невідомий. Само собою… 

Марія. (Тихо.) Любиш? 

Невідомий. А то… 

Марія. Ти ніколи не казав, що любиш мене. 

Невідомий. Люблю, люблю… Хвилююся, чи стара не підійме ґвалт. 

Марія. Не підійме. Скажу, що поїхала до коханого, що буду виходити 

заміж. Заспокоїться. 

Невідомий. А якщо вона припреться? Якщо впізнає мене? 

Марія. Не припреться. Знаю її… Образиться – це точно. Але сама 

ніколи не поїде. І ми не будемо показуватись. 

Невідомий. Не шкода її? 

Марія. Не рви мені душу! Звісно, шкода. Але я люблю… Для тебе, 

коханий, я на все згідна. Бачиш, погодилась на все, що ти 

придумав. 
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Невідомий. Казала, вона вас не любить, вона така, вона сяка… А вона, 

бачила, як кинулася вас захищати? Бігла за тим рюкзаком, як 

спринтер. 

Марія. Пістолета злякалась. Звідки у тебе зброя? 

Невідомий. Це газовий… така собі дурничка. Взяв на «понт» і вийшло. 

Марія. Хитро придумав. 

Невідомий. Нам треба йти. 

Марія. Так, … треба… Але чекай… Я сюди вже більше ніколи не 

повернуся. 

Невідомий. І що? 

Марія. Боляче. 

Невідомий. Звісно, корівок шкода. 

Марія. Ти мене не розумієш. 

Невідомий. Розумію. Але й ти маєш розуміти, що оте (Показує на рюкзак.) 

не для всіх. Це для обраних. Ти чула її плани? Ремонт, 

господарка, джакузі… Дурня якась! Тут мільйони! Тут нове 

життя. І не в цій богом забутій країні. Йдемо, йдемо – доки не 

почали тебе шукати. Якщо вже вирішила з кінцями, то не 

вагайся. 

Марія. (Важко зітхнула.) Йдемо. 

 

З’являється Василь. 

 

Василь. Марійко, стій! Не роби цього. 

Марія. Васильку, … ти? Як… А ми… тут…  

Василь. Вижу, що ви тут… То це ти все придумала? 

Марія. Що придумала? 

Василь. З оцим «гавриком». 

Марія. Васильку, ні… Розумієш… 

Василь. Я все чув, Марійко. 

 

Невідомий дістає пістолет. 

 

Невідомий. Ану, хлопче, брись звідсіля! Не стій у нас на дорозі. 

Марія. (Тривожно.) Не треба на нього з пістолетом! 

Василь. Дурничкою лякаєш? Кажу ж, я все чув. Всю вашу змову. 

Невідомий. (Збентежено ховає пістолет.) Сищик, блін. 

Марія. Ти стежив за мною? 

Василь. Так. 

Марія. Але чому? Як ти здогадався? 

Василь. Коли оцей сказав, що йому Вадим зателефонував з печер я про 

все здогадався. 

Невідомий. Ось як… Цікаво, чому це? 

Василь. Бо не міг Вадим – чи як його там звали – звідти телефонувати. 

Невідомий. Чому? 

Василь. Бо там покриття немає. Жодного… Там сигнали не доходять. 

Вадим ще в перший день пробував звідти подзвонити. І ніяк… 

Хіба головою об смереку. 

Невідомий. Дивись, який спостережливий. 

Василь. А коли він (Показує на Невідомого.) почав розповідати все 

детально про рюкзак, зрозумів, що про це йому міг тільки хтось 

із нас розповісти.   

Марія. І ти подумав на мене. 
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Василь. А на кого мені було думати? 

Марія. І мама знає? 

Василь. Ні. Як я міг їй це сказати, Марічко? 

Невідомий. І що тепер? 

Василь. Марійко, прошу, не роби цього! Він тебе не любить. Хіба ти не 

видиш? 

Марія. Мовчи, малий, мовчи. Що ти у цьому розумієш? 

Василь. Ти хочеш нас з мамою залишити? Назавжди?  

Марія. Ні-ні, що ти таке кажеш? Зараз так треба. Але я вас не залишу. Я 

тобі допомагати буду, … мамі… Ми цим скарбом краще 

розпорядимося, чим вона. Розумієш мене? 

Василь. На дідька мені цей скарб! Хай пропаде він пропадом! Ти, … ти 

йдеш від нас – назавжди! 

Марія. (Плаче.) Так треба, Васильку. Але я повернуся. 

Василь. Ти знаєш, що мама тебе не прийме. Плакати буде, стіни гризти 

буде, але не прийме. Знаєш, що вона тверда в цьому. Вона все 

простити може, але не зраду. Ти йдеш … назавжди. 

Марія. Васильку, Васильку… 

Василь. Сестричко, як ти зможеш без нас, га? А як я буду без тебе? Як 

мама буде?... 

Марія. Так треба… Розумієш, так треба. 

Невідомий. Маріє, йдемо! А ти, хлопче, краще не заважай нам. 

Василь. Що ж… Йди… Якщо треба… 

 

Василь розвертається йти. 

 

Марія. Васильку! Братику, почекай! Послухай мене! 

Василь. (Через сльози.) У тебе немає більше брата. 

Марія. Господи, що ж ви мені серце рвете?! 

Невідомий. Маріє, йдемо хутчіше. 

Марія. Я не можу, розумієш? Не можу! 

Невідомий. Що ти не можеш?  

Марія. Їх залишити... 

Невідомий. Послухай, дурненька, (Показує на рюкзак.) оце є шанс, який 

дається одному із мільйона. А може, із мільярда! Ти хочеш цей 

шанс змарнувати? Хочеш цей шанс оцими шмарками погубити? 

Марія. А може, залишимось тут, га? Невже тут у нас не буде шансу? 

Мама все зрозуміє, простить. Вона добра… 

Невідомий. Боже, яка дурна! Тут – жодних шансів: не було, нема і не буде. І 

мене вже завтра не буде. Думаєш, що я це все придумав, щоб в 

цих горах смердіти? Ні! З оцим мені всі двері відкриті, всі шляхи 

мої. Думай швидше – ти зі мною? 

Марія. Я не можу! 

Невідомий. Значить, залишаєшся? Що ж, прапор тобі в руки і вітер в спину. 

Па-па. 

 

Збирається йти. 

 

Василь. Хлопе, здається, ти береш не своє. 

Невідомий. Геть з дороги, шмаркачу! Думаєш, що я такий дурний, як ви? Ні-

і-і… Це моє, це для мене. Геть мені з дороги! 

 

Невідомий забирає рюкзак. Василь намагається загородити 
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йому дорогу. Невідомий дістає пістолет. 

 

А якщо це не «дурничка», парубче? Га? Якщо я збрехав? Якщо 

це справжній? Хочеш перевірити? Не радив би… За оце 

(Показує на рюкзак.) я кого хочеш в порошок зітру. 

  

 Василь вступається з дороги і Невідомий швидко залишає сцену. 

Марія гірко плаче. Василь обняв сестру. 

 

Василь. Йдемо до дому, Марійко… Не вартує він твоїх сліз. (Пауза.) 

«Ласуня» маму так рознервувала, що каже, що поведе її на базар. 

Каже, що без тебе ніхто цю кляту корову не зможе заспокоїти. 

Йдемо, Марійко. 

 

Затемнення. 

 

Картина 12 

(Хата Гафії, через кілька днів)  

 

 На сцені Гафія. З’являється Марія і Василь. 

 

Василь. Мамо, а що то за люди у нас були? 

Гафія. З міліції приходили. 

Василь. Знову? Що їм треба? 

Гафія. Чоловік втопився. То приходили карточку показувати – чи, 

часом, не впізнаю шо за один. 

Василь. І що за чоловік? 

Гафія. (Пауза.) Та той… шо був у нас… що рюцбак забрав… 

 

Марія завмерла. В сльозах залишає сцену. 

 

(Здивовано.) Що то з нею? 

Василь. Нерви. Ту справу вона взяла близько до серця. 

Гафія. Ну і дурна. Було би за чим плакати. Добре, шо живі лишилися. 

Василь. А точно той? 

Гафія. Той… Я впізнала. 

Василь. І сказала їм? 

Гафія. Шо я, дурна? Доста мені вже одного небіжчика. 

Василь. Цікаво, як то з ним сталося? 

Гафія. Не знаю. Виловили його в ріці. Певно, коли тікав від нас, то з  

мостика впав. 

Василь. Напевно. А рюкзак? 

Гафія А шо рюкзак? 

Василь. Не знайшли. 

Гафія. Не знаю. Якщо і найшли, то хто тобі про те скаже? 

Василь. Це так… Але гадаю, що не знайшли. Певно, десь у воді має бути. 

Намулом його занесло. 

Гафія. Може й так. А шо тебе так той рюцбак колише? 

Василь. Та нічого. Але можна піти і пошукати… 

Гафія. І не думай! Прокляте то золото. Ади, скільки смертей за якийсь 

тиждень. Ледь самі залишились живі. Огій, з дурним золотом. 

Най собі в ріці і буде. То не для людей то золото. Чуєш? 

Василь. Чую. 
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Гафія. Дивись мені. Не треба нам того. (Пауза.) Поїдеш до міста, 

вчитися. 

Василь. А що це ви, мамо, так різко передумали? 

Гафія. Бо як не підеш на науку, то восени до войська заберуть. Все одно 

без тебе будемо. 

Василь. І як ви без мене? 

Гафія. Та вже якось... 

Василь. Хто господарку буде тягнути? 

Гафія. (Сміється.) Йой, господарю мій шатний… Будемо якось з 

Марією штрикатись. Та і ти не на край світу йдеш – будеш 

приїжджати. Якось воно буде. І науку треба пантрувати. Колись, 

може, і в ній потреба буде. 

 

На сцені з’являється Марія. 

  

Марія. Біда з тою «Ласунькою». Риче і риче... Не розумію, що вона 

хоче. Ви казали, що на базар поведете? 

Гафія. Та як таку добру корову і на базар? Треба терпіти. Всьому 

живому треба вміти терпіти (До Василя.) А ти, парубче, зрозумів 

мене? Аби не пробував там шось шукати. 

Василь. Шкода, такі гроші пропадають. 

Гафія. Шо гроші?... Пусте – ті гроші. Основне, шо ми вкупі, шо живі, 

шо здорові. А гроші?... (Зітхає.) Маємо трохи сиру, бринзи 

маємо, перед Спаса підемо до міста, продамо і будуть гроші.  

 

Затемнення. 

  
КІНЕЦЬ 

Коломия, 2019 р. 

 

Я, ЮЗЮК Ігор Юрійович, погоджуюсь на публікацію своєї п'єси на сайті  «UKRDRAMAHUB»  та на 

вільний доступ до неї усіх бажаючих. Будь-яке використання моїх текстів можливе тільки за згодою зі 

мною. 

                                                                                                  Юзюк І. Ю. 

 


