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ПЕРША Д1Я.
ПЕРША ЯВА.

(«Палатка». На ліво від входу стоіть при стіні столик, далг 
мпрезидіяльнийк стіл для більшого числа осіб, у глибині ще кілька 
столиків. На право від входу теж столик і естрада для орхестри. 
Музика »Ябця« грае марша. Входятъ лікуванці, панд й панове. При 
«президіялыюму. столі засідають пані Туэенко, Артистка, Мало- 

др’ ЛавР° ' Гнушевський. Музика кінчить марша.) 
ТУЗЕНКО:

— Параню! Що маете сьогодні на обід? 
ПАРАНЯ:

— Каляфіорова поливка, телячі товканці з яривами 
або теляча печеня, торт, компот, або »Ароза«

ТУЗЕНКО:
— Принесіть мені поливку, але не богато, товканці 
з яриною і компот.

МАЛОЛЕТНЯ (говорить флегматично):
— I мені те саме...

(Інші пані й Панове вибирають страви. Параня, Михась і *а.сп- 
стентка« ходятъ від столу до столу та збирають замовлення. Му- 
вика грае скочного вальчика. За той час служба подав страви. 
Входятъ Льоньо і Маруся. Обое зближаються до »президіяль- 
ніого« столу, розклонюються і сідають біля нього. Музика кінчить 
вальчика.)
ЛЬОНЬО:

—■ Бачу, що пані сьогодні не в гуморі? 
ТУЗЕНКО: ».. ■

— Слухайте, директоре! Годі мати гумор, колцз Чер-. 
ча виходять аноніми на найпоредщші жінки. Про

. скандал у ночі знаете. Пан Маіпина дістав аноніма, 
іприіхав ніччю автом зі Львова, розбудив криками 
свою дружину та всіх гостей у »Роксоляні«. Дружину; 
забрав із собою, а на столі залипіив листа:

»До пана Мапіини! Приідьте, бо Ваша дружина за
бавляешься дуже весело на любовних, інтиМних схо- 
динах із молодими людьми».

— Ось вам, цей анонім!
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ЛЬОНЬО (бере аноніма й приглядаеться йому):
— Ну, ну, інтересно! Привожусь, бо як такі подіі 
повторяться, гост! будутъ від наше! інституціі, здо- 
бутоі та роввиненоі важною працею, втікати!

ВАСИЛЬКО:
— I подумайте тільки, які тут «молод! люди«? Ди
ректор Лесьо мае 77 років, профѳсор Зимний 68 літ, 
гранд із Кордови, хорий на каміння, рахуе собі 65 
»весен«, інж. Юльцьо мае 62 роки, професор Тихий, 
хоч вже мае шістдесятку, оглядаеться тільки за1 смо
тринами, а іх у Черч! між лікуванцями немае, проф.і 
Ситник перекладае математичного підручника і поза 
тим світу не бачить, пан бйко, залізний парубіка, 
згадуе нелишне минуле, що його не вмів викюристати, 
а вдруге таке не верніеться... Директор Балабанко 
каже, що він на те директор, щоб ніхто його нс зай- 
мав. Льоньо любиться плятонічно в Марусі, др. Лав
ре боіться дружили 1 вже продумуе над тим, якби ви- 
крутитись перед нею з »розводов!оі« фотограф!!. Ска- 
жіть, панство, де ті «молод! люди«?

ПІДЛІСНА: ‘
— А поминули ви доктора Озим’юка черчанського 
донжуана, що асистуе полрській шляхтянці... Ось

- і вс! «молод! люди«!
ГОВИНСЬКА:

— Сьогодиі мушу теж виіхати. Перед годиною дістала. 
я з почти такого листа від чолоШка: «Доніс мен! ано- 
иім, що тобі в Черч! дуже весело. Можеш дальше за
бавлялись на любовних, інтимних сходинах і біль-1 
ше до мене не вертатись. Нашего сида я вже сам вич 
ховаю під доглядом мое! матер!. Забудь, ще ти мала 
чоловіка 1 дім! Аноніма долучую«.

ЛЬОНЬО:
— Чи можете мен! залишити анонімного листа? Він 
писаний тіею самою рукою,, що й лист до пана Маши- 
ни. Такі злобні вчинки не можуть уйти безкарно!

ТУЗЕНКО (до наш Говинськоі):
— Як бачу, ваш чоловік заздрісний? 

ГОВИНСЬКА:
— Дуже, хоч я йому до цього ніякоі причини не да
вала. Приіхала сюди відпочити, полікуватись, та вже 
по двох неділях мушу втікати, бо мій чоловік готов 
перед! мною замкнути двері. Ось бачите, на як! при-
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крощі наражуе мене якась »своя« людина, хоч я ніюо- 
г» не образила, ані кривди нікому не зробила, ані при-; 
воду до підозрав не давала...

ТУЗЕНКО:
— Це иікчемйе! Але хто це міг вробити? 

МАЛОЛІТНЯ (флегматично):
— А я знаю хто! 3 мужчин, що живутъ біля нас, 
один тільки цікавиться нами: старий радник Кваснйй. 
Каже, що він дуіже зайнятий, що безупину працюе, 
у своі’й »лябораторіі«, а нишком скупонуе »розводові« 
фотографій

ТУЗЕНКО:
— Це ще не доказ...

МАЛОЛІТНЯ:
— Побачите, що я правду кажу!

АРТИСТКА:
— Хто б іце не зрюбцв, воно свідчить про поганий ха
рактер. 1 я підіймаюсь боротьби, тільки прошу мен! 
ні в чему не перешкоджати. Пане Льопю, і ви, паи!, 
мусите мен! ,стянути до помочі.

ЛЬОНЬО Й ПАНІ:
— Дуже радо! Згода!

АРТИСТКА:
— Всіх нас в'яже дискреція! Ані слова нікому! Паням 
треба мене безумовно слухати! В годин! десятій вачо- 
ром будьте сьогодні у своіх кімнатах! Фронтов! вікна, 
закрийте полотенцем, а світло так уставіте, щоб ваші 
цостаті було видно. Вищі ростом пані маютъ бути в 
йіжамах, нижчі в сукнях. Ті, що в йіжамах, будутъ 
наслідувати мужчин, притулювщги до себе своі сусід- 
ки й цілувати! В дожній кімнаті будутъ по дві осо-» 
би...

МАЛОЛІТНЯ
— А я запишусь сама у своій кімнатці. Вікно буде 
отворено й незакрите, світла не засвічу. Я вже ула-І 
джу таке видовище, що аж мило!

АРТИСТКА:
— Гарно! Всяк! добр! помисли панъ побажані! Ори- 
і'інальність настрою не попсуе... Нехай вас не здивуе, 
що я буду примилюватись до пана Квасного, а вече-і 
ром о годин! 10 1 чверть перейдемося обое з радни- 
ком Квасним попри ваш! вікна. Тод! цілуйтесь, обій^ 
майтесь, говоріть всяк! пестощі! Розудіеться, пані
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в піжамах говорятъ грубшими голосами. Коли аноні- 
ми нише радник, приловимо його на гарячому вчия- 
■ку, бо немае сумніву, що чоловіки дістануть аноні- 
ми. Ми теж напишемо листа до чоловіків, щоб конче 
приіхали, але в означений день вечером до Рогатина; 
звідтам о годин! 10 1 пів до Черча. Думаю, що до чо- 
тирьох днів справа виясниться. Білыпе не скажу, бо 
всяк! пляни залежпі від умов ин...

ГНУ ШЕВСЬКИЙ (флегматично):
— Все те гарно! Але що ми, мужчини, маемо робити? 
Моя дружина дістала теж анонимного листа й дорікае 
Імені, що я, замість лікуватись, вганяю за молоди- 
цями...

ТУЗЕНКО:
— Пане Гнушевський! I помагае? Чудовіий лік винай-* 
шли ви на ісхіяс.... (Всі сміються.)

АРТИСТКА (до Гнушевського):
— Ви теж повідомите вашу дружину листом, або те- 
леграмою, коли мае при’іхати до Рогатина, щоб па- 
ОЧНб МОГЛИ переконатись, що ВИ (говорить флегматично:) 
не вгайяете за молодицями... Вона буде свідком, як я 
виновника здемаскую. Пан! й панове' позір! Пан рад-* 
ник Квасний надходить. Дискреція й мовданка!

ДРУГА ЯВА.

(Входить радник Квасний, худощавий, в окулярах і радник 
Гординський. Оба сідають правобіч біля столика при вході до 
»Палатки«, кланяються знайомим і замовляготь обід. В міжча'сі 
орхестра грае танго.)
КВАСНИЙ:

— Втихли всі, немовби эбентежені! Але ж то, пане 
раднику, останньо’і ночі був скандал! Чоряява моло- 
дичка виіхала, як стій, до Львова. Служба розпові- 
дае, що чоловік П таки побив...

ГОРДИНСЬКИЙ:
— Це погано! Якийсь нікчемник дозволив собі на га-- 
небний вчинок! Писати аноніма може тілыси людииа 
без чола....

КВАСНИЙ:
— Це певне! Але перестерегтп обманюваногО' чоловіка 
може бути обов'язком чесноі людини.
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. ГОРДИНСЬКИй:

~ Ви самі, пале раднику, знаете, що як у Цій закѵ-. 
чині хто в »Роксоляні« пчихне, то гомін іде до »Пач. 
латки«, до »Амати« та до »Віти« і вернеться черва 
»Надпо« до »Роксоляни«. А зловити когось на недозиоч 

ѵп™Хт^юбОщах просто неможливе...
КВАСНИЙ:

Це правда, але коли яка пані завертае очима то на 
воно вказуе? А коли ще не соромиться й дозво

лить здшмити із себе та із свого предмету обожания 
ГоШи?*’ - ™

— Але ж це звичайні збитки, щр чесній і попялпій 
КВАСНИЙ-"" ”в ЗІЮУЮТЬ с“

™™„₽?пУ’ ПР°ШУ. Иеремий ваш догляд. А' я іншоі 
гадки (Похвилиш:) Але ж посоловіли »дамочки« з »пре-; 
зид1яльного« столу... Видно, сумління в них нечисто’■ 

гординський-х нашу сторюну ГЛЯДЯТЬ?
еумління ДуМаЮтЬ’ щ0 в когссь із нас Двох нечисто, 

КВАСНИЙ:”’
— Хіба ж я, аб» ви на таких подобаемо? Це міг зро- 
любощХіТ0СЬ І3 М0Л0ДИХ’ заве№них К своіх надіях на 

ГОРДИНСЬКИЙ:
I це мо-же бути... Дозволите, пане раднику, що я 

вас на хвилину покину, бо хочу привітатись із пач 
нями з »президіяльного« столу. Зараз вернусь! (Відхо- 
дить і вітаеггься з усіма ланями і панами при столиках. Пані' 

ТѴЧПМі7пГЬ /ЙОГОГ,ДО »президіяльного« столу і він присідаеться.) 
ПУэЬНКО (до Гординського):

— I знову новий анонім! Через нього тратимо сьогод- 
ГОРДЙЬК:Ы<ИЙСЬКУ’ (ЛЬОНЬ° показУе йому апонімного листа.) 

сканДал із тими анонімами!ТУЗЕНКО:
ГОРДИНСЬКИйа-СНИЙ СЬОГОДНІ вдоволений і веселий... 

ТУЗЕНКО^ВаВ МеНІ П₽° НІЧНУ авантуРу 3 »Роксоляні«.

—< I дуже тішився?
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ГОРДИНСЬКИЙ:
— Здаеться мені, щр так... ;3гадував теж .про ано-* 
німа, що дістав пан Машина й вцсловив думку, що 
його міг вислати хтось із молодших...

ТУЗЕНКО:
— Сліди за собою замітае...

ГОРДИНСЬКИЙ:
— Це можливе, хоч за помилку не важно... Але пані 
вибачатъ, що мушу відійти до свого столу, щоб не 
будити підозріння в' радника Квіасного.

АРТИСТКА:
— Лане раднику! Ми мусимо віднайти автора анонь 
мів. I вас просимо, щоб нам, у потребі, не відмовили 
помочі.... Тілько просимо про дискрецію...

ГОРДИНСЬКИЙ:
— Готовий до послуг! За дискрецію ручу... 

АРТИСТКА:
— За хвилину ц перейду до вашего столика. Як тіль- 
ки встапу з місця, ви перепросіть радника Квасного 
і сідайте обідати на моему місці!....

ГОРДИНСЬКИЙ:
— До ваших послуг! (Відходить.) 

ВАСИЛЬКО:
— Йде професорцьо!...

(Входить проф. Зимний, кланяеться знайомим при столиках, 
зближаеться до »президіяльного« столу і вітаеться з панями.) 
ТУЗЕНКО:

— Аз ким то професор сьогодні до полудня наш стіл 
»зраджував«?

ЗИМНИЙ:
— 3 панею боровиною. Так липла до мене, що годі 
було виполоскатися...

ВАСИЛЬКО:
— А до кого то професорцьо так гарно сьогодні під- 
голився? Гм!...

ЗИМНИЙ:
— Хочу бути подібний до льва! — 

ВАСИЛЬКО:
— Хіба до льва сальонового?

ЗИМНИЙ:
— Ні! до звичайного... За царських часів голився по
ручите і питав свого »денщіка«: «Скажи, Вася, чи
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я гарний?« — »Дуже гарпий, Ваше Високородіе!« — 
відповів »двищік«...— »А на кого я похожий?»—питав 
офіцер.... — »Не можу знати, Ваше Висоюэродіе...» 

>уДами кажуть, що я похожий на льва«. — яДійсно 
так, Ваше Високородіе, ви похож1! на льва!«  »А 
ти банив льва?« — питав Васю поручник. — «Так 
банив на картині, як на ньому Ісѵс Христос в’іздив, 
до 6русалиму!« (Всі сміюгься.)

АРТИСТКА.
За.добрий дотеп заспіваю, профессоре, пісшо.

(Дае знак Дбцьові й орхестра починае тихенько акампанію- 
вати. Артистка співае:) '

Ми приі'хали до Черна,
Щоб дев'ятки скоштувать
I в Палатці на дансіні'у 
Цілу нічку прогулять!...
Там дівчата, як зірнички, 
Молодички, хон куди!
Про дев’ятку й не згадаеш, 
Лиш одну з них пригорни!
Та одно біда і скрута,
Просто соромно сказать, —
Во на хлопців тут посуха! 
Хто ж нас буде пригортать?

(Входить » Дзядзьо з цукорками«. Артистка співае:)

А па жаль такий великий 
Вже й потіха у нас в!... 
Це Пан Дзядзьо наш солодкий, 
Що цу кор и и роздае!...

(Артистка звертаеться до Дьоня і співае:)

Пап директор Льоньо Лепкий,
• Дуже бравий молодецъ!

Як лиш візьме скрипку, в руки,
Вся »Палатка« йде в танецъ!

(Входить др. Озим'юк. Артистка співае:)

Та великий там суперник
6 пап доктор Озим'юк,
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Бо як лит на жінку гляне, і
Не втече від його рук.
Бо патент на всі красуні 
Він у Черчі закупив1!
I що вечера й що ранку 
Все »дев'ятку« пив та пив.

(Входить Нестор Музика. Артистка співае:) 
»Роксоляна« славу мае, — 
Що всім спати не дае, 
Там схід сонця всі стрічають, 
Хоч поломанцями е.
Та великий там* е рострах,
То Несторцьо наш мистеръ, — 
Як в кого йно скрипне ліжко, 
Він язик пуска в танецъ!...

. (Артистка звертаеться до и. Малолітньо'і та співае:) 
Панна Оля Малолітня 
Перший раз у Черчі е, 
I не може відшукати 
Пристановище свое.

(Артистка звертаеться до проф. Зимного і співае:)

Поз'іздились професори
I »дѳв'ятку« пТоть та іі'ють, — 

Джѳрело вкруг обступили, 
Іншим пити не даютъ.
I міркують сіромахи, 
Що то буде за біда,... 
Як для зміцнення вігору 
ВипТоть джерело до дна!

(Артистку оплескують.)
КВАСНИЙ (до Гординського):

— Інтересно! Професор вже старий, а »дамочки« йому 
іраді!...

ГОРДИНСЬКИЙ:
— Не дивуйтеся! Завжди погідний, жінки шануе, 
про нікого зле не говорить, а коли глузуе, то тільки 
із себе.
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•КВАСНИЙ:
Інтересно... Бачу, що ви, пане раднику, всіх боро

ните... г
ГОРДИНСЬКИЙ:

— Моя оборона лишня. Я характеризую людей такич 
ми, як іх бачу...

КВАСНИЙ:
— Але ж бо та «дамочка« Артистка також сьогод-. 
ні дещо за. весела... Не зашкодило б, якби іі чоловік 
трохи приборкав...

ГОРДИНСЬКИЙ:
-- Приборкала Гі гірка доля украінськоі артистки. 
Вона ж крізь сльози сміеться! Щаслива, що св'оім смі-і 
хом уміе бодай на хвилину заглущити свое важке 
страдания... Але я таки на хвилину перейду до »пре- 
зидіяльногоя столу. До по-бачення, папе раднику! (Ис

ходить.)
(Водночас іде від »президіяльного« столу до столика Ква

сного Артистка.)
АРТИСТКА:

— Дозволите, пане раднику, що присяду біля вашо-> 
го столика и докінчу, ѳбід....

КВАСНИЙ (встае збентежений):
Але ж прошу, прошу дуже, яка честь, яка при-, 

емність! г
АРТИСТКА:

— Честь і приемність по моему, боці.... Сидіти біля 
такого неважного і приемного чоловіка — не хіба 
і честь і приемність...

КВАСНИЙ:
Еге-ге ге!... Не сподівався я такого компле

менту...
АРТИСТКА:

- Це не комплемент, це правда. (Завертае очима.)
Ване раднику, ви не знаете, як я ждала на ту хвіи- - 
л ину, щоб до вас зблизитись... Від першего погляду 
ви мені так подобалися, що я не вмію навіть цього 
висловити... Я влюбилась у вас!...

КВАСНИЙ (сороМливо):
Еге-гр-ге! Я не думав, що я взагалі комунебудь 

ігодобатись можу.... А до того ще такій живій, гар-
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ній, інтеліі'ентній »дамочці«, — перѳпрошую — жін- 
Ці...

АРТИСТКА:
— Але ж, пане раднику, я »дамочка». Не потребуете 
перепрошувати. Артистка не може бути жінкою, вона 
е тільки «дамочкою»..,

КВАСНИЙ:
— Вибачте, я зле висловився... Еге-ге-ге!.... 3 мене, 
як бачите, така малокультурна людина, що навіть із 
«дамочками», перепрошую, з жінками, ‘ не вмію гово- 
рити... Я не мав вправи... вибачте ласкав»! (Бере по- 
квапно руку Артистки й цілуе.)

АРТИСТКА:
— Нема за що перепрошувати. Особливо-, коли це го
ворить чоловік простолінійний, хараіктерний, мало до- 
свідний і найвіажніше, приемный 1 гарний, що мене 
захопив своім поглядим, своім голосом, своею щи- 
рістю, своею отвѳртістю. Дивну симпатію відчула я 
від першоі хвилини, як тільки вас, пане раднику, 
побачила!

КВАСНИЙ:
— Еге-гѳ-ге! Пані дуже ласкаві для мене... Я такий 
щасливий, бо ще в житті не чув стільки приемних 
і розкішних слів, що сьогодні...

АРТИСТКА:
— Пане раднику! Як це можливе? Ви жонаті, чи мо
же ще холостяком?...

КВАСНИЙ:
— Я жонатий. (Зідхае.)

АРТИСТКА:
— I вам ваша дружина не сказала ніколи таких при- 
емних і розкішних слів, як я сьогодні?

КВАСНИЙ:
— Ні! ніколи! Вона все дуже суаоро ставиться до 
мене...

АРТИСТКА:
— Та чому? Маты такого гарного чоловіка, як ди, 
1 не сказати йому ніколи. пестливого слова, це гріх, 
непростимий гріх! Ах, як я терплю з цього приво
ду... просто млію... (Притворюеться, що омлівае.)

КВАСНИЙ
(зливае сервету водою Г тре нею чоло й виски Артистки):

— Панство! рятуйте, я не винен! Бігме не винда! «Да-
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мочка«, — перепрошую — Артистка так розніжнила- 
' ся сама від себе, шр1 омліла... (Збігаються лікуванці з ін- 

ших столикіе, обступаютъ Артистку, рятують, подаютъ камфорові 
каплі... Артистка приходить до себе...)

АРТИСТКА:
' — Не дивуйтеся, панствЮ... Пароксизм перейшов... 

Це від наглого зворушення... Радник Квасний не ви
нен, винна я! Нехай Ябцьо грае! Я дуже щаслийа! 
Я пай шла свій ідоал. Пр опту мене залишити саму з 
паном радником, бо я маю ще з ним поговорити.... 
нехай тІЛЬКИ трошки отямлюсь.... (»Ябцева« орхестра 
грае скочіюго вальчика. Коли перегомопять остаипі звуки, 
радник Квасний бере Артистку за руку і. говорить.)

КВАСНИЙ:
— Прикро мені, що ви, пані, через мене так зворуши- 
лися!....

АРТИСТКА:
— Пане раднику! Це бѵв розкііпний сон!... Пому ви 
жонаті, а я замуіжна? Пане раднику, не довго я тут 
буду, але не відмовде мені, щрб я була близько вас... 
Я не «дне вам виясню, почуете, як тут за вами «да
мочки*, — вибачте — жінки пропадаютъ, а між ними 
я, божевільна, чи не найбілыпе... Я знаю, ни чоловік 
праці, маете тут свою »лябораторію«, пишете, очевид
но, якусь наукову студію... Чи правда?

КВАСНИЙ:
— Так, прошу пані... Студія ще не почата... Я щой- 
но збираю матеріяли... Але я іі напишу...

АРТИСТКА: Д
— А чи можу знати на яку тему?

КВАСНИЙ:
— Еге-ге-ге!... На тему еротичного житгя 

АРТИСТКА:
— Чудово, пане раднику! Я розкажу вам про еротич- 
не життя найближчого стечения... Ви почуете про 
всі його додатиі й від'емні сторони... А з вами особи- 
сто я прожию тих дві неділі серед розкошів і песто- 
іців, бо вас люблю і якби не стільки свідків, я вас 
поділувала б сердешно...

КВАСНИЙ:
Еге-ге-ге!... Дійсно, свідків за багато... Але мо- 

же б так вечером, щоб ніхто не бачиві...
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АРТИСТКА:
Чудово ! Вечором, о годині десятій, зійдемося біля 

джерел.... Тепер місяць не світить, то буде найкра- 
ща пора на зустріч. ІЮбалакаемо, погуторимо. Я по 
кажу вам усі залюблені пари, розкаіжу про всі Тгні 
інтимності... а тоді вийде студія, гідна вашего пе
ра... Згода?

КВАСНИЙ:
— Згода!...

АРТИСТКА:
Отже до побачення, точно десята година. Покищо 

поцілуйте мою ручку! (Він цілуе.) А за іншими »дамоч-' 
ками«, вибачайте, жінками, не заглядайте, бо я лу
же заздрісна...

КВАСНИЙ:
— Еге-ге-ге!... Не буду, ій Богу, не буду... 

АРТИСТКА:
— Уважайте, щоб часом не було якого »еге-ге-ге«, бо 
я готова зробити авантуру кожній суперниці! (Ква- 

сний ще раз цілуе Артистку в руку й вона відходить та кличе 
до Ябця:) — Грайте, Ябцю, марша!...

КВАСНИЙ:
Еге-ге-ге! Параню, дайте мені бутилку пива, бо я 

Дуже зворушений!
(Орхестра грае, гості збираються до відходу.)

КІНЕЦЬ ПЕРПІОІ ДП.
(ЗАВІСА СПАДА6.)



ДРУГА Д1Я.
(Невелика кімната ресторану Бойчука в Рогатині. Напроти 

входових дверей два вікна. Крізь них видно сумежній будинок 
При стінах декілька столикіе. Входить Гнушевський і і його
дружина.)

ПЕРША ЯВА.
ГНУШЕВСЬКА:

Гнушевські цілуються, входить Забутий.)

Не розумію, чему ти мені велів висідати не на ста- 
ціі Потік-Черче, але аж у Рогатині?

ГНУШЕВСЬКИЙ (флегматично):
— Це навмисне, люба! Маю доручення приглянутись, 
хто приіхав. Сподівіаюсь, що через яку годину всіх 
іх побачу й тоді поідемо до .Черча і я здам звідом- 
лення.

ГНУШЕВСЬКА:
— Говори ясніше, бо не розумію. .

ГНУШЕВСЬКИЙ:
— Все зрозуміеш, тільки будь терпелива! ..

ГНУ ШЕВСЬКА: н
— Певне, вислали тебе пані на звіди.... Вважай, іпоб 
анонім не говорив правди .

ГНУШЕВСЬКИЙ:
Але ж, мое кохання, заки я рушився б, кожна мо

лодица давно втікла б... Поцілуймося, бо я вже дуже 
стужився за тобою! Ми обое бездітні «кавалер,и«, про- 
живемо якось життя гарно й чесно... (у хвилині, коли

ДРУГА ЯВА.
ЗАБУТИЙ:

■ Ах, перепрошую! Війшов саме в невідповідиу

ГНУШЕВСЬКИЙ:
. — Але ж прошу дуже — де не шкодить...
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ЗАБУТИЙ:
— Ви, певно з Черча?

ГНУШЕВСЬКИЙ: ?
— Так!

ЗАБУТИЙ:
— I ви, певно, з чужою дружиною...

ГНУШЕВСЬКА:
— Так! Яз чужим чоловіком...

ЗАБУТИЙ:
— Гарні у Черчі звича'і!

ГНУШЕВСЬКИЙ:
— То так, трохи для відміни!...

ЗАБУТИЙ:
— Гарна мораль’! I в Черчі всі так цілуються?

ГНУШЕВСЬКИЙ:
— Як дуже скучно, то воно таке бувае...

ЗАБУТИЙ (гнівно):
— А я вам кажу! Якби я приловіив мою дружину на 
поцілунку з чужим чоловіком, то вбив би іі та його!..

(Виймае револьвер.) На МІСЦІ уб’ю!...
ГНУШЕВСЬКА:

— Яке щастя, що я не ваша дружина... Ви просто 
лячно виглядаете... Пане Гнушевський! (Звертаеться до 
чоловіка:) - А що буде, як мене мій чоловік приловіить 
на поцілунку, або довідаеться, що я з вами сьогодні 
цілувалася?(Драматично:) Гріх, нещастя, кров, трупи..». 
жах...

ГНУШЕВСЬКИЙ (до дружини):
— Не тривожтеся, пані! Я справу виясшо, вапюго 
чоловіка перепрошу і все буде в порядку...

ЗАБУТИЙ: Е У
— Уладжуете собі ідилію з чуркою дружиною 1 ще 
глузуете собі з іі чоловіка.... Вибачайте, залипііть 
глузування, щоб я не був приневолений свідчити пре
ти вас і проги тіе'і »дамочки«, що віи з нею цілува- 
лися...

ГНУШЕВСЬКИЙ:
— Прошу не ображати моеі товаришки! 
вам я іі ще раз поцілую. (Цілуе.)

ГНУШЕВСЬКА: < < '

А на злість

— Але ж, пане Гнушевський, прошу не забуватися.. 
На поцДлунки буде час у Черчі, та не при людях...
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ЗАБУТИЙ:
— Бачу, пані, що у вас більше сорому й розваги, 
ніж у ваш ого товарища...

ГНУШЕВСЬКА:
— О так, пане! Він усьому винен! Звів мене — на злу 
дорогу.... Що я скажу чоловікові? Признаюсь, біг- 
ме, признаюсь! Нехай б'е, нехай катуе, нехай застрі- 
лить!...

ТРЕТЯ ЯВА.
КЕЛЬНЕР:

— Чим межу служити?
ГНУШЕВСЬКА:

— Для мене прошу подати морожене! ,
ГНУШЕВСЬКИЙ:

—1 I для мене також!...
ЗАБУТИЙ:

— Дешевий трактамент! Так, як для человека і дру- 
жини! А для мене горівку закроплювану, кусок шин
ки, бо я нічого в уртах не мав>...

ГНУШЕВСЬКА:
— Ви хорі?

ЗАБУТИЙ:
— Нервово хорий! Дві останні ночі не спав, два дні 
не ів...

ГНУШЕВСЬКА:
— Певне шлунок у вас теж не в порядку...

ЗАБУТИЙ (гнівно):
— Нерви в (мене хорі, а не шлунок!

ГНУШЕВСЬКА:
— Пане, які ви лячні! Заспокійтеся! А з ким маю 
приемність говорити?

ЗАБУТИЙ:
— Гарна приемність для вас. говорити з чо.товіком, 
що мало із шкури не вискочить!... А яке вам діло до 
того, як я навиваюсь?...

ГНУ ШЕВСЬКА:
— Перепрошую, що цікавилась... А я навиваюсь Роз- 
ведена...

ЗАБу 7 ИЙ':
— Щоб тільки ваше прізвище не виворожило вам ва
ше! долі...
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ГНУШЕВСЬКИЙ:
Але Ж це НѲМОЖЛИве! (Дружина затулюе йому уста

рукою.)

ЧЕТВЕРТА ЯВА.
(Входить молоденька пані, здоровить усіх приявних слова

ми : «мое поважання« і починае нервово ходити по кімиаті.) 
МОЛОДЕНЬКА ПАНІ (до Гнушевських):

— Панство з Черча?
ГНУШЕВСЬКИЙ:

— Я з Черча, а моя товаришка зі Львова. 
МОЛОДЕНЬКА ПАНІ (до Забутого):

— А ви, пане, звідкіля?
ЗАБУТИЙ:

— Нехай вас це не обходить.
МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:

— Але ж_у вас вічливість иерптоі кляси... 
ЗАБУТИЙ:

— Я дві почі не спав. Два дні не ів.... Розуміете?
МОЛОДЕНЬКА ПАНІ: *

— Божевільний!
ЗАБУТИЙ:

— Уб'ю, ій Богу, уб'ю, іі й його .
МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:

— Ага! Певно хтось вам доніс на дружину, що зра- 
ДЖѴ 6...

ЗАБУТИЙ:
— А вас це що обходить? Кажу вам, що уб'ю обое
коли це правда... '

МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:
Уявіть собі, що я в подібному положенні... Про

шу поглянути... Дістала я від якогос ь прцятеля пош
лою »розводову« фотографію і на Ній мій чоловік із 
двома красунями, Артисткою і панею Тузенюовюю... 
1 7°’ ПРОШУ поглянути, в якій позиціі... Як він Іх 

~ІТ'?,бАймаб... А ,Оібіі гаРиі- Л ім очі видряпаю!... (Плаче.) 
ГНУШЕВСЬКИЙ:

- Не плачте, пані, бо мені серце краетьея... Я буду 
за вас плакати... А! — то ви докторова Лаврова?... 
■Ильки подумайте, що й ваш чоловік дістав учора 
»розводову« фотографію, як ви обіймаетеся з якимось. 
паном, не багато старшим від вас...
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МОЛОДЕНЕК А ПАНІ:
— Щ'О ви кажете? Я хотіла пімститись, як дісталаі 
чолювікову »розводову« фотографію.

ГНУШЕВСЕКИЙ:
— Щось воно не тее... фотографувались малошр не 
одночасно. А коли так, то чего хочете? Зреванжува- 
лись і кінець...

МОЛОДЕНЕК А ПАНІ: (>
•— Але чи т;ш щось білыпе інтимного не було між 
ними?

ГНУШЕВСЕКИЙ:
— Обі пані не з тих... А між вами й тим паном іэ

' фотограф!! не тее... тое?
МОЛОДЕНЕК А ПАНІ:

— Дрошу мене не ображувати... Я теж не з таких... 
ГНУШЕВСЕКИЙ:

— Ну, то все в порядку... Ваш .чоловік теж не з та
ких...

МОЛОДЕНЕКА ПАНІ:
— Яка я рада! Але я таки обом паням очі видря- 
паю!... Як вони посміли, і то обі нараз, зніматися 
з моім чоловіком?... Це скандал!... Коби хоч одна, 
а то дві нараз... Ой, не витримаю!... А за те, що ви 
мене потіпіили, що мій чоловік не з таких... я вас го
това поцілувати...

ГНУШЕВСЕКИЙ:
— Лишіть це, пані, бо моя товаришки, зі Львова ду- 
же заздрісна, ще заздрісніша, як моя дружина...

МОЛОДЕНЕКА ПАНІ:
— А то з івас добрий нумер[! I товаришку маете і дру
жину...

ГНУШЕВСЕКИЙ:
— Та я вже з роду таким дідично обтяженші. Але 
чому ви, пані, не ідете до Черча зараз? Приіхали 0 
за дня, видряпали б очі обом паням, зробилн б скан
дал чоловіковіі... а потім перепросилися б, як стем- 
ніеться на дворі...

МОЛОДЕНЕКА ПАНІ (нервозно):
— Не вчіть мене, що маю робитн! Я вже маю досвід...
Я вже три роки замудана... Поіду, коли мені схо- 
четься... скажім, о десятій годині, тільки ви мене не 
дратуйте! Випрошую собі всякі завваги! Розуміете?
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що я дідично обтяжений

пелюсі, в довгій,
ручкою.)
КЕЛЬНЕР (до молоденько)' пані:)

им вам, пані, можу служити?МОЛОДЕНЬКА ПАНІ: У
— Мені морожене.

СТАРША ПАНІ:
жени Меі/н також' Тільки щоб -було порядно замопо- 
т Лга Т”” й “X 
ИМЕІГО світигта ™ “ и?”Д1Всь^ сим“- Ильки 
Сова. Центросоюз, МаркевТчТ БойтЛ п‘мнь“Іт°'

ГНУШЕВСЬКА:
СТАРШ^ПАНЕ* В ІіеРкві? Чудовий іконостас!...

* Церк№ 
не споглядаю... святих, ні на людей

ГНУШЕВСЬКИЙ:
ЗАБУТИй^ ТаК’ ЯК Я’ СУМлінця в мене чисто... 

ка!.ГаРІМ'’ ЧИСТе С-Умління... I Дружина і товариш- 

ГНУШЕВСЬКИЙ:
— Але ж я казав «же, пане 
Ще по прадідові...

СТАРША ПАНІ (глумливо):

ириш5вВ’ щ<> “ тут 13 «₽У«»я*в... А ви... 3 то- 
ГНУШЕВСЬКА:

- 'Сд ,із. 13 дружиюю ™ч>

Це неприлично вдиратися в чужі тяйииі тто 
ГНУШЕВаКА-б°КуІ<П«а“-> Ш не гар-

Друга вожовільт! (Гауше,м 8тэу«

П’ЯТА ЯВА.
(Входить кельнер, а за ним стара ж;нка ѵ

.................... “ 'У- ‘

пані:)
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СТАРША ПАНІ:
— Такий тепер світ!... »Із дружиною іздити тепер не 
в моді«... Але на що ни очі понижаете?...

ГНУШЕВСЬКА:
— Вибачте, пані, хоч я дуже грішда, то все ж таки 
трохи стиду маю й тому очі понижу®...

СТАРША ПАНІ:
— Безлична і ще вдае, що мае стид... Ви, пенно, 
пані, з Черча?

ГНУШЕВСЬКА:
— Ні, ще там не була! Я щойно щу до Чепча СТАРША ПАНІ: ду д р .
— Славити Господа! »Я щойно іду; до Чіерча«... Ви 
вже так багато вміете, а там докінчите освітѵ’

ГНУШЕВСЬКА: ’ 
А пані теж, певно, ідуть до Черча... на докінчен- 

ня освіти!
СТАРША ПАНІ:

— Прощу піанувати мою старість... Я з товарищем 
не волочуся... жила чесно, не зиркала ні на кого й 
ніхто на мепе... Мому чоловіковіі була вішіа...

ГНУШЕВСЬКИЙ: 1
Це цілком певне, що на нас ніхто не зиркав і що 

чоловікові були вірні... бо як писав покійний Олекса 
Бобикевич про одну стару панну, що по смерті йшла 
до неба і хвалилася перед святим Петром своею чи
стотою, св. Петро ій відповів:

»Бо чи то штука дівство сохранити, 
Як тих не було, що хотіли брати?«

СТАРША ПАНІ:
Пильнуйте себе і свою товаришку, а не мене! — 

Я з вами, паіЩ, і з вашею (товаришкою більше гово
рили не буду! (Звертаеться до забутого:) Вибачте, пане! 
До Черча звідеіля недалеко?

ЗАБУТИЙ:
— Пів години ізди. Як тепер виі'дете, то на сьому го
дину будете, пані, на міеці.

СТАРША ПАНІ:
— Я ще маю орудки... Поі'ду щойно в годині дѳея- 
тій.

ЗАБУТИЙ:
— Ія так само! Поі'демо разом!
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СТАРША ПАИ:
— Що? Я з чужими мужчинами на одному вюзі не 
ВДу... Вкінці 'в мене вже візок замовлений... для

ЗАБУТИЙ:

МОЛОДЕНЬКА ПАНІ“““ ”
— Сумно буде мені самій іхати... Але що ж побити' 

СттД0 •Старш01 пані:) Пані Добродійка мають, ’ 
СТАРША ПАНЕ ’ ДОЧКУ’ а&° СЙНа- ІДУТЬ віДвіДат^

— Я бездітна. Але е там' мій чоловік! Здурів на ста- 
рість. Знюхався там' з якоюсь Артисткою... Казав мені 
кельнер що ранком приіздив до Рогатина якийсь 
старший пан, смішний радник, і ходив від склепу до 

па кваТ^.ями... Викупив усі!... Це напевно 
Іін Л Жл б° ква₽Гл1 ДУже любить... Певне, хоче 
приймати Артистку. - Дам я йому кварГлі!... А 
прийняття таке уладжу, що відхочеться йому в греч
ку скакати!... л 1

МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:
— А тут пані добродійка мають ще щось завинене в 

СТАНКА ПАнГЖе СКОВОР°да?

— Ні, це тріпачка! Витріпаю я його й Артистку то 
Раз на все в'ДХ'очеться любощів

МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:
— То ваш чоловік, пані добродійко, мусить бути лѵ-
же гарний та інтересний? У У ду

СТАРША ПАИ:
— Але де ж там! Потвора! Ніхто за нього не хотів ви- 
х Дити заміж, аж я змилосердилася і сказала йому

Нафнутпо, поберемось... Я маю в місточку 
ХУи два морти отороду, ТИ мает, пенсію та бѵдемо 
жити«. Він не хотів, але як я загрозила йому сканда- 
л м, ми побрались... Вже небавом буде 25 років- 
Шнурочком 13 бюра йшов до дому, ів обід, клався на 
п<]|В Г дини’ Ш'0^ нодрімати, а потім до пізнього вечо- 
ра копав, полов огород, а в з,имі відпортав сніг побив в огород 1 стежки до комірок 1 для1 мене щоб^я 
м гла уживати проходу. Через те в нього,ніколи гріщ- 
ш думки в голой во родилиоя... Аж ось казав Мму
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’лікар поіхати до Черча лікуватись на ревматизм. Бо- 
’дай те Черче запалося! Вчора дістала я аноніма э 
Рогатина, а в ньому взивали мене, щоб я сьогодні 
приіхала до Черча і вирятувала його від Артистки... 
Так його опанувала, так у ній за.любивіся, а нині в 
годині 10-тій мае з Артисткою ранде-ву! Дам я йому 
рандку! Виб'ю я йому з голови Артистку!

МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:
— Але ж та сама Артистка баламутить мото чолэві- 
ка! Поглящьте, пані, на ту »роѳводову« фотографію...

’ От та перша — це вона, а тіеі другоі я особисте не. 
знаю.... Зветься Тузенкова...

СТАРША ПАНІ:
— Обі гарні! Покажіть ще раз, нехай я Артистці при- 
іглянусяГ Гарна, ій Богу, гарна, а як зубами шкі- 
рить...

МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:
— Яка ж я нещаслива!... (Плаче.)

СТАРША ПАНІ:
— Хто бачив через дурного хлопа плакати? Купіть 
тріп-ачку, так, як я, вижіеніть нею любой!...

МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:
— А чи не краще вдарити іі парасолькою? 

•СТАРША ПАНІ:
— Хто б це не був, чи дружина, що зраджуе чоло- 
віка, чи чоловік. що зраджуе дружину, в моіх очах 
6 звичайною ганчіркою, а ганчірку тріпаеться трі- 
пачкою, а не парасолькою!

МОЛОДЕНЬКА ПАНІ:
— Добре кажете, пані добродійко. Зараз піду й куп
лю тріпачку. Вжіе я з Ініих обо’іх вижену любові (Встае

й хоче виходити.) А 3 ЖИМ Я ПОІДу?
ГНУШЕВСЬКА:

— Ідьте з нами!
СТАРША ПАНІ:

— Не випадае іхати з диким сезоновіим подружим. 
ЗАВУТИП:

— То ноідете зо мною?
СТАРША ПАНІ:

— Не випадае іхати з жонатим чоловіком, та й ще 
з таким, шо його дружина зраджуе. Це небезпепнэ! 
ПоідемО' обі! Тут з’імо вечерю, бопісля поідемо візком...
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до Черча. Я свому чоловіиові я 
такого бобу!... °вікові, а ви свому всиплемо

ШОСТА ЯВА.

говинськии- °б°е г““"'“к)
Ч«рча“ “ МеНІ' ™> мн Гдемо до

ГОВИНСЬКА:

я °61’

говинськ“ д“Чврта “ 
говинсь’кий.. щ° м 
говинськаТ замд““- 

сяшрагодшш е’ ЯК тут ПОвечсРяемо й виі'демо біля де- 
ГОВИНСЬКИЙ:
ГОВИНСЬКА КгЦЯ "олоденька пані плаче. 

мйИПСЬМА (до Молоденько! пані): 
4'О.го ви, пані, плач^тр?

ВОЛОДЕНЬКА ПАНІ:
Чоловік мене в Чепчі чпйв-яап? г <пп ■ 

раз... Йду по твіпачкѵі яТчг 13 ДВОма на‘
по тршачку! Я 1М ОЧ1 видряпаю! (Виходить )

СЬОМА ЯВА.
(11 сам! особи без молоденько? пані.) 

^ШЕВСЬКИЙ (до Старшо'і пані): 

ДОбр?дГй%оДЯЯяУ0дажя’ «ібться вам, пані 
того:) Д і й к о . Ьажаю вам щастя! (звертаеться до Забу-

Не вбіівіайте нік'ого, бо по гоіхі 
СТАРША6 ПАНЕ° Щ6 ДО аптики взяти Л® прімадонни...

Ігі! Не досить Артистки в Чеоча я шо ппп 
ГнЖЖий1:™ С”Д0М1 Й гГ₽а!" 

рів^ТіпѵПмійбр0ДІЙЮ0’ цт? конче п<,трібио! Захво-



27

СТАРША ПАНІ:
— Що там не діеться в тому Черчі! Безстидні! Ще й 
голосно про те говорятъ! Гарне лікуйання! .

ГНУШЕВСЬКИЙ:
— Але ж, пані добродійко, це не те, що ви думаете. 
'Доктор велів купити два пірамідони, а грипа щезне 
без СЛІДу... (Сміеться.)

СТАРША ПАНІ:
— Я вам вже раз казала, що білыие з вами говорите 
не буду..

ГНУШЕВСЬКИЙ:
— Коли так, то ми ідемо(Гнушевська затулюе йому уста) 
теж о годині дѳсятій, а покищо підемо відвідати зна- 
йомих. Просимо одначе на нас не ждати!

СТАРША ПАНІ (до Забутого):
— Безличтті люди! Жиють на віру|... I ще показують- 
ся знайомим!... До чого не доводить подпуста! Брак 
всякого стиду! — Ігі! Але ж я мому Пафнутіеві теж 
нажену стиду! Буде пам'ятати, докіль житиме!' I Ар
тистки і кварГлів і любощів йому відхочеться! і

(ЗАВІСА СПАДАВ.)
КІНЕЦЬ ДРУГОІ ДИ.



ТРЕТИ ДІЯ.
(»Палатка« неосвітлена, майже цілком темна. Входятъ, не- 

мовби здкрадаються, Артистка і радник Квасний.)

ПЕРША ЯВА.
КВАСНИЙ:

Що сталося з мотором? Світла сьогюдні немаю 
АРТИСТКА:

Зіпсував|ся. Направляв його якийсь механік із Ро
гатина, та не докінчив. Поіхав ще по якісь шруби... 
Сьородні вже світла не буде. .

КВАСНИЙ:
— Як воно гдрно склалося для мене... А який я вам 
вдячний, пані, за те, що показали мені, як то »да- 
мочки«, вибачайте, пані забавляються вечорами. Про
шу, прошу, така пані Тузенкова... Краса не абияка!, 
Всі перед нею нипь падаютъ, а нова обіймаеться/ з яки- 
мось. мужчиною!... Або прошу, та Малолітня! Лед- 
ви від землі відросла і вона навіть не замикао вік- 
на й не соромиться на голос говорити: »Степалочку, 
ти залишишся у мене до друроі родини ніччю!« Пані! 
Іаке мале, а таке зіпсоване! Не зашкодило б, якби 
батько підняв суконочку й дав — у шкіру! Прекра-- 
ений матеріял для мое! студіі... I звідкіля приіздятБ 
ті панове?.

АРТИСТКА:
-т Не знаю, мабуть із Рогатина... Але чего я тут 
прийшла з вами? Так мені соромно і <

КВАСНИЙ:
— Пані! Нема чего соромитись. Тут і так ніхто не 
бачить. (Обіймае Артистку й обое сідають.)

АРТИСТКА:
— Як то, ніхто не бачить?... А ті картини на стіні... 
Я Імудень приглядаласъ... і вони мене немовби пере-
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етерігали... Ще бачу на собі погляди Галактіона Чіп- 
ки і хоч нін аж на дйі зиркае, мені здаеться, що він 
каже до мане: »Аргнстко, май розум!«

КВАСНИЙ:
— А сам колись аж на дві зиркав... Був кінь, та зТз- 
дився!... Сьогодні іздить вже на дерев'яноыу ко
нику.

АРТИСТКА:
— Або прошу вас., пане раднику, глядятъ на мене із 
стіни Сясьо Людкевич 1 Василь Барвінський...

КВАСНИЙ: (наслідуе голос Людкевича:)
— »Сьо, сьо, сьо! Та я метав..,. я тільки інспектор від 
музики«. А Василь Барвінський нехай би не встрявав 
у чужі справи! Він і так зайнятий тепер і питие на 
замовлення нову колисанку: Резііпа Іепіе! (Спіщись 
поволі!)

АРТИСТКА:
— Що вн кажете? Нойу колисанку... Але ж пе стра
шно!... Аще глядитъ на менеЦелевич і Всяко Пелен- 
еький...

КВАСНИЙ:
— Великі фіі'ури! Заступники народу! А все ж таки 
на картині вони оба гонять за дівічатами, то вашего 
сумліпня не повинні б яепокоіти. ЗенкО Пеленський 
не від того... Хлоп, як мур, та дружнни боіться, як 
вогню...

АРТИСТКА:
— Або, пане раднику, глядів на меде: з картини Льо- 
ньо якимось таким су мним зором... Грав на гітарі 
й плакав... Навііть кіт із картини мурликав до мене: 
»Артистке, тепер пиненъ, а не марг...«

КВАСНИЙ:
— Бачу, пані, що ви дуже переніжнені... А вон»
тільки за першим разом ніяково, а потім людина при- 
викае. ’

АРТИСТКА:
— Погляньте ще на усміхнене обличил Микели За- 
ячківського... I воне кличе до мене: «Мала б ти ро- 
зум!«

КВАСНИЙ:
— Але ж він так за пільзнером стожить, а не за 
вами!
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АРТИСТКА:
— Бачу, пане раднику, що ви дуже дотепні. 

КВАСНИЙ (обіймае Артистку):
— Пані! Люблю вас! Жити мені без вас важно!... До
звольте, нехай вас поцілую!... А иотім підете до мое! 
кімнати, де я приладив маленьку перекуску... А по-- 
тім, иотім... еге-ге-ге! I так далі і так далі! (Затирае

руки.)
АРТИСТКА:

— А що на те сказала б ваша дружина? До не! може 
теж піти анонім... Тоді не пережила б я сорому...

КВАСНИЙ (стривожений):
— Не згадуйто біди прети ночі!... Моет дружина в тій 
порі найспокійніше спить. Тільки мого щастя, як во
на спить! Бідний я, пані! Одначе велич свое! біди, 
я зрозумів щойно тоді, як вас побачив I полюбив!...

АРТИСТКА:
— Бідні ви. пане раднику! Співчуваю з вами! А те- 
пер обійміть мене сердешно, дуже сердешно і ці- 
луйте, цілуйте, що сили... бе й я вас дуже люблю... 
гіотім підемо на перекуску 1 так далі і так далі...

(Обое встаютъ. Радник Квасний обіймае Артистку, замикае 
очі й цілуе... За той час кріяь бічні двері через кухню входятъ 
тихенько до »Палатки« лікуванці, пані й панове. Орхестра з Яб- 
цьом займас місця на естраді. Електричне світло загорюеться.)

ДРУГА ЯВА. і
ЛІКУВАНЦГ (вітають Квасного окликами):

— Смачного, пане раднику!
КВАСНИЙ (випускае з обіймів Артистку, протирав окуляри):

— Але ж я нічого, то Артистка винна!
ГОРДИНСЬКИЙ:

— Ну, і джентлмен із вас не абиякий! Ви нічого не 
винні... А звідкіля ви тут взялися?

(Квасний хоче втікати, але йому загороджують дорогу пані 
Квасна, Лаврова, обое Гнушевські, Говинські й Забутий). 
СТАРША ПАНІ (КВАСНА):

— Гарно ти лікуеш ревматизм!...



31

КВ АСНИЙ:
— Бігме! Я не винен! То заговор, засідка, зрада! 

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
— Не було б заговору, засідки, зради, ,якби тебе тут 
не було!... Поі’демо зараз до Рогатина, перепекаемо1 
на двірці до рана, а дома я тебе віідучу любощів... Бу- 
ла я вже у твіоій кімпатц'і й веліла служб! спакувати 
твою валізу 1 постіль. Вже я тебе саШ1 з ревматизму 
дома вилікую...

АРТИСТКА:
— Але ж болятъ' мене руки, плеч!! Синці буду мати, 
так мене сильно радник Квасний пригортаві....

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
—7 I ще тим прилюдно хвалитеся? Безстидна! Вже я 
напишу до вашего чоловіка, щоб білыпе пильиував 
свою артистичну зірку... А покищо я вас тріпачк'Овд 
перетріпаю, щоб не давали рандеву чужим чолові- 
кам! (Підносить до гори тріпачку.) ч 1

ГОРДИНСЬКИЙ (заслошое Артистку):
— Вибачте, пані! Артистка під нашею опікою! Вона 
зробила нам усім велику прислугу й пожертвувала 
себе за нас усіх! Простит! випадок допоміг нам, що 
ми вмить дійшли, хто е автором анонімів, висиланих 
з Черча.

ЗАБУТИЙ:
— Скажіть, як ц;е було?

ГОРДИНСЬКИЙ:
— Радник Квасний. мав свою «лабораторію* і з не! 
висилав аноніми..

КВАСНИЙ:
— Я иіяких анонімів не посилав...

ГОРДИНСЬКИЙ:
— Не тільки, що висилали, але навіть вели реГістра- 
туру... Три дні тому, залишили ви на столику по обіді 
реестр. За короткий час побуту в Черч! вислали ви з 
Рогатина 12 анонімів, або »розводових« фотографій., 
Між іншими до панів Машини, Забутого, Говинсько- 
го... до пані Гнушевськоі, Лаврово! і т. д. Цей реестр 
у моіх руках... Не вірите, то погляньте!

(Радник Квасний збентежений, обтирае літ з чола й лов
чить.)
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ЗАБУТИЙ:
Дайте мэні того Квасного! Та я його зіб'ю на ква- 

існе яблуко!... Я дві ночі не спай, два дні да ів .
СТАРША ПАНІ (КВАСНА):

— Вибачте, пане, не маете права бити моро чолові- 
ва! Це я вже зроблю сама дома, так, щоб ніхто не ба- 
чив... Але скажіть мені, хто до мене вислав анонімно- 
го листа?...

АРТИСТКА:
— Це вчинила я, бо хотіла, щоб ®и й цілѳ товариство 
були свідками, як підлабузнюеться радник Квасний 
до чужоі жінки, хоч сам на інщих аноніми нише... 
Але ж болять мене кості!...

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
Добре вам так! Не визначуйтѳ рандеву жонатим, 

та й ще таким, що-випостилися...
ГНУШЕВСЬКИЙ:

— Пане Квасний! Прощаю вам великодушно за ано- 
німа, висланого до мое! дружини... Вона й так не по- 
вірила.

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
—- Без сорому ви, пане! 3 чужою ляфіриндою даете 
еобі рандеву в Рогатині й ще маете відвагу картати 
мого чоловіка за аноніма?

ГНУШЕВСЬКИЙ (флегматично):
—Але ж де не ляфіринда, це моя дпужина, ласкав! 

пані радникова! Найорийнальшша моя дружина... 
I за молодиЦями, пане Квасний, я не бігав, хочби 
тому, що нога боліла, бо маю ісхіяс...

ЗАБУТИЙ:
— Скільки лиха може зробити одна недобра людина! 
Я вже думав про сепарацію і тут прилюдно прошу 
прошения в мое! дружини. (Йде до не! та цілуе по руках.)

ГОВИНСЬКИЙ:
—VI я теж перепроиіую мою дру'жину! (Цілуе руку.)

МОЛОДЕНЕК А ПАНІ (ЛАВРОВА:
— Ія теж прощаю мому чоловікові за »розводову« 
фотографію із двома красунями! (Біжить до свого чолові
ка, цілуе, плаче й погрожуе тріпачкою.)
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ГОРДИНСЬКИЙ:
— Мій колишній, давно вже покійний професор Остап 
Левицький казав часто на »Бесіді«:

Хто мае власну, ориГінальну жінку, —
Нехай нікому не влазцть в печінку!

ТРЕТИ ЯВА.
(Входить слуга Дмитро і приносить валізу. Перевертаеться 

на ній. Валіза отворяетьоя і з Не! вилітае кілька листів. Радник 
Квасний хоче листа поэбирати, але виручуе його радник Гордин- 
ський.)
ГОРДИНСЬКИЙ:

— А!... тут ще нові алоніми не реестровая!! Мали 
’іх дістати чоловік пані Тузенковрі, батько Малоліт- 
ньо'і, чоловік нані Васильке і т. д... Гарна колек- 
ція!...

ТУЗЕНКО:
— Але ж це погане!... Пане роднику! (Звертаеться до 

Квасного:) — Оце той пан, що мене обіймав! (Показуе 
на вищу від себе паню Підлісну.)

МАЛОЛЕТНЯ:
— А я бул а саМаі в кімнаті. I пдякого Степа іи.п ві мене 
нѳ булю!

КВАСНИЙ:
— Заговір, зрада!

(Старша пані (Квасна) зближаеться до отворено!’ валізки 
й витягае з не! жіночий пантофель.) і і

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
— А це Щ0? (Всі сміються. Радник Квасний мовчить.) 

ДМИТРО:
— Та це, прошу пані, ніби чобіт, ніби рукавичка! 
Па ногу не влізв, а на руку ще сяк-так!...

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
— Старик розпуснику! Скажи, чий цей пантофель?
Видно, що ти підлабузнювався ще й до’ішпих жінок... 
Скажи, чий?

КВАСНИЙ:
— Бігме не знаю! ХтОсь підкинув!
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СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
- Ти не знает? »Хтось підкинув«? Пожди, дома собі 
пригадаеш... Певно, на пам’ятку дістав...

ЧЕТВЕРТА ЯВА.
(Входить слуга ГІараня.)

ПАРАНЯ:
А тут я ще щось знайшла! (Подае пакуночок. Радник 

Квасний хоче його взяти, але відбирае йому з рук пані Квасна 
і 'розвивае пакуночок.)

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
— Прошу панства, це жіноча сорочка! (Показуе тт.) 
° переду декольте, на плечах те саме, коротка по ко- 
ліна... Ні! це вже скандал. I для кого ти П купив 
і де?

КВАСНИЙ:
— Для тебе, душко, в Рогатині, у Бойчука.. 

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
В того, що ковбаси продае?... Ти, розпуснику! 

Цілий Рогатин я сьогрдні оглянула і Бойчука склепу 
з біллям не бачи іа... Кажет, що ти для мене купив? 
Так! сорочки з переду і з заду видекольтовані та 
без рукавів носятъ тільки »фіцъки«, а не статочні 
господин!, як я! Моя сорочка запнята під саму щию 
(по\а :уе), а довга мало не по кіетки. Прошу, погля- 
нути... (Підносить сукню.)

ГОРДИНСЬКИЙ:
— Бійтеся Бога, пані, не показуйте!... Ми віримо 
вам па слово!... Але ж там десь повно бацилів!

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
Іакі бацилі, як ви, тримаються не поважних, ста- 

точних жінок, але таких »фіцьок«, як Артистка!

П'ЯТА ЯВА.
(Вбігае ще раз Дми-ро.) 

ДМИТРО (до Квасного):
— Прошу пана! В столі найшов я ще щось — але ж

смердить> щ° ан! витримати! (Затулюе собі ніс.)КВАСНА:
— Та це кварГлі на гостину для Артистки...
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АРТИСТКА:
— Просив мене радник Квасний на кварглі 1 ще ін- 
ші різні пропозиціі робив... Жах, що це за людина’ 

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
— Але на рандеву таки пішли...(доДмитра:) д пеню? 

ДМИТРО: '
— Пляшка пива. Стояла у воді...

ГОРДИНСЬКИЙ:
Нема що казати! Гарне меню!

СТАРША ПАНІ (КВАСНА) (до Дмитра):
— Дай пляшку! Візьму пиво з собою. 
(Всиплю я тобі дома за те, що ти так на Артистку, 
руйнувався. I кварглі купував і пляшку пива, ще 
сорочку хотів дати в дарунку. Марнотравник! ’ роз- 
пусник! (Всі сміються.) Бери пальто й капелюх! Про
щайте, панство й ви, Артистко! Я вам цього ніколи 
не забуду!

АРТИСТКА:
— Ія ціле житая вас, пані, згадувати буду! А вам, 
пане раднику, бажаю щасливоі дороги! Меню ви укла- 
дали без мене... Кварглів не ім! Брр! Пива не п'ю! 
Брр! Сорочку ношу таку саму, як пані радникѴва. 
Запинаю іі аж під саму шию, а довга вона аж по кі
отки... Можу показати!... А як видрукуете вашу сту
дію про еротичпе життя, то пришліть мені

СТАРША ПАНІ (КВАСНА):
— Що? він хвіалився перед вами, що студію пите? 
Та ж він звичайний »маніпула«, три кляси в гімна- 
зіі скінчив! Акти в суді каліграфічно переписуе 
регістратуру веде і за те сьому рангу дістав і рад- 
ником йога пазивають. (До, чоловіка:)Ходи чим скоріше!

(Тягне його за руку. Обое виходять.)
ЛІКУВАНЦІ:

— Щасливоі дороги пану радникові Квасному і йо
го дружині! (Всі сміються і жартують)

ГОРДИНСЬКИЙ:
— Подяка Артистці! Слава жіноцтву! Слава Чер

чу! Шануймо його, бо воно не тількп лікѵщ але й 
еднае нас в одну культурну, украінську сім’ю!

ЛІКУВАНЦІ:
— Слава!



АРТИСТКА:
— Але ж втомилась! А запах кварглів ще чую! Пане 

’Ябщо! Просимо заграти танецъ, щоб його радник 
Квасний і дружина в Рогатині почули! (Музика грае, 

пари починаютъ танцювати.)

(ЗАВІСА СПАДА6.)
КІНЕЦЬ ТРЕТЬОІ ДІІ.
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