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Базар. 

П'єса на чотирі розділи. 

РОЗДІЛ І-й. 

Лісок. Полянка. Майсьний соняшний день. Нема нікогО'. 3 ліва недалеко 
десь чути жіночий палкий голос; по тону помітнр, що говориться про
'lОву. Часом вириваElТЬСН гомін оплесків. Хутко виходить Трохим, за НИk 

поспішав Цінність Мар{Сович. 

Трохим-здоровий мускулистий парубоНj I1УХИ нетерплячі, палкі. 

Цінність Маркович ~ЛlOдина літ 32-34, 3 кучерявою борідкою і 
великим лобом. Очі уважні, бігаючи; вчуваЄТЬСR не раптова, але уперта 
завзята енеJJІ'ія. На Jlиці переваЖllа діловіта занлопотаність. 

Трохим. Ні, це неМОЖJJИВО, це-неможливо! 
Цінність Маркович. Та слухайте, чу.дачина ви, чорт би вас 

побрав ... Так же не можна! Не можна, любчику ... Треба буть терп
ЛJlчіще до людей. 

Трохим (швидко ходячи по nОАянцї). Я не можу! .• Я не мо
жу. Вона говорить просто неможливо! Просто неможливоl Так есдек 
говорить не може... Це-есерство, анархизм, кадетизм, що хочете, 
тільки не соціалдемократична промова... Як собі хочетеl (Зупиняю
~iиCЬ). Потім що це за манера ПРОМОВЛJlТЬ? Вона весь час не зво
дить очей з Леоніда... Вона до його говорить) а lIе до маси. о .к 
чорту 3 такими промовами І От щоl (Ходиmь). 

Цінність Маркович. Ага! Так он чого бісова зозуля кувала І 
Трохиnt. (Зупиняючись). Зовсім не он чого, а вен ЇЇ промова •.. 
Цінність Маркович. Чекайте, любчики, не гарлчітьсл. Ви 

мені скажіть: її слухають? 
Трохим. Ну, слухають ... Але ж ... 
Цінність Маркович. Очі у цеї маси горить зараз! 
Трохим. Ну? 
Ціннісгь Маркович. Маса цл готова зараз за нею в огонь і 

в воду? 
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Трохим. Та це, скажете, через те, що вона гарно говорить'? 
Ха-ха-ха! Через те, що вона-гарна! От через що! 

Цінність Маркович. Любчику мій! Ви самі зараз хвилюєтесь 
тільки через те, що вона-гарна ... яке пам діло до того, ч ере з 
що у маси очі горять? Нам треба, щоб вони горіли. 

Трохим. Напоїть тоді горілкою, ще лучче горітимуть. 
Цін. Марк. Горітимуть та не тим ... У.маси треба перш усього 

з під МУСОРУ виковирнуть соціальну сльозу ... Перш усього .любчику, 
соціальну сльозу! А одною горілкою не втнеш... Вона промовляє 
не важно, . це правда, і звання у неУ не багато, і... хоче буть 
Жанною д' Арк, але зате... у неї краса. У BC.JIKOrO свої цінності_ 
А ви не хвилюйтесь. Вона все ас таки говорить, а що трошки на
бріхує на соціалдемократію, та це вже пе такий гріх. Хто перед 
Богом не винен? А за те, ви подивіться,.8К ЇЇ слухають, хоч вона 
й дивиться на того чортового Леоніда ... Га? .. Багато ви баЧИJJИ, 
щоб з такими РОЗЗ.8вленими ротами слухали ораторів ... Ви ГЛJlНЬ
те .•. (nовертавm'ЬСл в бік ~ОJlоса) Ач, JlК замерли... Ротами слова 
ловлить... А ,'зрна канальська дівчина... Що гарна, то гарна! 

Трохим (Похмуро). Слухайте, Цінність Маркович ... 
Цін. Марк. (nовертаюtшс'Ь до Йo~o). Слухаю, любчику .. . 
Трохим Л в справі з побігом не хочу брать участи .. . 
Цін. Марк. (Здивовано). Оце маt:iш! Це ж через що саме? 
Трохим. Не можу. 
Цін. Марк. (Стурбовано). Ну, слухайте, радість мо.8, не ви

гадуйте ви чорт-батька-зна чого. Чого ж ви не можете? 
Трохим. Не можу! Тільки ви не думайте, що я боюсь ... (Хо

дu,mь по t20Jlян-ц,і. Раптом зупиняється). Ну, слу'хайте, щоб ви чого 
ве думали, .!І Bal\J скажу примо, чорт вас побери: ревную! От і все. 
(Xoдttm", знов). 

Цін. Марк. Кого? До кого? 
Трохим. Марусю до Леоніда. 
Цін. Марк. Ну, слухайте, серце, це-причина, JlКУ я б не 

зважився в протокол засідапв.8 записати ... 
Трохим. Може буть, може буть ... 
Цін. Марк. Так пересилить же можна себе, любчику! 
Трохим. (Зупиняючись). Не можу. Пробував. Ревную до того, 

що голова крутитьс.н ... Не то що ,аллєtорі.в, а О'Е так прямо таки 
крутиться та й годі ... От 'і'ак звідси (nor.азув на нuз жuвота) ІІКась 
хвиля як посуне, так аж туман в очах ... 3наЮ,-дикіс'rь прадідів. 
некультурність, ну, не можу ... Не можу! .. Бупав, що схопив би її 
й ЙОГО і зубами порвав би ва шматки. І аж гарчав би ... Не можу, 
говорю вам, нароблю дурниць... Каятись самі будете... 3амісць .в 
стіну, візьму й р:Іпурпу у Ух бомбою. Найдіть RorOCL инчоrо на 
моє місце ... 

Цін. Марк. Голубчику мій! Л розумію ваше становище, але ж 
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ВJI самі добре знаєте, ЩО нема нікого. Та ще на в а ш е місце. Не 
ВСЛRИЙ з ЦИМ любить діло мати. Це раз. А друге, що просто нема 
ншого. Після розгрому вашої орІ'анізації треба було :'. мікроскопом 
роЗШУRувать вас. Один, два 'та й уже. Ну. хто може? Леонід? Ну, 
ИОГО треба насамперед самого підвести до стіни, підперти його, 
щоб вітер не звалив, а тоді вже хай пуска бомбу ~ рук. 

Трохим. Михайло міг би. 
Ців. Марк .. Михайло, серце, жонатий чоловік. А лучче мені 

мати діло з брігадою холостих жандарів, ніж з одним жонатим 
товаришом ... Ій богу! До речі і Леонід жонатий, хоча тут ... Ну, та 
не важно... Ні, любчику, Михайло не годиться. Він до того ще й 
робітник. Як щось станеться з ним, ПОІіИне нам жінку з трьома 
дітьми ... Не талія! Пересильте ви себе ... 3акрутіть віжки на руку і ... 

Трохим. Ні, не можу! Боюсь ... Хай тоді ні вона, ні він не 
беруть участи ... 

Цін. Марк. Ну, а хто? 
Трохим. 3амісць Леоніда - Оксана, а замісць Марусі ... 

(.uовчumь). . 
Цін. Марк. От бачите: а замісць Марусі вже й нема· нікого ... 

А Оксана знов з шостиміслшною дитиною... Ні, голубе, плюньте, 
не псуйте справи ... Тут же, серце, все таки ходить про волю два-
надцяти товаришів ... Іде ж треба подумать на худий кінець ... Га? .. 
Та потім ... ЧеБайте! Та звідки ви знаєте, що вона любить Леоніда~ 
Boua вам сама казала~ 

Трохим. Ні, не казала, але ... 
Цін. Марк. (зрадівши). Не казала? Хо! Та!, ЧОl'О ж ви тут ... 
Трохим. Але я сам бачу. 
Цін. Марк. Ну, любчику, це-не глагол! Це-не глагол! Ви 

іменна той, що ні чорта не можете побачить. Імсппо, радість моя, 
не той... А от я бачив, що вона нк раз не любить .Jlеопіда... Як 
раз це саме Jl бачив. . А що ХОІТете знать, то імен но вас вона 
любить. 

Трохим. Ну, це вже ви той." 
Цін. Марк .. Правда! Правда, голубе. Jf Еавіть здивувався, як 

ви сказали, що ревнуєте. "От, думаю собі, і.п.іот ... (ви вибачайте, 
це ж Jl про себе так думав) от, думаю, хаЛJlва, дівчина 3 ним така 
мила, весела, очеНJlта сміються. грають, горять, а він ревнує ... " Та 
ДО БОГа ще? До Леоніда! Ну, любчику, ви таки ні чорта не бачите. 
Прямо таки ні чорта та 11 годі! 

Трохим (Мл'Кше). Ну, роз скажіть ви кому инчому ... 
Ців. Марк. Ні, голубе, це вже ви розкажіть і іменна кому 

инчому, а не мені. І розкажіть, наперед узнавши, довідаnШИСІ., а 
не те, що так... Треба все своІми власними руками об!IIft.I!Rть, 
своїми очима обдивитись, а тоді купувать. От трохи зараз скsндала 
не зрОбили ... Ну, подумайте самі, лк би ви засвистіли, або заБ.РИ-
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чали, що вона не так говорить, ЯК би ви обидили дівчину, нха, 
може вас любить. Що б, ви думаєте, дуже до серця їй припали б 
за це? Ех, народ! "Леоніда любить". А вона .ІІк що вже істинно 
сказать, може, нікого ще не любить, оо вона-Жанна д'Арк. От 
що! .. Ага! добре, що згадав. Слухайте, серце, вона неодмінно хоче 
в:~лть на себе "функцію" кидання під стіну. Неодмінно треба одго
норить її від цього. Вона подвигів шукав. ЧУД(lВО. 'rільки не треба, 
щоб ці подвиги були смішні. А крім того, вона ще може попсу
вать всю справу: бомби до стіни не донесе, РОі.!ірветься у неї в 
руках, ЇЇ к лихій годині пошматує і весь побіг провалить. Треба 
їй говорити, що вона призначена для инчого. А поки що вона 
своєю красою не одне ще пролєтарське серце зворуши'l!Ь. Погано 
тільки, що де'які серця занадто вже ворушаться. Ну, та де ліс 
рубають, там і тріски летять. Так от, любчику, майте це на увазі, 
,лк будемо сьогодні рішать справу. А сьогодні треба неодмінно все 
скінчить. Публіка в тюрмі хвилюється, жде, може дурниць накоїти. 
f самі ви будьте хорошим, не гальмуйте справи. Центральний Ко
мітет доручив мені цю справу і я мушу її довести до хорошого 
краю. Не кладіть же мені свині, голубе, і самі себе не ставте в 
смішне становище. 

Трохим. Слухайте, тільки, будь ласка, нікому нічого про це ... 
JI вам, як відповідальному орtанізатору сказав, щоб не думали 
чого... Це моє інтімне життя і я не хотів би, щоб ... 

Цін. Марк. JI розумію, я розумію, будьте спокійні ... 
Трохим. А потім ... Ви-справжній Ціпність Маркович ... Н" це 

у вас по торговому усе математично. "Треба держать її на цій 
мрії, бо це для нас не . корисно"... Може, й корисно, не знаю, 
тільки я вам не ручаюсь за себе. НаКИIlИТЬ, скажу. всю правду і 
каюк. Не обіцяю. Не можу підраховувать. Ніколи не торгувавсь і 
торгуватись не буду. 

Цін. Марк. Невже не торгувались? (Оміється). Ех, ви, дво
РЛНЧИІШ! Ну, а як ви думаєте, через що Леонід більше подобflеться 
Марусі? Га? (Трохи мовчки дивиться на Йozо). Ну, от розміркуйте, 
через що? Так Бог дав? Га? Того, любчику, що Л~онід умів 'іОрГУ
ватись. ~ Накипить і всю правду скажу". Ех, виl їй ваша правда 
потрібна, як сироті трлсцл. Ви їй дайте ту цінність,. що дав Лео· 
під, о'г тоді й сторгуєтесь. Дайте ЇЙ любов до її високої душі, не 
кажіть, що вона проtраму перебріхує, от і побачите... Життя, 
любчику, базар. Хочеш бути богатим? Виходь з товарами, тор l'УЙСJi , 
обмінюй, рости, сам давай і у других бери. А як сам не маєш ні 
чорта, то й візьмеш чорта пухлого. Так було, так буде до кінцн віку. 

Трохим (.І/,яzаючu на тpafJY). Слухайте, ви вже наIlисали свій 
курс торгової філософії? 

Цін. Марк. Ні, ще не написав. Ще не написав. Часу нема. 
От як ще трохи ПОВО3ЮСL з такими орtанизацїями, HR ваша, та 
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IООпlЦУ в тюрму от ТОАі вже напишу, неОАмінно напишу •. Ну. ro
ворить: будете строїть дурниці1 Ідете на побіг? 

Трохим. Та чорт ВІІе бери, іду! 
Цін. Марк. Ну, от, так би й ,:taBHO. Вчить вас, пістолетів, 

треба. От ви прийдіть до мене вільним часом, я вам прочитаю 
.lЄlщію своєї філософіІ, може, не таким диким бу.u;ете ... 

Трохим (с...,іючucь). Е, ні! Я вже лучче другу бомбу піду 
~aть ... 

Цін. Марк. А розум ... 
за сценою раnто..., оплески. Цінніст" Маркович і Трохи,м раЗО..., 

озираються. 

Цін. Марк. (nрuдивляючись). Скінчила, чи що?.. Ні, щось 
.!.Уже швидко ... Щось сталось наче ... Чи не істерика? 3 нею це 
.оже бути... Іде сюди, лице незадоволене, знервоване .. 

Трохим. 3 Леонідом ... 
Цін. Марк. Да щось говорять... Гаряче ... Дивно. Щось тра

ПВ.10СЬ. (Оерйозно й поспішно до Трохима). н:. так слухайте, mб
ЧIlEу, значить, ідете? Чуєте? 

Трохим (дt'IІАЯ"UCt. 11 лісок, неуважно). Чую. Щось cJlpaBJI,i 
CТUOCЬ. Робітники дивляться Їм BC.Jli,ll; ... 

Цін. Марк. Да, да .. ТіJlЬКИ слухайте СЩВ: Марусі бомби ні 
за ЩО не давать. Чуєте1 

Трохим. Розуміється. 
Цін. Марк. Потім зараз "е тут в ліску треба обсудить, як 

бути 3 тюремними. І" обов'язково треба завтра ж СІЮ вістить про 
1;евь. Не пізніще. 

Трохим. Як що ми щось вирішимо. 
Цін. Марк. Треба вирішить, треба! От я тільки .БОЮСЬ, що 

не .!іІожна буде завтра сповістить їх. Побачення тільки по патни
цп. значить ще чоти рі дні. llочтою . не можна ... Ех, біда! .. (Ти-
пщ~). Ну, так, любчику, не строїть дурниць! Чуєте? 

Трохим. Та добре. 

Вroдumb хутко Маруся; за нею Леонід. Маруся - дуже zарна, .мо
.юденька дівчина, з велики,ми, натхненни,ми очима. Дуже нервова' 
~aнa. Говорить иноді піднятим тоно,м, вucolШМ стиле..." особ-

ливо як хвилювtnt.CЯ . 

.!:юнЦ-худощавиЙ, з бліno-маmoви,м лице..." трохи Зlорбмниu; неве
,n'іХа юрна борідка; короткозорий, носит" nєнснє, яке часто вити
tI~. uтaю"и очима. Часmo ...,ав виuяд здивований; надто коли 
. . сердиmt.Cя. 

МаРУСJI. Не вірю! Не вірю! І я вас прошу, Jlишіть M~He однуl 
! ёе ХОЖУ! .. 
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ЛеонІд. Але ж, Марусю, це просто чудно ... Хиба ж можна тав? 
Цін. Марк. Що таке? Що там сталось? 
Леонід. Товаришка' посередині .ерервала свою промову 

пішла ... 
. ЦІп. Марк. Через віщо? 

Леонід (.ШlУЧUСЬ). Я, право, сам не знаю... Робітники дуже 
вражені ... 

Цін Марк. А ви їх так і покинули? Ідіть же швидче назад 
і заспокойте іх. Скажіть, що товаришці зроБИJlОСЬ погано, що вона 
спочине і зараз прийде. 

Маруся (сівши на траву під деревом, нервово). Я не прийду 
більше! 

Цін. Марк. (мо~аючи Леонідові). Ідіть, ідіть, любчику ... То
варишка заспокоїТ'ЬСJJ ... Я ЇЙ скажу пару солодких слів ... 

Маруся. Я хотіла б зостатись сама.· 
Цін. Марк. (киваючи Леонідови). Ідіть, ідіть. Та й ви, Тро

химе ... Ідіть, заспівайте з ними щось ... А мені треба з товаришкою 
дещо хонспіративн~побалакать. 

Леонід (nолrалу йде, за ним ТJЮхим, озираючись на Марусю). 
Цін. Марк. (присідаючи коло неі, мm"о). Я на одну хвили

ночку. Маленька справа єсть. Тільки, може б ви мені сказали .Все 
таки, що там у l1ас вийшло? Га? 

Маруся. Вийшло те, що 11 більше ніколи не буду промовлять 
перед масою! 

Цін. Марк. То ж чого так? .. 
MapydR. Бо мене не слухають. 
Цін Марк. Вас не слухають? Вас? Е, моя хороша, це вже 

ви вередлив} дуже ... 
Мар,уся. Вони не слухають, вони див л ять с JI на мене! 

Вони крас·у мою слухають. (Поводить плечима і закривав ліце ру
"ами). І це сказав робітникl Робітник! 

Цін. Марк. Який робітних? Що сказав? 
М:аруся (зриваючи pyкu, з обуреннвм). О, проклята краса моя! 

Я непавижу ії од всеї душil 
ЦІн. Марк. Та за піщо, голубонько? Що ;вона вам зробила? 
Маруся. Вона зробила те, що 11 не можу бути вільною. От 

що вона :мені зробила. Вона скрізь мішавтьCJI. Скрізь, скрізь! Л не 
вірю людям через неї. Що б JI не сказала, що б я не зробила, я 
ніколи не знаю, чи так, чи не так, бо завжди дла всіх це гарно. 
А гарно через те, що JJ сама гарна. А потім... це прямо нестер
пимо, всі закохуються, всім зараз моя краса в очі падав. Ні один 
чоловік, не любив мене, а 'ІіJIЬКИ ПРОКЛJIте тіло, красу мою, будь 
ти проклята! У мене нема ні приятелів, ні друга... Або закохані, 
або вороги ... Женщини ревнують, а мужчини закохуються .•• 

Цін. Марк. Ну, вже ж не так, щоб усі ... 
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Маруся. Усі! Всіl Л ще ві одного не 6ачила, щоб не спро
бував хоть залицятись ДО мене. Революціонери теж. Л думала перше 
шо революціонери не такі, але ... бачу ... 

Цін. Марн. :Мон хорошаl хиба ж уже революціонери вроді 
ІИХ свиней, ЯКИМ не дано у небо дивитись? І революціонери-че
.!ові;ки. Краса для всіх краса ... 

Маруся. Ну, нехай, коли н була .таи" серед тих. Hiqoгo 
.1ивного, коли юнкери говорять копліменти гарненький панночці ... 
Їм більше нічого робить. Але тут ... 

Цін. Марк. Ви, серце, uеребільшуєте. І огорчаетесь. Щоб по
тішить вас, л вам скажу", що не всі у вас закохані. Иеред вами 
аз єсмь перший, що хочу од вас тільки прекрасної душі вашої. 
Чого так дивитесь? Правду говорю. 

Маруся. А як би л запропонувала вам обняти вас, поцілу
вать,· милувать? Ви одмовились би? 

Цїн. Марк. (заМnЯ6ШUСЬ). Бачите, люба моя, лас1tа людини, 
звичайно, є певна цінність, якою, так сказать ... 

Маруся. Ні, тут л не про ласку людини, не про душевну 
.д:аску говорю, а про ласку тіла, краси IІІОЄЇ ... 

Цін. Марк. Бачите .• Як вам сказать? Л, розуміється, оДмо· 
вивсн б, бо ... Ну, та причини не важно ... Звичайно, одмовивсн 6 •.. 

Маруся Дивно. Ну, я вас слухаю далі. 
Цін. Марк. А далі ось яка річ. Висердитесь на свою красу. 

Скажіть, чи похвалили б ви того чоловіка, який сердився на свій 
розум за ТР, щО віп У його є і що його люблять за його~ 

. Маруся. 01 .. Зрівняли! .. Це инqа річ. 
Цін. Марк. Така сама, лк і краса ... Bce-цiHHic'JЬ ... І "раса, 

і розум, і травка, і книжка, і дереяо... все цінність. І на вашому 
місці'н навпаки, 'благословляв би свою красу ... І не робив би так. 
JlK ви: не чипляв би оцих . незграбних кохточок па себе, оцього 
І\апелюшка староі дівки. Л знаю, ви це робите, щоб буть ІІоганчою. 
А цього не слід робити. Л 6 ще побільшив цІО красу, начепив би 
теЄ'сев, там стьожечку, Тi:lМ 6аНТИЧОR... -

Маруся. Ну, слухайте, мені цл розмова не подобаетьсл. Ии 
це можете говорить ИНЧИ&J. а не Mf.Hї:.. (Обурено). Господиl І це 
говорить революціонер! ... А дух ваш де? "БаНТИЧОR U оО' Н 6античком 
понесу світ правди народу? Нея ціль НlJша, щоб людскіСТІ) вийшла 
3 рабства тіла, а ви кличете ~JeHe піДЛJlгати йому? І народ! .. Иil 
Революціонери, настолщі революціонери не твкіІ Не такі, не такі! 
lyx свободи, PO\lYMY править світом, а не ваш .... бантичокUI .. Да, 
JI тепер розумію ... Коли проводарі партії ГоВорЯТl, так, ТІІ щО див· 
~!OГO, що робітники теж .. Коли л говорила промову, л чула, лк 
ОJ.ин робітник ПРОШОПО'Іів другому "оце ;к тії очі, що душу від
.liIВ", ЧИ щось вроді цього ... Л зразу. покинул:\ говорить і пішла ... 

ІІіВ. Марк. Через пе? 
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Маруся. Да, через це. А тепер л бачу, що в партії мені ро
бить не можливо. Або виити і вернуть сл до панства, або знищить 
свою красу. Так-так! Не ивакше . .л більше не можу! 

Цін. Марк. Слухайте, сердению, ви самі потім будете смін
тись З себе... У вас нерви nідннлись і вам здаетьсл усе таким 
страшним. Ви заспокойтесь, гляньте, лка краса круг нас ... Невже 
й це треба нищить за красу? (Маруся робиm1J нєтерnлячuй жест). 
lIy-ну, л жартую... Тільки заспокUЙтесь і викиньте такі думки ... 
Ій богу! 

Маруся (Гірко). О, не бійтесь. В ТО!!1У Й річ, що в мене 
немае ('ил на це. Це можуть герої, а Л ••• на великий жаль тільки 
подла буржуйка, якій страшно щрізать косу і облить лице сірною 
кислотою ... 

Цін. Марк. Та на віщо Ж, МИКО.1l:0 Милоt'ТlIВИЙ?! 
Маруся. На те, щоб почувать себе людиною, а не лялькою, 

лкою всі ~ішаться і граються! 
Цін Марк. Ну, й орtанізація! .. Ну, знаєте що, ВИД80 мол 

філоСОфіл з вами не той ... Лучче поговоримо про справу. 
Маруся (на сдові "справа" зразу noвертаєmься до його, ро-

биться уважною й навіm'Ь трохи несмілою). Jl слухаю. 
Цін. Марк. Справа, бачите, така ... Справа з цим побігом. 
Маруся (уважно). Да, 
·Цін. Марк. Вона у нас може не вигоріть ... 
Маруся (Трівожно). Як'? Через що? Провалилось? 
Цін. Марк. Ні... А те, що люди починають вередувати ... На

приклад, Трохим одмовлнє'Гься брать участь. 
Маруся. Одмовляється? Він же ще сьогоднн зо мною бала

кав і ми так сміялись, )'явл.яючи начальника тюрми ... 
Цін. Марк. А ось тільки що занвив мені, що не може брать 

vчасти... А ви ж знаєте, що він дvже ·цінна людина... Без його я 
не знаю. як ми будемо... . 

Маруся. Але через що ж? 
Цін. Марк. От тут то, моя люба, і єсть усл катеtорія... Як 

би ви спокійнеНLКО вислухали, що н вам скажу. н був би вам 
дуже вдячний ... 

Маруся. J:I вас спокійно слухаю. 
Цін. Марк. Та воно правда ... 'Хм! Так от, бачите, він дуже 

ревнує вас до Леоніда ... 
Маруся (Оnа,~ахнувши). Ну, от! От вам·! От вам перший при

илад! Та лк він смів! .. 
Цін. Марк. От л ж казав... Підождіть! Ну, й народ же в 

цій орtанізnniїl 
Маруся. Так ЩО ж йому треба? Щоб л його любила'г Ну, 

коли йому так хочетьсл знатр, то JI таки .1Іюблю Леоніда. Да, ,ца! 
От вам і йому! Можете йому це сказать. Люблю! Бо це єдиний 
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чоловік, J1КИЙ може буть високим, J1КОМУ .11 вірю, якому не краса 
]ІОН потрібна. І він H~ буде кидзть товариського обовнзку через 
ревність. фу, скотство! 

Цін. Марк Так. Дайте ж мені вставить слово. Так от цей 
самий Трохим, виходить, ревнує. 

Маруся. Я цьому не винна во ~с.якому разі! 
Цін. Марк. Цілкuм признаю. Але річ не в тому. Річ в тім, 

щоб його в.держать і не дать пропасти справі ... 
Маруся. Я не розумію ... Це таке,' це таке ... І це революціо

нер? Ізза ревности він жертвує свободою дванадцяти товаришів?!. 
Але все таки .11 не розумію, через що кида'? Ревнує? Так нехай на 
мене сердиться, а не на товаришів ... 

Цін. Марк. Він, серце, не сердиться, а не може ... Це, розу
мієте, людина страшенно імпульсивна, з великими страстями. Дикий 
навіть трошечки. Закрутить йому в голові, і він же кине, плюне, 
нустить собі кулю в лоб, і вийде єрунда, розуміється... Так от 
треба його заспокоїти ... Чекайте! Не треба хазать, що ви його лю
бите, але не треба дратувать ревности. Цей час тільки, поки екін
ЧИТЬСJl справа. А там· хай с.обі ревнує на ЗДОРОВJI, це йому не по
ШІ\ОДИТЬ. Стражданнл від коханнл-це ще біда не велика, а иноді 
навіть приємна. ' 

Маруся. Що ж, значить, .11 повинна брехать йому? А лк він 
спитає, л повинна ГОВОРИТЬ, що не люблю Леоніда? 

Цін. Марк. Е, щО Іще вчить! Жінка в цих справах, лк liа-
ченн на воді, не вчившись видержить надлежащу позіцію. Хе-хе-хе! 

Маруся. Я до таких жінок не належу. 
Цін. МарІ\'. А ви спробуйте. 
Маруся. Брехать я не вмію і не хочу. Ні, це пусте діло, л 

не хочу! 
Цін. Марк. ОТ JШ ЇМ цл брехнл! Не в тім річ, що в хаті 

піч ... Діло не в слuві, а в тому, ЩО з того вийде. Бува, що треба 
брехать. Не буде1.'е ж ви з жандuрами правду розводить? Брешуть 
же лікарі хворим, щоб їм брехньою помогти. 01.' тут такий самий 
хворий. Поможіть йому і инчим. Єдипе погане на світі - страждан
НЯ, та й то часом приймають на себе меньче, щоб уникнуть біль
шого. А правда, брехнл, це средство проти страдання. Одне сред
'2ТВО тоді годить сл , а друге тоді. В данному разі вата правда не 
ГО,J;иться, бо попсує справу. А брехня поможе. Будьте ж справжньою 
реВl)люціонеркою і принесіть у жертву коллективности свою правду. 
Це є більша заслуга, ніж взлть й сказать ЙОJlІУ, що не любите. 
Вибірайте, що важче, а що легче, коли хочете накладать на свої 
=.Іечі жертви. Ну, як? 3гожуєтесь? 

Маруся. Добре. Я згожуюсь. 
Цін. Марк. От і ЧУДОВО! Я так і знав, бо ви-людина ро

~~Ha. Ну, а тепер ще маленька умова: нічого про це lІікому не 
:<:~:'рить. Добре? Навіть JIеоні.цови. 
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Маруся. Але ж .fI можу Леонідови говорить про своє відно
шення до його? 

Цін. Марк. Скільки хочете. Але нічого не говорить про від
ношення Трохима до вас. 

Маруса. Л не розумію, чого ... 
Цін. Марк. Це, бачите ... Перш усього, це Трохима тайна, а 

друге, ЛеоніДОВІ{ буде це неприємно, він теж людина, бу де теж 
peBHYBa~ь •.• 

Мар уСЯ. Леонід? О, :іІі! 3а Леоніда будьте спокійні ... 
Цін. Марк. Ну, хто його заа ... Та, раз він такий, так на 

віщо вам ГОВОРIfТЬ йому зараз? Підождіть,.як скінчитьсн справа. 
Во я боюсь, ЩО як Трохим тільки помітить, що Леонід знає і ЩО 
ви самі розскаsали; то його дике самолюбів таке накоУть, що і ... 
говорить страшно. Ні, ви вже обіщайте мені, що будете мовчать, 
хай н хоч s цього боку буду спокійний ... 

Маруся. Коли вам так ... я обіщаю. 
Цін. Марк. От і чудово. А я зараз постараюсr>, щоб ви трош

ки побалакали з Трохимом до засідання ... Це його заспокоїть. Ви 
посидьте тут, а Н ... (ПоверmаВfIIf!CR йти). А от і Леонід з жінкою 
ідуть сюди. 

Маруся (швидко вставаючи»). 3 жінкою? Мені зараз дуже не. 
хочеться стрічатися з нею.. Ходім звjдси ... (Пocnішно іде в дру
tий бік). 

Цін. Марк. (йде за нею). Та чекайте, вона не вусавтьслl Ну, 
й ,D;іла у цій орtанізації! (ДQбродушно cMiemtCJI). 

Пауза. Чути спів робітників. з' являютtCя Леонід і Оксана. 
Оксана (чорнява. блМа, не nozaHa, з 1)із,,0, сильно обведеним 

рото.м). Розуміється, це вже смішно. Чого ж вона тікає? Ач як 
побігла! Сильні не тікають ... 

Леонід (зduвовано). 3вичайно, тікатиме-, коли ти з нею три
маєш себе так завжди, як ... з ворогом ... 

Оксана (зупиняючись). Слухай, Леоніде, мені страшенно на
докучили твої нотаціі за цю панну ... 

ЛеонІд. Вона - '.rоваришка ... 
Оксана. Пора ]Іже скінчить цю комедію... (Хвuлювться, за· 

"усюв zубу). ДаІ пора. Ти скажи мені, ДJIЯ кого Й для чого ти на
зиваєш себе моїм чоловіком? .. 

Леонід (скидаючu' пенсне, теж хвUЛЮGmtся. Здuвовано і тихо). 
у нас же дитина Є ... 

Оксана. АгаІ .. Але ти можеш назипать себе батьком дитини, 
а не моїм чоловіком ... 

Леонід (вurnuраЮЧl' neнCHЄ, мухо). Не треба говорить про це. 
Оксана. Ні! Пора скінчи'rь. Де гидко. Ти мало не ЗОlllлів, 

коли вона викинула цю штуку. Ти сам себе перед І!сіма робиш 
Jlицеміром, називаючи cefie моїм ЧО.1l0віком і тут же упа,D;аючи ЗІ.' 
другою. Це-гидко! Або ти любиш її, або мене ... 
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Леонід. Мені тлжв:о розлучитись з тобою •.. 
Оксана. Так ... Значить ... Хе! Ти хотів би Її і мене? Губа не 

.IЛJ3. Ну, тільки цей номер не пройде ... Говори: ти любиш m Го
JUри прямо. 

JIеонід (твердо МЯНУ8'Шu на неї). Да, л люблю її .. . 
Оксана (Kpuвo nОСJIIЇХНllВШUCЬ). Ну, от •.. От і все ... Значить 

JIOжна попрощатись і... все ... 
JIеонід. ПіДОЖДИ .• Мені трудно св:азать тобі... ТИ прости 

)(еве, Охсано ... але ти завжди ..• ти сама винна ... ти завжди ТJlГНУ
.ха мене до землі, вниз ... 

Оксана. JI тлгнула? Чим? 
JIеонід. JI не можу сказать ... НУ, хоч би ... любвв твоя ... та-

u земна, ПJютська ... Думаєш ти теж про все таке ..• домашнє ... От 
цього в нас раз-у'раз сварки БУJIИ .. Ми не підходимо"' один до 
ОДНОГО ... 

Оксана. Н ... Мол любов ПJютська1Оо Ти це говориш? Ти, .икнЙ 
вииучував мене сво.єю... плотсьшстю? Ти це смієш говорить? 

JIеонід. Ти викликаJІа в мені таку люБРв ... 
Оксана. Ну годі ... -Можеш іти до тої, хай вона тебе тлгне 

на небо... ТіЛЬІШ гляди: л два рази любить ОДIJОГО не вмію! :3 неба 
звичайно, скоро на землю тікають ... 

JIеонід (nосміхнувшис'Ь) О, про це не ·rурбуЙсл ... 
Оксана. Цілком певний? НУ, лізь на небо. Тільки Г.ЩJ;И, не 

дуже високо залазь, вище падать приЙдетьCJI ... ГЛЯДИ, щоб тобі 
ие зостались "рожки да ножки" пі1l духовним coycoJ\1 із небесних 
розмов ... Xa-xa-xa!.~ Вона хоч і подвижниЦJI, а з плоти зроблена, 
нк і ми грішні смертні ... 

JIеонід. Оксано! Це ти говориш'( Ти-благородна, розумна? 
Оксана. А ну вас к чорту? 3 вами, дійсно, ПОШЛJIЧКОЮ ста

в:еш. Прощай ... (Хоче ити). Ти коли забереш од мене свої речі? 
JIеонід. ШДОЖДІІ, Оксано ... я хочу ... 
Оксана. Ні одної хвилинки ждать не буду. ні одної! Щоб 

~гоДня ж тебе не було. Івашка _ти можеш бачить, коли схочеш, 
L .. жить ми не будем ... Прощай. (Хутко іде). 

Jlеонід. Оксано. Дай же мені сказать ... -Що ж це таке? (Сnі· 
IIПmIЬ за нею). 

lkt. час аа сценою ц,улucь співи, то змовкаючц, то знов nочинаю
'Іа."" новою піснею. Cnївают" якоіс" веселої. Чути ляскання в долоні, 
~-=-ння і ніби вибивання ноааJllи по 3емлї. Чевт"ся вибух сміху і 

зти~ае. 
f 

В!uодяm" Маруся і Трохим. -
llaРУСJl. JI і не виню ва.:... Тільки цим ви даєте оцінку са

lJ.iI! собі. • Скажи. що ти JIюбиш і JI скажу, ХТО ти" ... JI стра
~=: 3'!/НШ!Іась ... Сндемо? (Сідав). 
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Трохим (J~яzаючu біля неї, зnuравтwя на лікоть ї захоплено, 
не зводячи очей, дивиться на неі). 

Маруся. не дивитьс.1l так ... 
Трохим. Чому1 
Маруся. Я не люБJIЮ .. 
Трохи~. Я инакше не вмію дивитись на вас... Безумно хо-

роша! Безумно прекрасна мол! 
Маруся (стро/о). Трохиме! Я що сказала вам? 
Трохим (винувато, зітхнувши). Не буду ... 
Маруся. Можна Ж, здаєтьс.1l, і так посидіть з товаришом. 
Трохим. Та... звичайно ... 

. Маруса. Тільки не треба строїть таких :кис.пих мін... Я не 
люблю... Чуєте? 

Трохим. Ви зо всіма нашими .1ІК з тOfJаpuшами сидите? 
Маруся. (Здивовано). Звичайно ... А .1ІК же инахше? 
Трохим (дивлячись у землю). І з Леонідом? 
Маруся. Леонід такИ:и же товариш, ./Ік і всі.. СJIухайте, ви 

вже баJIакали рішуче s вартовим? / 
Трохим. У &е ... .. 
Маруся. Він згожуєтьС'.н? Да? 
Трохим. Да ... 
Маруся. Серйозно? Як .я рада! Ви мо.подчина, Трохимчику! 
Трохим. Дайте наІ'раду ва це. 
Маруся. Яку? 
Трох~пп. Руку. 
Маруся. Нате! (nростяzав РУ"у). 
Трохим (хапав, жщуче цілує). 
М~руся(вириваючи). Так не треба ... Пустіть, Чуєте, Трохиме? 

Пустіть... . 
Трохим. Не пущу, не пущу ... 
Маруся (хвилюючись). Пустіть ... Я цього не люблю ... 
Трохим. Через що? Через що? 
Маруся. Аlені буває негарно ... Пустіть ... Ви завжди sара.жасте 

мене ЧИМСЬ поганим... Чуєте, Трохиме? 
Трохим (мовчки'Uілув руху). 
Маруся. Трохиме! Я буду се[lДИТИСЬ ... 
Трохим. Я безумно люблю вас ... Ну, трошечки посидьте тах ... 

Ну, трошечки ... Св.ята, прекрасна! •. (Впивається в РУХУ). 
Маруся. (Поcuдївши непорушно, тихо мадить друzою ру"ою 

uozo ZOЛOfJу). Ну, годі вже:.. Буде, Трохиме ... 
Трохим (жа,учим ШОП0том). Ще трошки, ще трошки ... БJlа

гаю. (Підсовується ближче, обома ру"а",а обхonлює її ру"у). 
Маруся (хвилюється). Трохиме! .. Не треба! .. 
Трохим. (Ще nідсовувmься, цілує ру"у вище, 'Холо ліктя). Ще 

трошки, ще трошки ... 
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Маруся (беЗСtміє, часом заt'МЮ'lцув очі). Трохиме .. 
Трохим (ще підсовується, nриmуляв .4Ut~ до Ії ,меча, ціІIУ')' 

!пе трошки, ще трошки ... (Весь час дихає все важче й важче). 
Маруса. (Все більut і біл'Ьut бєзси.tіючи, .~шшttнально): Трохи

]t~... Трохиме ... 
Трохим. Ще трошки, ще трошКи .... (Обнімає за стан і жаzуче 

"р"toрmає до себе, хоче поцілувати в лице). Кохана! Доро ... 
Маруса (стрeneнувшись злякано othzuxae). Трохиме! (Хутко 

встає, важко дuхаЮ1Ш) 
Трохим. (Понуро cttdumt). 
Маруся (oдpUBttCmO, ХМУРО). Вп хочете .. , щоб н. з вами навіть 

не балакала? 
Трохим. Простіть ... 
Маруса. Ідіть поКличте Марковича ... JI хочу ЙТИ до дому ... 
Трохим. Зара:f ... (Встає винувато, не ріtuуче)". Ви сер,цитесь 

на мене? 
Маруся. Ідіть, ідіть ... 
Трохим. Ну, чим же JI винен, що безумію?.. Jl дурію при 

вас ... Не сердьтесь. Ну, посміхніТЬСJl. І1 буду знать, що ви не сер
дитесь і ... І світ, Марусю, переверну догори ногами! ЯК табурет
ку! Ій-Вогу! 
. Маруся (слабо nос."іхнувшuС'Ь). Вев ричага? 

Трохим. Вез ... без соломинки! Одною радістю своєю. Ех, 
~Іарусю! .. (Чухає1n'ЬСЯ+ Ну, n йдуl Ех! (Швидко йде вліво). 

Маруся (ходить по nолmщі, поті,}! сідає та,,, же і noнуро 
дlииmься в одну то'е"у, 'Іасо.М l/І,и601\0 зітхаючи). 

C11paoa вuходшnь Леонід і пильно, я" всі 1\оpom1\озорі, 11рuдивЛllвm"ся 
до . Марусі. Підхoдuть ближче. 

Маруся (озирнувшис'Ь, радісно, Яl> дuтшta) . • 1еоніде! (Простя
rпє Plр,и). 

Леонід. Що, мол діточко? .. 
Маруся. Лк л радаІ.. Лк JI рада ... Слдьте коло мене ... Дайте 

:иепі вашу руку ... От·так... . 
Леонід. Що 3 нами, Марусік мій? Га? .. Чого хвилюєтесь? Все 

те саме? .. Да? Не треба, ве треба хвилюватись ... (Ніжно мадumь 
її руку). 

Маруся. Ні... Так... Л скучила за вами ... Мені так гарно, 
спокійно-спокійно з вами ... JI пічого не боюсь з вами ... 

Леонід. Правда? .. Діточка зо мвою вічого не боїтьса? .. А 
;;;:;о/)](ОВУ свою зопсуваJlа? Га?.. Ах, ви ж ... 

• apycJr. Знаєте, ХОJJИ ви тах зо мною говорите, мені вже став 
~·~o{JJUlO за сво! думки... І СТИ)І;но, що JI зробила сьогодиа... Робіт
пп БУІУТЬ незадоволеllі, правда? .. 

Леоll1J;' Ні .• Розукі8ТЬСJf, було б краще, ак би ви скіНЧИJJИ. 
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Ну, та ВО1' простить на цей раз ... А вони вас та!\: любл.ать, що все 
пpotт.ать ... ВОНИ заНЯJlИСL тепер іграми ... Нічого ... 

Маруся. Правда1 Спасибі.. І ви не сердитесь на мене'? Не 
сердьтесь ... Ви-м:ій є,uпиЙ ... 

Леонід. (Тихо). Я тільки що· балакав про вас з ... товаРИШRОЮ 
Оксаною ... 

Маруся, 3 ... "товаришкою"? 
Леонjд. Да... Ми розійшлись... Я сказав, що .ІюБJlЮ ... другу 

і м:и ПОПРОЩaJIИСЬ ... 
Маруса (тихо). Я бачила, ак ви ЙПI.lИ ... 
Леонід. Ми чесно розійшлись і тепер пі,l;ем: рі.жними шляхами ... 
Маруса (ст1АС"У' йою 1!!J'КfJ й nomytмювться). Який пи... чи-

стий... чесний ... 
Леонід. Тільки, щоб діТОЧКR любила м:ене хоч трошечки .. 

Тоді ми з нею так заживем, що Й... Любить діточка? Любить'( 
Маруся. ЛюБJIЮ. • 
Леонід. І вірить у мене? 
Маруся. І вірю. 
Леонід. ГлиБОКО-ГJIиБОКО'f До самих темних куточків нсноУ 

Ауші своєї? Ясної, прозорої, блnгоуханної душі своєї? Та", ДИТИ
нонько? 

Маруса. Так, так ... (Пpuzортавmься до Йmо). 
Леонід. Ну, значить, нам тепер море по коліна, м:оре зла 

страданWI. Правда? Ну, скажи ... 
Маруса. 3 тобою... Ах, Леоніде, J( не така хороша, пк 'ІН 

думаєш ... Л-погана... Але а буду тепер страпшо хорошою ... Л з 
тобою почуваю себе такою чистою, спокійною. я: себе ДИТИНОЮ 
просто почуваю... А n-не дитина ... 

Леонід. Ой? Моя діточка не хоче буть дитиною? ні "будьте 
як діти" ... Ах, це велика істина ... Але не всі навіть діти бувають 
,lI;ітьми. І не треба боятись буть р;итиною ... Не треба, мій, Марусік. 

Маруся. Л не боюсь ... тільки ... Ну, нічого ... 3начить, ти те-
пер будеш сам жить? 

JIеонlд. Ні, не сам ... (Дивиться на неі). 
Маруся (адивовано). Не сам? 
ЛеонІд. Ні ... .з одним: своїм товаришом, любим, ДОРОГИМ ... 3 

одним своїм наitвірнищим товаришом, як що вів, розумієтьс.ч, схо
че ... ,lI;ать мені це щастя ... (Дuвuтt>СЯ на неі). 

Маруся. Ах! .. (З,'Ilішувmься). Мені зовсім в rOJlOBY не прихо
.-.wo ... я: нхось ... 

Леонід. (Пpuwрmає її, ОSUРНУ6ШUСЬ). Марусік не хоче? Не 
хоче, МSJlюсевькиЙ? .. (ЦЇАУЄ ііі рУ"У) 

МаРУСІІ. Ні, вже я ... 
J1еонід. Дорога моя! Є,l;Иllа, бажана. ... (Пpuао-ртав дужче, t~i

"1Ів щоку, ,ажко дихав, sазuрав (l очі). MaP1cixl .. 
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Маруся. (Обережно вuзвО,JRЮЧUCЬ, з малень"ою ніR"овіcmю) не 
треба, J1юбвЙ ... Тут видно ... 

Леонід (Жаtуче шепотом). Жіночва ІІОН кохана! 
Маруся (lШзвОАRGться і встав. На лиці R"aeto ЛЄI"а здuвова

нiCtf~fI, XMIJPicm?J, ніяковicm?J). 
JleoHiA. Куди Ж ти! Кр:., ,l.і'l'ОЧЕО? 
МаРУСJl. (ПоnравМlЮЧU каneAЮХ). НіКУ,l. •... Jf так ... 

(МовtИlННЯ ). 
Леоні.а; (nодuвЛЯЮЧUC?J на неі тшо). Тобі неприємно? 
Маруся (JtpyaKO сідаючи коло йоао, nptнортаючuсь). Не треба 

.!юбиЙ, так ... Добре?. Мені 3 тобою так спокійно, а :ко,пи ти та
КИЙ. • мені це неПрИflМПО ... 

Леонід. Неприємно 'ІОГО, щО діточка хвилюється? 
Маруся. Ні .. , JI не ХВИJlЮЮСЬ... JI 3 тобою не ХВИJlЮЮСЬ... І 

мепі ТИМ паче неприємно, що в наші чисті відносини ВХОJJ.ить ... 
це ... У тебе ... Не треба бі,пьше ... Да? .. 

Леонід. І коли ми БУJJ.е)( 1Кить разом, то й тоді теж не треба? .. 
Маруся. Хиба так Tpe(ja ЖИТЬ-.разом? Хиба так не гарно? 

(Зlаа(;t8ШU). І крім ТОГІ> JI тепер ні за що не ІІОЖУ ... Ні з& що! .. 
Леонід. Чого так? 
Маруся. Так ... JI не МОЖУ схазать .. IJотім, потім. 
ЛеонІд Тайни від" мене? Діточка не довіряє мені? 
Маруся. Ні ... Ах, ні! .. Але ... Це не моя особllста тайна ... НУ, 

ради 1301'а, не треба ІІИТ8ТЬ мене... Потім, через тиждень .11 все 
скажу ... І пuтім ось ще що: ми не будемо виказувать наших від
носин перед всіма, особливо перед Трохимом ... Добре? 

ЛеОНlll. Неред Трохимом? Чудно ... 
Маруся. Ах, Боже ... ТИ не віриш меІІі1 
Леонід. Але чого ж "особливо". JI вірю. але, ЗГОДЬСJl сама, 

шо це трохи дивно, ч"'рев що "особливо перед Трохимом" ... 
Маруся. Ну, так ... Ну, так треба ... Мені від цr.ого теж важко, 

a.1Ji ... НУ, дивись на це, як на жертву ... а жертва не в тому, що 
.1егко, а що uажко ... 

Леонід Не розумію... "Жертва« ... Правда, тобі так весело з 
Тl'ОХИМО:JI бував, щu, може, не хочетьсJ:t: рвать з ним відносини ... 
от так весело cMiЄTeltЬ ... що... Я, розумієтьсн, не знаю ... Може, це 
&ертва й велика... Але перед любопию ... 

Маруса. Господи? .. Ну, JI не можу сказать ... (Рішуче). Не 
W:-:,ЖУ! Це жер'l'ва вищому ... боротьбі .. , aJIe не ... (Встав). Он і.J:УТЬ 
~ Трохим і Маркович ... Не треба сердитись на МЕЩt> ... Га? (За-
;о.ра дІ) Йою). Л страшно люблю тебе ... Ну? JI потім все скажу ... 
~"<1 не можна повірить моєму CJlOBY? 

Леонід. (Нащягнуmо засміявшuсr.). Ах, ти ж ИОЯ ПОДВИЖНИЦJI 
~:;. ::1~ (Встав). НУ, хай бр;е аертва ... Значить, ва "ви"? Добре ... 

JlaР1СЯ. ДЯКУ» ... 
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Цінність Маркович і ТРОхим. 

Цін. Марк, Ну, любчихи мої, до справи, до справи. (Пи/lЬНО 
ОlAлдав усіх). Щоб не вишукувать конспіративних кватир, давайте 
зараз обміркуємо одне ма.llеньке питаНННЧRО ... Лк ви на це, Ма
русю'? Не дуже зто:мились. Це забере не бі.llьше пнти хвилин ... 

Маруся. Я нічого не маю проти, хоч і деснть. А чи СТО1IИ
лась .n, чи ні, це не важно длн справи ... 

Цін. Марк. Ви - ідеал товариша, ПК звичайно. Ну, а пи, 
'~ панове. 

Леонід. (ЗадуJИ/luво ходumь по nОАлнці). Я нічого не маю 
проти. Я слухаю. 

Трохим (ЛJltаючи на траву). Слухавмl 
Цін. Марк. Так. Так от, перш усього, така річ. Публіка в 

тюрмі дуже ХВИЛЮЄТLС.ll, ждучи від вас звіС'fКИ.-Ми таки здорово 
затлгнули ... -У їх уже все наготовлено. ПО першому знаку нашому 
nови підпоюю'l'Ь дозорця, пнжуть і JlИХОД8ТЬ у двір. А тут уже на
ша справа. У нас з надвірвього боку вартовиіі уже підкуплений. 
Значить, ТОЙ, що з середини, погибне ... Ну, тут УЖР. .. Але ми не 
можемо вічого робити, поки не настане черга нашого вартового. 
Розумієте1 А це, здаЄТЬСll, буде днів через три-чотирі ... Не ра
ніще. Вони там вимагають, щоб дали Їм діна:міту і вони самі зір· 
вуть стіву, але ц~-дур.пиц.ll, розу:міЄТLСJl. Іх переJlОВЛНТЬ зараз же 
усіх і тим ·все скінчиться. Крім того, тепер передать у fЮр:МУ ді
наміт пінк· неможливо. Неможливо абсолютно. От-така, любчики, 
історін. Ну, так от, виходить діло ·таке, що Їх треба нео,-мівпо 
заспокоїть і сповістить, що у пас теж усе ~аготовлено, тільки че
каємо ДНJI, коли заступить наш вартовий. Його, :між ИНЧЮІ, lIеод
~іпно треба ЗllJIзать, заткнуть рота і DОRJIаС'fИ у будку. Инішше, 
ми ЗRСУЖ)'6М!? його на каторгу. Ну, та ТРОХИ1'1 це знає. Правда1 

Трохим. Знаю. Ми з ним уже П!lвіть УМОВИЛИСЬ нк де най
mвидче зробити. Веселий парнишка. Хоче навіть n партію вступить. 

Леонід. (Саркастично). А гроші все таки бере~ 
Трохим. (ХOJtодно). Ну, так що g того? Хиба вснкий зараз же

стає свідомим і готовим па каторгу йти за партію? 
Леонід. Ну, 'ra н думаю, що в партію' таких субєltтів прий

мать ае можна. Раз він зрадив там, то й пам зрадить. Аби ті 
більше дали. 

Трохим. Ви мелете дурниці ... 
Леонід. Би самі мелете дурниці. Не роз)'міючи, що людина 

8ка ... 
Цін. Марк. Ну, ХJlопці, хай ііому біс, це до діла не стосуєть

са. Факт той, що він ва. помаl'ає. Зараз тільки про це Й.це мова. 
Трохим. Ні, досадно, що зараз же, лк тілыt .... 
Маруся. Ну, Трохиме, дайте ж говорить про справу! 
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Трохим. (Зиркає на неі. Нахмурюється). 
Леонід. Л пропоную вибрать предсідателл, щоб самі не ба-

JIака.пи. 

Трохим. Ви так само говорили, ЛІ і .11. 

Леонід. (Сухо). От і для мене значить, треба ... 
Маруса. Цінність Маркович за предсідателя. 
Цін. Марк. Добре? (Озиравтьr,я на Леоніда і Трохшн~). Ну, 

так JI беру собі слово. Значить панове, перша справа-то довіда . 
тись· точно у нашого иартоваго, КОJlИ його черга. Це найкраще 
ВЗJlТИ Тilохимові. 

Трохим. Беру. Сьогодня взнаю. 
ЦІн. Марк. Так. Далі друга. Узнавши, треба завтра .же спо· 

вістити тюремних. 
Маруся. 3автра нема побачень. 
Цін. Марк. JI знаю. Але це треба зробити неодмінно. Л про

попую товаришці Марусі піти мвтра до тюрми і добитись побачен
вя з Петром. 

'Маруса. Та мене ж не пустять. 
Цін. Марк. Вас ПУСТS:lть, дрр'у ні, а вас пустять. 
Маруся. J[ ЗГОЖУlСсь іти, 'rільки не розумію, чого мене, а 

не дрпу. Я думаю, що це однаково АЛИ ЇХ. 
Цін. Марк. А я думаю, що не однаково. А нк не пустять, 

то 'l'реба якось передати записку, а краще всього ва словах, rГреба 
уникати всяких писаних докумен'l'ЇВ. У вас тая багато знайомих 
УГОJlОВНИХ, вас там JJюблять, :маршом стрічаю'rь навіть, ви ПІвидче 
можете це зробить, ніж хто другий. 

Трохим. Правильно. 
Леонід Нічого правильного нема. Прошу CJIOBR ... 
Цін. Марн. Будь ласка. 
Трохим. То ж то. 
Леонід. (До Йmо). Не ваше діло! Предсідатель може робить 

мені замічаннн ... 
Маруся. (Починав здивовано nОJJlядаmu на Леоніда). 
Трохим. JI ніяких замічань вам не роблю. 
Леонід. (Здивовано). Не робите? Мені це ПОДf>баєтьсл ... 
Цін. Марк. Ша, киндерl .• Леоніде, за вами слово. 
Леонід. (Сердито). Л нахожу, що пропозїція товариша Мар

ковича' не видержує крітіки. Перш усього, 8 инчі, які теж ХО,'І,JlТЬ 
на побачення до наших. 

Трохим. (ІІemерnilяче). Та вам же rОВОРИТЬСIf ... 
Леонід. (Gкunівши). Прошу не перебивать! Л вас не 

перебивав! 
Трохим. Ні, ви _ене перебили! 
Леонід. Це вже наsиваєтьса нахабство! 
МаРУСІ{. Леоніде! Що 3 ва •• ?1 
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ТРОХИМ. Ну. пи з виразами будьте обережві! Во н ... 
l)Iаруся. Ну, roдil JI іду завтра. ПитапваСRівчене. Значить. 

що передать? (Леонід вхвилмвано ходиrшь ПО nолянцї). . 
Цін Марк. Передать день. Це наЙголоввіще. І передавайте 

тах, ак і весь час: мама ТВОJl хвора, консіліум призначено на та· 
кий то день, день побігу. Потім, НЕ щО зможеrе, не забудьте на' 
гадать їм, що вопи ч~винні розділитись на дві !'рупн, одна біжить 
вліво, друга вправо. Іх будуть піджидать постові-товариші. А гo~ 
іовне, хай не забудуть, що ми кидаємо тіЛЬRВ післн третього 1\У
плєту "Сбейте ОRОВИ". Не раніще. 

Леонід (хмуро). Три куплети довго. Це так нерви вимотає і 
в їх і в нас, поки той там проспівае всі три куплєти ... 

ТРОХИМ. Нічого подібного ... (ДО Цин. Мар".) Прошу снова, 
предсідатеJIЬ, бо ви здаєтьса, спеціальпо ДJШ мене вибрані.. Так 
от співатиме одип з неriкаючих, з другого коридору. Поки вони 
зажуть ДОЗОРЦJl, СПУСТJlТЬС.ll, ЩЇМRНУТЬ двері ... .н думаю, що цього 
навіть мало ... 

Леонід. Прошу .CJlOBa. ВОПИ :Можуть почать спіnать, нк 3BH~ 
жуть уже. 

Трохим. (Сердито). Слухайте, товаришу, перш усього, вже 
так YMoВJIeHo і п~реміНJlТЬ, звачить,плута'fЬ. А потім, я не розу
мію, що за манера чиплаТИСJI до всього ... 

Леонід. (Здивовано). ЧИПЛJlТЬСJl? Ну, вибаЧl:\йте, коли хто чи· 
ПЛJlЄТЬСН, то во вснкому разі не .11 ... 

Цін. Марк. Ну, хлопці... . 
Маруся. (Пи/l'ЬНО nоzлядала на Леоніда. Зітхнувши). Ну, доб

ре! значить, післн третього куплету "Сбейте оковЬ1". Так. Далі? 
Цін. Марн. А тепер ще одне ... Рішуче призначить х'І'о БИ

датиме. Є ДВОЄ кандидатів: Трохим і Марус.ll. Л, розумієтьс[';, стою 
за Трохима. 

Маруса. Через що? 
ЦіН. Марк. Чере те, що Трохим, товаришко, лучче це зро

бить ... Ми всі розуміємо і призпаемо вашу... ну, як би сказать? 
пу, вашу готовність, але... для чого тратить чиєсь ЖИТТJI, коли 
можна без цьоr'о обійтись ... 

Маруся. JI не розумію, через що тратить? JI теж, як і Тро· 
хим, упраЖВ.ІІлась і вмію Rидать ... Ми разом RИД8J1И і, розуміЄТЬСJI, 
він дужче може кинуть, але... У мене не така слабка рука! Ви 
подивіться ... (Простяzав руку і вдавлює кулак). 

Всі сміються, кожен в відтінко;к свozо настрою. 
Маруса. (Ображено). JI не розумію, що тут смішного ... Ви 

не вірите? 
Цін. Марк. Ми віримо, але думаємо, що у Трохима вее таки 

трошечки дужча ... .;ІІі, люба товаришко, ва цей раз ви вже усту· 
пать Трохимови ... ІИ-Богу. Трохим вам КОЛИСL уступиться ... 
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Леонід. Да, JI теж думаю, що тут нічого бвлвItВ.ть, справа 
ШАВОМ лсна. Це бере товариш Трохим. 

Маруои. Л проти. 
Трохим. А я за. 
Цін. Марк. Ви обоє не маєте ГОJlОСУ. А наші ,ll;ва голо~и за 

Трохима. 'fаКИ}1 чином, за Трохимом ... 
Маруся. ЩО Ж?. Л корюсь постанові ... 
Цін. Марк. І чудово! 1 ЧУ,ll;ово! (Потttрав руки). 

В сей час і навіть раніще за сценою чути спів робітників. Чути, 
що (Jttomt. tzіеню " СЛДба наШІМ' козаченькам" ... 

Трохим. (Встаючи). Це всі спr·ави? 
Цін. Марк. Та так що всі ... Про ВCJlкі ,ll;eTaJI'Ї ми маєко ще 

час побалакати ... Реnольвери переховані? 
Трохим. Переховаиі. 
Цін. Марк. В.,:їи хватає'? 
Трохим. Всім. Ще зайві зосталися. 
Ціп. Марк. Чудово. Потім, панове, я пропонував би всіх 

IІтікачів везти просто на ВОКВ8J1 і брать біJlЄТИ ,11;0 перших станцій. 
Не ааБJДЕ.те, Трохиме, пашпорти .. А то нк раз .•. 

Леонід. (Дибляttись улі!JО). Михайло і ще двоє чогось ідуть 
сюди ... 3а Нl1М вел масовка ... Вроді депутації ... 

Всі озираються. 

Цін. Марк. Да, що там скоїлось... Ну, так, ЗДЗUТЬС8, поки 
що все... І так, ааЧИНJlЮ зібрання.,. 

Трохим: Депутаціи, здаєтьсл, мирного харакТ('ру. 
Маруоя. Да. 
Трохим. (кричить:) А що таке, Михайло? 
Цін. Марк. Таємно мовчать: .. Щось секретне і торж.ественне ... 
Трохим. Дівчата щось ніби несуть... Що таке, МихаЙJlе? 

ВuходтJII, Михайло і дБОЄ робітників. За ними дifJчата. Да/l,і вся 
JlraC0t11їa, яка наіі,ену не виходить. На всіх лицях ра,дісно,лукавuй 

вираз. 

Михайло (урочисто t~iJ~r;oJRltu до Марусі, 'Конфузиться і со-
ро."миво 1І0САtїхаєmься). Е ... е ... Так ЩО, дорога наша товаришко! 3 
,!;оручеПНJI всіх товаришів н ... Воно, конетко, JI говорить не вмію, 
ко ... Так от, значить, мй вам вінок сплели ... Це од нашого. гуртка, 
з ЕОТрИМ ви прекраСllO так занjмаєтесь ... 

З маои: І од пас: І щ вас ... 
Ми:хаЙло. (CтPOtO назад). Тихо! я: ще ж не скінчив! І од 

усіх тооаришіп, котрі .. , значиТІ, сьогодні тут зібрались... ЛВ, КО
иеШНIJ, ви наш opa'fop і первая красавиЦJl, 'fO просимо п,инять У 
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вою (Іесть і нам не одказать, ПОТОМУ ми усі вас любим і... От 
ссе ... (Озuрнувшись до дівчат строzo): Давайте вінок! Швидче! 
(Одна з дівчат акидав хустку з вінка, який держала У руках і 

подав Михайлови, 'КО'Нф/J3лuво nОСJllіхаЮЧUС1». 

Маруся. (Радісно зворуu,ена). Їй-Богу, не заСЛУЖИJIа ... Але 
мені дуже ПРИЄМНО ... Я дуже дякую ... 

Михайло. (Піднімаючи dїuO" уаору). Позволи'е надіть вам ... 
Шллпочку скиньте, а то не коректненько 'іак ... 

Маруся. (з"uдаючи брилик) Я, право... мені... так ... 
Цін. Марк. Їй-богу, вони не погано придумали! Нав:ажимене 

Бог, остроумно! 
Михайло. (Надіваючи віно" на zoл.ову Марусі) От ... (Одсту

паючи назад з zордісmю.) Це наш гурток придумав! (Швидко ози
раючись до .Mactt). Урра!! 

Маса (з заХОfМСННЄМ). Урра!! 
Цін. Марк. Їй-богу. Урра! 
Маруся. (Радісно сконфужена). JI їй-Боrу, вс знаю ... 
Леонід. (до неі). Пу? Я 1Іам не казав? 
Трохим (3 ніАІиМ і хмурим захватом дuвиmwя на· неі). 
Михайло (робить зна" робітникам. Всі зтихають і чекаючи 

дuвл.я'm6СЯ 'На Йоао). Ш-т! (3махув рукою, як ХОРАІаЙсmер). Раз-два! 
(Хор Clliвas): 
Слава! 

Сдава нашій MapyceHbi~i! 
С.lJава! 

CJJaBa нашій Марусенщі, 
ДСНЇ України, 

Слава нашій товаришці! " 
Цін. Марк. (3 аахоnл.ення,w). Браво! Ій-богу, браво! (Сам спі

вав і nритоnтув НО2QЮ). Вашу РУКУ, товариш-оратор! Слава! (Бере 
її під Р'!І"У і веде вл.іво rrpiat> JIIасу, СJlіваючu). 

Маруся (ясно озuраючись до Леонідtl, радісно I~ОСJllіхавmься). 
Трохим (ревниво сл.ід"ув за ними і теж nOJllал.у noсувавться 

аа всіма). 
Хор, співаючи, 6ЄрmаfJться в лісок. 

С, 

РО 3 Д І Л 2-Й. 

Тюрма. Задня стіна сцени УІІРЛЯ8 надвірню двохповерхову стіну тюрем· 
Horo будинку з низькимр, широкИІ'И ворітьми В ній. Стіна будинку заЙ· 
має пол6вину задньої стіни сцени, На другій половині видно високий, 
t'юремний МУР, за яким видніЮТI:СЯ инчі будинки ТЮр'ми. ПРlІва стіна 
сцени уявляє також стіну тюрми, загнуту глаГОJIем. В ній на два повер
хи вікна з фатами. В нижнім поверсі, видно, ніхто не живе, бо вікна 
забиті дошкаки. середини, а на верхнім-нікна очинені і 311 гратами 
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ВНДВО людсьиі оБЛПЧ'IІІ. Над ворітьми таl{ОЖ два заl'ратоваllИХ віlша і 
також-обличчя арештованих. Ворота з Фірткою в одній lJUЛОВllнїj фіртка 
3 вовчио)!. Білн воріт будиа вартового. Під правою стіною врівень з вік
нами першого поверху зроблена лава, на якій СИДЯТЬ чекаючи побачен
ня міщан!', сел яне і т. и. публіка. Пози ріж ні: задумливі, понурі, нудь
гуючи. Одд~лік від усіх стоїть Дама в траурІ з дочкою, Недалеко ві ц 
неї дві mlllllQЧКИ 3 пакункзми в руках. Під вікнами стоїть Явдоха, жва-

ва )lОлодиця, з хитрими, веелими очима. 

В 5'." вікні (рахуючи зліва на tzpaao) видно звішену Haдиi~I p1JItV 
чути 1~існю; 

ОТЦЯ н зарr;зав, 
Мать свою убив, 
Старmую сестрицю. 
3 ружжа я застрілив, 

2-е вікно (над воріт·Мlи). Ну, 
Явдоха. Що? 
2-е вікно. Де Мосн? 

Погиб я бідняжка, 
ІІогиб я навсігда 
А год за годам!! 
Проходять літа. 

а Мосл де'? Явдохо! 

Явдоха. Еге! Мося ... Цинтув в Умапі! 
2-в вікно. Та бре? 3а що? 
Явдоха. 3а стукали ... 
2-в вікно. Жовті? 
Явдоха. А-то-ж. 
2-в вікно. Жаль. Багато? 
Вартовий (високий, хмурий, лице зтомленс, сіре). Довольно 

разговарюпать. Одойді, молодиця ... 
Явдоха. От уже й ~ одоЙдї". І поговорlГfЬ ~ зеМЛJlками не 

І[ожна. 

3 е вікно. А ти, молодице, ЙДИ дО нас, тут Jlучче поговоримо. 
3 вікон регіт. 

4 е вікно. Е, цл не піде, вона-не проста; у Св:вирі по 
наймах служила. 

Явдоха. А ти мовчи там! 
2-в вікно. ТреТІ! камера! 
3-в вікно. Што такоє? 
2-в вІкно. До Чмиха його шмара прийдьоть CЬOгoдНJi? 
3-в вікно. ПриИдьоть. 
2-е вікно. Скажи, щоб ноонї стірки принесла. 
3-в вікно. Харашо. 
Вартовий. Говорю, довольно розговарювать. елишl А ТО сі

час визову помоmника. 

2-в вікно. Мовчи, маС8лка! Мовчи та диш. Я плював ва тібє 
й на TBoro поміШНИЕа разом 3 твоєю бабушв:ою. Чув'? 

Варт~вий. Смотри, щоб на себе часом не плюнув у карцурі ... 
2-в ВІКНО. Та вевже? от рушив розумом, ак ЗДОІJlе теЛJI 

ІВОСТОJ(. Придумав! 
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Вартовий. Говорю, замовкни там! 
1-е окно (.меланхолічний, 1Z0важний бас). Земляк! .. А СJJит, 

Зе:мляк! .. Мовчи, брат ... Їй-БОгу, мовчи, подумають, хоч, що ти ро
зумний. 

аllіх. Публіка u.tenочетtJCя й nОZ/lядає на вікна. Вартовий хоче ЩОСЬ 
сказати, але од'lинлєт'ЬСя фіртка і звідти вttхоиять троє ()/(JЇHOK і 
о(}ин чоловік. За ними висувається юлова дозор~~я й викликав: . ·Гала
сєnко Марія, Антип і Софія Скряги, Євдокі,я Голка. На свиданієt 
.з лави й з купи вихоплюються викликані (між ними Явдоха) і спі
шать до fJopim. За HUhlU сунуmь і инчі. l'овnляшtJCЯ у фіртку. Пс,ні 
в траурі з до'lКОЮ теж підходять туди: "Ой, не дaBiTь~!-"Ta 
вспієте"-nА мені нема, господин надзиратель?~- .. ІІодождьоm"! 

З вікон: Скорєй, бабо, скорєй, а то не пустять! 
- ТЮ~ТЮ'тю! 
- Куди Голка, туди й Нитка ... 

Вартовий' Перестань там кричать! А то л, брат, ЯR КРИRНУ, 
так тобі заціпить. 

З·е вікно. Та ну? Васька, СJlихав? 
2·е вікно. Слихав, та так спужавс,я, що аж логи мені ВИВАР

нуло пятками па зад. 

Оміх у вікнах і сереи nуб.tїКlt. 

Вартовий (рі.шуче nРЯ,'rf.ув до извінка бі,lЯ воріт). 
З вікон. ТЮ-У! Тю-у! 

- Вернись, KYMtJ, шило .з·заду! 
Вартовий (звонumь. 1 1юті,и схвuльoqано, Х.1IУРО ходишь 1Іід 

стіною). 
З вікон С!1ист і "'рики: 

- ТЮ-У, тю-у! 
--- Потягни мертвого татарина за ніс, гад ти смердючий! 
- Ах, ти ж сука конотопська! Подожди ж ти!, 

Ті, ЩО вийшли з nобattення, зупиняються і, уклоняюttttСЬ до BiI\OH, 

кричать: 
-- Прощайте! 

З вікон: Прощайте, не минайте. Приходьте qаще, ми вам 
кватиру приготовим. 

--Кланяйтесь тьоті, хай сидить без заботи. 
Очинявться фірт'Ка, Вttxodumb Помішник начальника тюрми (не
,иолодuй; жовті, нафарблені вy~и ао юри). ЗвеРНУдtu~'СЬ до варmOlJOZO: 

- ЧТО зд'hrь? 
В вікнах зразу cmttxae. 

Вартовнй (вЩnЯІУЮЧUСЬ). Кричать, ваше б,шгородіє .. І вира~ 
жаютьсн ... Он тето окно і то ... другое ... 
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2-е вікно. Ваше благородіє! Не вєрьте... Ето 0& первиі ВИ
ражаєтьс.а на нас ... 

Помlшник. МО.llчать! Сойди С'Ь окна! ЕСJIИ еще раз'Ь визвВtlТ'Ь 
.ени, всю камеру разсажу по теиним'Ь карцерам'Ь! 

Нк тільк" зявМlється в фїртці Пmкіuенuк, Пані і траурі з дочкою 
uиuдко підступає до Йто. Підходять також дві nанноч"u. 

Пані в траурі. ПОСJIушайте, господин'Ь смотритеJlЬ! 
ПоміШНИR (холодно). JI уже вам'Ь сказал'Ь, су ДВРЬІИя, что я

не смотритель... Стравно! 
Пані в траурі. Извините. Я к'Ь ваи'Ь с'Ь t-},м'Ь же. 8то же 

жеетоко, ВlІ.конец'Ь ... 
ПоміШНИR (хоче сказати). Вивовать ... 
Пані в траурі. ВСJIltИJII'Ь иужикам'Ь. ворам'Ь можно ИИ'hть 

свидані.а, а МН'В ... Л прі'І,хала за ШlТьсот'Ь версТ'ь, у меня мУж'Ь 
умер ... 

ПоміШНИR. Виноват'Ь.Оо 
Пані в траурі. 8ІО безqелов':kчио, жестоко! .. 130 еl'О схвати· 

, засадили в'Ь зту ужасвую тюрьму и теперь еще ве Рl\зр':kшаете 
родной матерью увид':kтьсн ... JI губернатору жаловаться буду ... 
ПоміШНИR. Судариня ... 
Пані в траурі. И говорю вви'Ь, что он'Ь не виноват'Ь... ОН'Ь 

, можеТ'Ь БЬІ'fЬ виноват'Ь ... JI вам'Ь предстаВJIЮ всі> доказательства. 
о OB'L ... 

ПоміШНИR (нетерпляче). Боже мой! Да ГОВОРЮ же вам'Ь, что 
BO::SfJMeTe разрtшеuіе в'Ь Жандармскои'Ь У праВ.ІІеніи и МЬІ дадим'Ь 
вам'Ь СnИДВlIїе... Стравно! А зат':kм'Ь, сегодня день СnИДRпій уголов· 
ньтх'Ь, а не политических'Ь ... 

Пані в траурі. Но поймите жt>, что он'Ь не может'Ь БЬІТ~ 
ІІодuтичеСІШМ'Ь! JI же вам'Ь представлю Bct докаЗ8теJlLоСтоа и ВБІ 
увидите ... 

Помішнин. Очень может'Ь БЬІТЬ, очень может'Ь БЬПl> ... Но 3Т() 
БЬІ в'Ь Жандармское УправлеlІіе .. 

Пані в траурі. Но пьт дайте MH':k сегодня С8иданіе. JI не 
могу ждать .. У меня расходЬІ ... Ну, хоть на ОДИН'Ь час'L! .. 

В вікнах фир"ають од сміху. 

ПоміШНИR. СударЬІНЯ, зд':kсь свиданія даже ЗІНЮІІНЬІЯ не бо· 
лilе пятнадц'\ти минут'Ь. Возьмите разр!Jmеніе (повертається йти). 

Одна 8 двох' паННОЧОR. Господин'Ь 3е,пинскій! 
Помішник (озираючись, нетерпляче). Что угодно'г 
Одна ,8 двох пан. Ну, разрtшите же передать бtлье. В':kдь. 

<'то смtшно. 
Помішиик. Не могу, не могу ... Сегодня HtT'L uо,питпческих'Ь 

r:ередач'Ь. lJрив('сите В'Ь пятницу. 
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Одна з двох пан. Но н сегоднл у'l;зжаю. Человtк'Ь третью 
нед'l,лю без'Ь бtлья ... 

Помішник. Но не могу же н для вас'Ь нарушать іиструкцію! 
Пані в траурі. В'Ь TaXOfrIOЬ случаt дайте мні> вти пятнад

цать МИНУТ'Ь... Леогласна ... 
Помішнин. JI пи одной МИНУТЬІ не могу вам'Ь дать. JI не 

имtю права! слыите:: я права не ИМ'hю на вто! 
ПанІ в траурі. О, Боже! Ну, хоть скажите ему, что пріtха' 

Jla К'Ь нему неечаетн&л MaTf" чтоБЬІ ОН'Ь знал'Ь ... 
Помішиин. И втого не могу! (РоздраmоваW1). Не могу, не 

могу, не могу! (Швuдко 1zоверmавmься й знш.ав в фірmt~і). 
Дві паиночки (сnщсltують nлеttU~lа, u~еnо·tуться й нерішуче 

одходяm'ь). 
Пані в траурі. О! .. 
Дочна ЇЇ. Идем'Ь. мама. 
Пані в траурі. HtTOЬ, я буду здtсь стоять, поха они меня 

не ПУСТНТ'Ь! (Витирає хусткою очі й одmдt,ть до JШвU, на яку й 
сідав 3 дОЧIiОЮ 1. 

2-е вінно. Ну, ШО, масалка, помоглось? По жалівсь? 
Вартовий. Поговори ще там! Слихав, шо гопорив помошник'? 
2·е вікно. Слихав, толь ки гляди, щоб мій карцур па тібє 

не ОКОШИВСJJ. 

З·е вінно. Васька! ГЛJJді, наша баРИlIlня-краеавиця ідьоть! 
2-е вікно. Та бре? Де? 
З-е вінно. А он по дорозі. 
2·е вінно. Мінє не ви)l.но. 
З-е Bil~HO. Січас повидіm. КПИІ! скорєй ІІЄВЧИХ дО вікна. 

lJymtt мухе ~Уliання. В віliнах зявМlється багато об"'U'l'Ь. 

Чуmu:-Вєрно! .. Она. 
3 кавалєром. 
Она повсігди з кавалєрами. 

- Конєшно. А ти ж думав как? 
- Шо ж вона сьогодна? І10літіканам сьогоднв свідавій нету. 
- До тібє в гості. СКУЧИJIа. 
- А ти мовчи! Про кого халяву роззявив? "У гості". Ти впе· 

рьод У:МИЙСJI, щоб про нєйо говорить. .' 
2·е вінно. Федька! ДаЛЬОЕО? 
З-е вікно. Нє, січас будєт тут. 

ПуБАї"а теж озuра6mЬСЯ й дr'8uttJься на доро.у. 

Вартовий. Не розговарюй! 
2·е вінно. Ну, брат, тепер уже ти не розговарюЙ. Ти знаєш, 

хто січас сю~ ідьоть? Думавш губерsатарь? Нет, брат, бариmнSI 
ваша ідьоть! Слихав?.. Федька, ДUIoOIO? 
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З·е вікно. Січас ... Можна начинаТL. Начинай! 
а вікон дружно 6t'бухав спів: 

Гей, не дивуйте, Дl)брії люltи, 
П~І) на ВRраїні повстало, 
Там за Дащевим під Сср окою 
БЗІ'ЗЦЬКО ляхів пропало. 

і т. Д. 

По дорозі з'яв.мється Маруся з Леонідом. Вона привітно, весє/Ю, 
хитає zоловою до вікон і nрtсбавJlяв ходn. Озирнувшись до Леон,іда: 

- Тільки не треба буть таким хмурим... Даю тобі СЛОВО, що не 
черЕ:'З те, ЩО у мене є щось з Трохимом. Мені Ч,'іЛLRИ ... Ах, Боже ... 

а вікон 1~іСJlЯ співу: 
- Драстє, баРИШНJI. драстє! 
- БаРИШОJI, драстє! 3 тим днем, що сьогодн.я! 

Маруся. Драстуйте, драстуйте! ДІІКУЮ ... JI вам табачку при
несла. (ПідніJllав 11 1lOказув иакунок). На ваші камери. 

а вікон. Спасіба, баришнл/ 
- Покорн~йше благодарим. 
- От баРИШНJI, так баришн.я! 

2·е вікно. ~WШНIf,подойдіть ближче, намне видно вас. А 
то, їй-богу, спать' ~буду, сжеJJі не ПОВВДЮ вас ... Ближче, ближче ... 
До воріт... От, так. Драстє вам! Как драгоцєнноє ЗДОРОВJIЧКО ваше? 
На свіданіца прийшли? СЬОГОДНЯ ДЛJI політііш, баришнн, НЄТУ,
СІ.огодвн ДЛЯ нас, фартових ... 

Маруся. JI знаю. Мені треба побачить жениха. 
2-е вікно. А ви позоnіть Jlомошника, баришн.я. Он пустить. 
3·е вікно. Не пустить. Не полагаЄТЬСJI. 
2-е вікно. Пустить! Ви тільки попросіть його любезно, так 

от, шоб JI слободи не імел, как пустить. 
З'е вікно. Не пустить, сучій нос. 
Пані в траурі (nідходячu). Впт хотите на свиданіе? Не пу· 

с&ают'Ь. У меня здtсь СЬІН'Ь. ВЬІ К'Ь жениху. Не пускают'Ь. Разрt
шенїє, ГОВОРНТ'Ь ... ГруБЬІе такїе ... Пріtхала, дукала, хоть увиту. 
ВЬІ подумайте, з'rо столько расходов'Ь. Пока зто разрtшеніе ... 

2-е вікно. Верно, баРИШПJI: зuвіть lІОмошника, ПУСТИТЬ! 
Вартовий. Ну, довольно там! Одойдіть, баришн.я, не пола

:-аєтьсн в разговори з арештантами распростраIlНТЬСJI ... 
:Маруся. Та JI ж трошечки, зеМЛJIЧОК •.. .л раз'у-раз балакаю 

~ ними... Вони од цього не повтікають. 
З е вікно. Он думаєть, що йому тут не приl,цетьсв: сидіть. 

Jопа.цьош і ТИ, брат ..• 
Вартовий. Ну, попаду, чи нет, а ти JlК попав, '1'0 сиди там ... 

'Jlойдіть, баРИШНJI. 
Маруся. Ку,l;и ж а О,l,іlду? Ех, ви-неJJаСRОВJII! 



- 31) -

Вартовий (з неяковістю). Так нам же ПРИК8З8НО, баришня! 
Нк би ето од мінн, так хоч до утра разговарюите сібє ... 

Маруся. Вам нічого не буде, 8 я скажу, ЩО ви sапреЩaJIИ, 
а н не слухалась. Мене за це посадять СЮДИ, а ви будете сторожить 
мене. ~обре? А тепер ідіть собі погуляИте. 

Вартовий. Ех, ЇЙ Богу! 
2-е вікно. Вєрно, земляк. Іди, братуха, ПОI'УJlЯЙ і не обижай 

вашої бариmні ... 
Вартовий. Л и не обижаю, тольки ж хакне l.lOлагаЄТЬСJJ, 

7ах .н: ж не могу ... 
З-е вікно. Пойді, пойді, мілин челаек, погуляв, їй Богу! 
Вартовий (чухаю"uс .. і озираючись на ворота одходить). 
Маруся (швшrко вюру до вікон). С.lухаЙте сюди! 
2-е вікно (так же). Слухаєм. 
Маруся. Передайте на ПОJlітічеСЬRИЙ RОрПУС в чотирпадцяту 

камеру першого корридору ... Чуєте? 
2-е вікно .. Чуємо, чуємо ... 
Jlеонід (що задУАМU60 хмуро ходив окреАtO, як mілЬ'/ш зачув 

mав.ШIУ рОЗ.~lОfiУ Марусі з вікнами, швидко nідходuть до. неї й шос .. 
шеnoче, дО1\іР.tИ60 хитаючи W/tовою і показуючи очима на ,~убліку). 

Маруся (винувато хитав юловою. Потім до вікон) . .л потім 
скажу ... Добре? .л зараз покличу помошникаІІасовоЙІ.. 3емляк! 
Позвоніть Помошника. 

Вартовий. Всьо рамно, баришнн, не пустнть, 'гут уже оп
вони просилися ... .л ПОЗБОВИТЬ можу, только mоб на мене помош
ник не сердивсн. (Звониmь). 

Маруся. Не бійтесн, л скажу, що я попрохала вас. 

Підходять Пані в траурі з дочкою і дві панночки. 

Одна з панночок. 8ьr ме таки думаєте добиваться свиданія. 
Маруся. J\овечно. Л пичtм'Ь не рискую. 
Друга панночка. Не дадут'Ь, нужно разрtшеllіе. МЬІ бtлье 

хотtАИ передать и то не хотят~. В'Ь пятницу. 
Маруся . .л знаю. 
2-е вікно. Нашої баришні без разрішенія цадуть. Не вви' 

вайте барына!! 
Маруся (.1 ласкавою JWсмїшкою). Спасибі, я не упиваю. 

Входит, Помішник. Забачивши йmо Пані в траурі зараз же по' 
спішно вuстУnQЄ наперед і хоче щось сказати. 

Помішник (обуреuо). Ви опять? НО !ПО же невьІПОсимо, на
Rопец'Ь! Л;вадцатr; третій раз а вам'Ь говорю, что не иоrу. Не могу, 
понииаете Bы зто или нІ,ть?! ЧеJIовtчеСRИИ'Ь языоJl'ь. .. говорю ваи'Ь. 
Зто же ... 

lІані в траурі. ПОЗВОJlьте, JI BaJl'b ничего Іще не с"азаJIа. 
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По_ішиик. Но я вижу, что саажетеl 
Маруса. Простите, господин'Ь 3еJIИИСRій, зто я ваС'Ь ПРОСИJlа ... 

на ОДІІУ минутку ... 
По_іmиии (озирнувшись до неї, зразу nРОЯСНЯЄtllfJСЛ). Ах'Ь, зто 

Ш ... Л К'Ь ваmим'Ь УСJlугам'Ь! чtм'Ь могу сnужиrь? 
MapYCII. Видите JlИ ... Н, право, не внаю ... У мое1'0 жениха ... 

Ви его знаете? 
По_ішиии. О, ПОМИJIуйте, ('щв Бы! 
MapYCII. У него опасно заБОJItJlа мать ... 
ПОlllішиик. Ах, скажите... Как'Ь печаJlЬВО! 
Маруса. Да... Но ПОJlожевіе ея ухудшается еще Tf!MOЬ, что 

cы'ь вичего не зваеть об'Ь ~TOM'Ь... Созн&ніе зтого отнимает'Ь у 
нея послtдвія СИJlЬІ ... ПОАоженіе просто ужасиое! .. 

ПОlllішиик. Да, да, я вас'Ь понимаю ... Но чtм'Ь If могу ... 
Маруса. Видите АВ, я xOTtJIa ваС'Ь просить, иеJIЬ3Я .Ііі мніІ 

хоть на дві; минути свиданія С'Ь IfИМ'Ь? 
Поміmиик (безпомічно РОЗ80дячи рука;ки). К'Ь ве.пко_у _оему 

Оl'орченію, не могу, никак'Ь зтого не могу ... ВОТ'Ь зта .цп. Аі' 
вици просили уже ... С'Ь УДОВОJlьстпіеll'Ь cAuuoь 611 810 ..... ваеь, 
во право, не могу. В'Ь 1lIIТНИЦУ ... 

Маруса. Ах'Ь, В'Ь пвтницу уже поздво будет'Ь ... Ова ХОЧеТ'Ь, 
чтоб'Ь ему БЬІЛО иввtстно, ЧТО У веа в'Ь четверГ'Ь lCонсиJriУJ['Ь бу· 
дет'Ь ... (3 щuрою розпукою). Но что же И, Господи, ДОJlжна AtJI&TL 
теперь?! Бtдь ВЬІ поймите, что JI пикак'Ь не могу так'Ь воввратить, 
сл. JI облзапа передать емуl Во что БЬІ то пи стало! Гос по;J.И ! Что 
же MHt Д'l;лать? 

ПОlllішиик. Хм! .. Да, зто ... .\ знаете, что МЬІ сдtлаем'Ь? Да· 
вайте, н ca~'Ь перещм'Ь ему зто! Ттк'Ь п БЬІТЬ уж'Ь ... 

Маруса. (.ThaiCHO). IIpaBдa~ О, как'Ь я вам'Ь БJIагодарнаl 
Помішиии. О, что там'Ь! .. 
Маруся (Поспішно). Так'Ь ВЬІ, uожаJlуста, передайте ему так'Ь: 

маяа оиаспо больна, KOHCUiYMOЬ будет'Ь В'Ь четвеРI''Ь ... Пусть при' 
готовится ко всему. В'Ь день консиліума JI еще раз'Ь пріЙду ... Если 
!lеllЯ не будет'Ь, знаЧИ'r'Ь, консиліум'Ь ОТJюжен'Ь на другой день." 
ВЬІ не забудете? ОТ'Ь души благодарю вас'Ь! 

Помішиик. О, за то, что у вас'Ь ПОЯВИJIась УJIЬІбка, я готов'Ь, 
&аЖетCJJ... Бпрочем'Ь •.. 

Маруса. Но вЬІ не забудете? HtTOЬ? 
Поміmвии. О, П(lмилуітеl Слова, которыя ВИХОДlfт'Ь И3'Ь пре

ІраснЬІХ'Ь УСТ'Ь, никогда не МОГУТ'Ь БЬІТЬ забllТІіІ. Консиліум'Ь бу· 
І:!ТЬ В'Ь четверГ'Ь. Пусть приготовится К'Ь всему. Mы В'Ь ЗТОТ'Ь день 
:УJ;е.и'Ь пмtть УДОВОJlьствіе видtть вас'Ь у наших'Ь JlрачпЬІХ'Ь CТ'kH'Ь. 
и-хе·хе! Если же не будет'Ь, то ... УВЬІ! Вtрио все? 

MapYCII. BtPHO. Спасибоl 
По.ішини. Не СТОИТ'Ь. Тах'Ь 8 сеЙ'І8С'Ь прійду БаМ'Ь сказать ... 
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Пані в траурі. ГОСПОДИН'Ь смотритель! 
По:м:щник. (Сухо). Я же вас'Ь ПрОСИЛ'Ь не наЗЬІвать мени 

~·aK'Ь. JI -не сио-три-теJlЬ/ (Привітно nосміхнувтucь до MaP'lJci). 
Сію минуту! . 

Пані в траурІ. ГОСПОДИН'Ь ... (ПОМіШНU" хутко входuш" в во
рота). НО 9ТО же возмутительно/ ДРУГИМ'Ь так'Ь сейчас'Ь же все 
:можно, а н должна цtлЬ1Й день стонть. Идем'Ь, Зина/ JI буду 
жаJlоваrьсн губернатору/ (Обурено одходuт'Ь і знuкав з дочкою по 
дорозі. за нею nО.млу идут'Ь irві nанночкu). 

З вікон: Разсердилась баринька: бач ворам ВС.l:lЕИМ дають а 
ій не ,JI;aJIИ. 

- За 50() перст приїха.па, а два дні в номері пожить боїТі>СЛ ... 
Своло'!! 

Маруся (Підходя'Ц,u до J1еоніда, з захватом:) Леоніде/ Як чу-
дово! Як чудово/ .. JI просто не ждала ... Сам пішов. (Леонід ХіIfУРНЙ) • 
.lеопіде/ Ну, пе треба ж буть таким .. . 

Леонід. (Рішуче). Скажи: ти мені скажеш, чтого ти так вра
аалась тим, що Трохим бачив, лк JI цілував тебе. ,Останній раз 
тебе питаю, Марусю. 

Маруся. Господи, Леоніде! Тут же зовсім не :місце й не час 
Д.'ІН 'rаких розмов. JI потім... Зараз не можу. 

ЛеоНід. Ні, JI хочу З а Р а 3... Я теж не можу... Я му m У 
все ::тать ... А на місце мені плюва'l'Ь. Я перед всі}1 світом, на 
улиці, перед оцими заJlВЛЮ, що люблю, тебе. Бо люблю. Але любо 
UJlЧИ, хочу, щоб не тільки твої очі й губи були мої. Я хочу, щоб 
душ а, розумієш ти, душа ТВОJl була вс н моєю, без сецретіп, тайн, 
ТРОХІІміві т. п. 

Маруся. (Сумно). Ти ревнуєш ... 
Леонід. Ні, JI Бе реппую, а люблю. Ревнують самці-звірі, 

проді Трохима твого, а JI хочу, щоб мій найближчий товариш від
носивсь до мене, JlХ до товариша... А раа. ти любиш Трохима, то 
розуміЄТЬСJl, мої претензії. .. 

Маруся. Господи! •. Ну, що мені робить? Ну, не можу JI 

тобі сказать нічого ... Я слово дала ... Але н люблю те б е, тільки 
тебе. 

Леонід. Але ж 'rобі ненриємно було, що Трохим бачив'?, 
Маруся. Мені і зараз це неприємно... Страшенно неприємно! 

Н навіть боюсь ... Ти бачив, Jlке у його страшне лице було, бліде, 
перекоmене?.. Ах, JlК би тут ШВlilдче ..• Л с'rрзшенно боюсь, що .. . 
Тільки ти не думай нічого ..• JI молю тебе ... Ну, повір же ти мені .. . 

2-е вікно. Баришвн! .. Баришнн! 
:Маруса. (озuравться). Що? 
2·е вікно. Єжелі ПОМОЩВИR бу~е ругатьсх, шо МИ співаєм, 

тви ви за нас заступіТЬСJl, а МИ вnм JIюби:мую вашу ааспіваем. 
Харашо? 
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Маруся. Добре, заСТУПJlЮСЬ. (Одвертавnи,сл). Бони страшенно 
]lілі ... Ну, Леоніде, не треба буть таким ... 

Леонід. Ні, Марусю... ти лю(іиш Трохима, його здорови, 
красу." Ла, да, тільки ТИ сама цього не помічаєш ... 

Маруся. Леоріде! Ну, не· правда at це! Неправда, неправда! 
З вікон тихо cnїваюmll: 

"Ревуть, CTO~HY'lЬ ~орв,хвилі 
tl СВflесеНИШI МОРІ, 
Плачуть, тужать козаченьки 
В туреЦЬпій неволі.,. N 

Леонід. Неправда? Ти це щиро говориш'~ 
Маруся. Ну, чим и МОЖУ доказать тобі? чим'г 
Леонід. ЧИМ? (Пауза). Будь моєю жінкою... Тепер же, сьо

ГОДНН ... 
Маруся (ОУ,"НО). Ти хочеш цього? .. Добрf:'. Тільки ве 'rellep ... 

Потім ... ШСЛН ПQ9ігу ... 
Леонід, Ч&го ж післипобігу? 
Маруся. Так ... .л хочу, щоб :МИ ЧИСТИМИ тшли туда ... 
Леонід. Це правда? 
Маруся. О, боже!: ТИ навіть цьом)' ве віриш! .. 
Jlеонід. JI вірю ... Прости мене ... 

МОВ1tання. Обов задул,щві. 

З уї"он С7tіваютll: 
Гей, ви ХJlопці·заПОj."ожці 
Сини ВОЛhній волі, 
Чом не йдете ВИЗВОJlЯТИ 
Нас з тяжкій неволі ... 

Марусі (Задумливо). JlR ВОНИ гарно співаЮТL... Страшенно 
J1юб.nю цю пісню... УНВЛIIЄТЬСJl Турцін, козаки в ПJIіну, :море ... 
Запорожці були справжні герої ... 

ЛеонІд (Тихо). Иарусю! 
МаРУСJl. Що, Леоніде? 
Леонід. JI прийду цю ніч до тебе... JI не можу... Н хочу 

мать певність зараз ... Мене МУЧИТЬ ... J[ не _ОЖУ ... 

3 фіртки tшходuть Помішник. 3ачувtutt спів, задирав ЮЛ06У й 
npu'tumt.: 

- А зто что такое? прекратиты� . Часо~й, 'l'ы за'l'l;м'Ь сиот
ришь? А вЬІ, мерз3.вцЬІ, ІІ ~aM'Ь сеЙчас'Ь ... 

МаРУСJI (Пocniшно). ГОСП()АИП'Ь 3е.llинскіі, roсоодин'Ь 3еJIИIІ
скіА! Подождите, ПО.JJ;ОЖ.JJ;итеl Зто JI ПОПРОСИJlа их'Ь сп'hть, JI УЖRСНО 
зюБJIЮ, когда они поють, не ругайте их'Ь. А часово й rовс'hи'Ь не 
ПНОВRТЬ. Ей богу, зто Н виновата, ру гайте мени ... 

Публіка npмsїmнo nocміхавrm,єл, дмвл.ячксь на Маpgсю.-
:І 
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Помішинк. Ну, положим'Ь, часовой виповат'Ь, - ОН'Ь пе дол
жен'Ь допускать пtніл. Впрочем'Ь, конечно, если ВЬІ просили, то 
ничего вilТ'Ь удивите,nьнаго, если Он'Ь заБЬІJl'Ь свои обазанности. 
Если УЖ'L а заБЬІЛ'Ь... Ну, поручевіе ваше ИСПОЛВИЛ'Ь... ВЬІ УЖ'Ь 
пеllJlйте на сеБВ,-JI В1І ТО1JНОСТИ передал'Ь ваши слова: ОН'Ь таю, 
поБJltЮltJJ'Ь, что JI іотіІА'Ь уже доктора звать. 

Маруся. Поблtди'hJ1'Ь? НtднЬІЙ/ Но а. тоже H~ Dиновата. Во 
гсаком'Ь случаt, а вам'Ь очень, очень благодарна ... 

ПОlllішннк (.алантно) . .л весь Х'Ь ваШИМ'Ь услугаи'Ь. Так'Ь В'Ь 
че'1'верг'Ь вн снова К'Ь нам'Ь? Очень пріатно... НУ'С'Ь, мвіІ нужно 
на СВОЙ п<.іст'ь, а еегодва де_урвнЙ ... Всего прекрасиаl'О! (ПідніJlшв 
картуза і приємно nохt,туючuc& іде до воріт). 

2·е вікно. Спасіба, ваше благоро~іє! 
ПОllішник. 3а -. что зто? 
2-е вікно. А за баришню нашу. , 
По.ішнни. А вам'Ь то что? (До· Марусі:) С3JLlшите? 
2-е вікно. А зто, ваше благородіе, наша баришна. 
МаРУСJl. Да/ .л и забьrЛIl. (Біжить до nоміШНNка). Передайте, 

пожалуйста, дла ЗІИХ'Ь камер'ь ВОТ'Ь ЗТОТ'Ь табак'Ь. 

ПОlllішник. Табзк'Ь? Хм/ .. ВіІдь зто нелегальщина? .. А? .. Хе
x~-xe ... НУ, Бог'Ь С'Ь вами, так'Ь и БЬІТЬ уже, совершу еще одно 
престуuлевіе . .А они обожают'Ь вас'Ь, хе-хе-хе! 

Маруся. Да, мн-друзьв. 
Поміmннк. Зто-очевь трогательво. Пере.дам'Ь, передам'Ь ... 

Только, СЛЬ1ШЬ, ВЬІ там'Ь? Молчать обо всем'Ь, как'Ь камви! Попали? 
2-е й 3-е вікна. (Радісно). Повали, ваше благородіе. Спасиб:.t! 

IlОRорнtйше благодарим'Ь! 
Помішник. То-то же/ .. До пріатваJ'О свиданіа! 
Маруся. До. свидавівl Спасибо І ' 
Поміmник. 1.3 приємною посмішкою ЗНltкає в фі(іnщі). 
2-е вікно. А що, видітє, баРИШВJI, МЬІ вам не говорили'? О, 

оп такой, шо хлєбом не КОРМИ, а только; щоб красіва баРИШВJI ЛІН
безноє слово сказала ... 

3явАяєmься Трохим. Ме швидко, 'ЮСllішно. Напружено ШУ"ав очима. 
Губи тісно, ,юнуро стулені. 3абачивши Марусю, підходить іі одри-

вuсmо задихано ZOBopumfJ:. 

- Добре що застав:.. Мені треба вас... Два С.lIова. 
Маруся. (TpoXt' З.~якано й зхвильова1Ю дивиться на його) Добре. 
Трохим (одвівшu на кінець 'Кону, мухо):' Ви вже передали в 

ТЮРМУ? 
Маруса. Уже. 
Трохим (закусивши zубу, якийсь мент мовчить). Ну, все одно! 

Не моє діло. Л тільки от щu хотів сказать: л заВТРlL в печері 
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Jlїжжаю 3 города і брать участи в цій справі не IІtJЖУ. А тепер 
.рощайте! (хоче йти). 

Маруса (вражено). Чекайте, лк же тп'? Л ж пере,s;8J1а уже, 
ІЦО в четвер. . 

ТРОХИІІІ. Л& зпаЄrе. Л не ІІОЖУ. Чуєте: JI не можу, ве маю СИJl. 
Маруса. Це через те, що ви СЬОГЩНJI бачили? 
ТРОХИМ. Л це бачив завжди і тіJlЬКИ іАіот прокллтиЙ .. Ні, 

Іраще прощайте... Краще прощайте, говорю В811, бо може от тут 
ае зараз трапитись нещастл ... 

МаРУСJl. Ні, ні ... Пі,s;оz,ціть ... Що Ж це? .. Це ПОIlИJlК8 ... Це ... 
ТРОХИІІІ. Лка ПО,ИИJlка? Де? Навіщо ви знов бреха'lЬ?.. На 

ніщо ви бреХaJIИ меві? На віщо? 
Маруса. Коли" Лк? 
Трохим. ТОАі, коли ПОЗВОJlJfJlИ руки цілувать вак. Длл чого', 

ДJlН чого цл брехни? 
Маруса. JI вам цим ве брехала! Неправда! 
ТРОХИМ. А чим'? Значить, все таки брехаJlИ'? .. Ні, Jlучче про

щайте ... Лучче ... 
Маруса. Чекайте, я не можу! .. Ви не маєте права тепер 

виїжжать... Ви їх погубите ... Л вас МОJlЮ ... JI все ... 
ТРОХИМ. Плювать! Все одно... Л теж ПОl'ибаю... Ох, ідіть 

собі, ідіть швидче!.. (Зривається 3 .місця йбі:нcumь по дорозі в zopoд). 
Леонід (хуmlіО підходячи). Що тут було? Що вів тобі 

сказав? 
Маруса. Все пропало! Все пропаJlО T~ep!.. Боже, що ж 

мені робить?! О, ПРОКJlята краса мол! ПРОКJlята! 
Леонід. Та що T.:lKe?/ Не кричи тільки так, усім чути ... 
Маруса. Трохим не буде брать участи ... 
Леонід ... Ну, так що'! (Роздратовано). Я не розумію, чого ·з 

ним так панькаютьсл... Пу, не буде, 'І'ак ЩО з ТОІ'О? Другий буде 
на його місці ... 

Маруса. О, ні, ні!.. І все через мене ... Все через мене ... J{ 
скрізь вношу нещастя своєю крас~ю... скрізь. Це не перший раз ... 
Ні, JI-педостойна буть 3 вами. JI недостойна! Господи, що ж JI 

наробила! Що ж РQбить те!Іер? ЩІ) робить? 
Леонід. Та ЧОГО ж він не буде брать уqасти? 
Маруся. Через мене, через мене! .. (Злісно, натхненно стр;»

нувищсь). Ні! .н знаю тепер/ Да, JI знаю ... Леоніде! Слухай СЮДИ: 
ТИ любиш мене? 

Леонід. Господи, Марусю! Що з 'І'обою?! 
Маруся. Одповідай тут же, зараз: любиш? 
Леонід. Та 1[ до муки, до БМю люблю тебе, ,як ... 
Маруоя. За красу мою? 
Леонід. Ах, дітко, та покинь ти спою красу І Хіба можна 

-тть такою? Це-і(lсе fixe твои тепер. Не всі ж Трохиии.-звірі, 
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І;СТЬ вище краси твоєї. І JI люблю в тобі те, що вище краси, ви
ще цього звірячого, говорю ... 

Маруся. Правда? Тоді не все пропало/.. Не все! В четвер
Сіу де! Л знаю тепер. Сзryхай: ти свідоио сказав? Ти подумав? Ти 
вдумавсл у те, що ти сказав? , 

Леонід. Ах, :Марусю~ що думать, коли JI це занадто почуваю 
(nОlіазує на ZlJyaU). Тільки заспокоисn ти. Що з тобою? 

Маруся. (жаtуче, 'Натхненно). Я вірю! .л вірю тобі! Дnкую! 
Чуєш: я тобі страшно ДJlКУЮ! -

Леонід. Ти чудна. Що з тобою, що 'rYT сталось. скажи ж 
мені! 

Маруся. Ти завтра узнаєш ... Завтра ... Все, все узнаєщ ... Все 
буде по новоиу~ .. Годі І Прощай! 

Леонід. Чекай, куди ж ти? :Ми ж разом'ідем ... 
Маруся (з пафосом маленьким). Ні, не 'l'реба, не требаl Я 

боюсь. Я повинна буть сама. Прости мене.. Нічого не думай по
ганого про мене ... Вір і мені, вір своїй Марусі, вір, що вона теж 
може буть сильною і любить те, що вище краси! Прощай, не ЙДИ 
за мною. Я молю тебе! вір мені, пк л вірю тобі. Ти побачиш! Д() 
завтра~ єдиний мій! 

(Повертається і хутко з висо"о 1tіднятою JО.~овою С1zіtuшnь 1Ю дорозі). 

а вікон: Баришнлl Куди ж ви? Баришнл! 
Маруся (зупиняючись). Прощайте! Прощайте! 
3 BiROH: До свіданід! Приходьте скорєйl Досвідані.я! 
Маруся. ІІрийдуl Прощайтеl 
а вікон: Та как же ви без марша домой? ХЛО\Іціl Гей! Марш 

баришніІ ' 
Маруся. Дякую, дякуюl Я дуже спішу! 
3 вікон: А ии вам в ногуl-Раз'дваl Начинай! 
Співають "Гей, не дивуйте"! Швидкuм тeMnOM~ 
Маруся. (Хитає иловою, озирається до Леоніда, робиm'ь iiOJtIY 

привітний знак рукою і з натхненним вимядом зникає 110 дорозі). 
Леонід (Помалу, задУJtrливо-nонуро nротираЮ1Ш nенсне іде 

за нею). 
3 вікон спів. 

р о З Д І Л 3·іЙ. 

Трохимова ніМІІата. Ліжно, стіл, УАlИвальник, на гвіздна!: одежа. Ш[JаJIе~ 
рll 11: мебедь поганенншх меблірованих кїlolнат. 

Трохим са.. Ходит-. ПО хаті і, держучи (J рука-х кнuж"у. 
завзяmo·з/~існо 1ювторяє: 

, - Ід vache-хорова, Iavache-xopoua, �ieVl'e-ааnц'Ь, Іе Iiivl'e
заJЩ'Ь.,. (Зупиняється, ои61-4т"ся непорушно в одну точ"у; стріпується) 
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L3. уасЬе заJЩ'Ь, lа vache-заяц'Ь... Тю,. чорт! І,а yacbe-коровз, 
lа yacbe-корова ... (Чиmag). {{орова и заяц'Ь uаслись на лугу. Іді· 
оти! .. La уасЬе et ... et ... Щоб тебе чортяка взяла! (ЗаЗUJщв в книж-
КУ) Іісvге, lievre, Ііеуге! 

Стук у двері. 

ТРОХИМ. Ввійдіть! Le 1іеvге-заяц'Ь, Іа yacbe-корова, 11\ 
"асЬе корова. 

Цін. Марк. (входячи швидко, нервово). Ну, слава Богу, застав. 
Де ви пропадали цілі сутки. Ви знайшли мою записку? 

ТРОХИМ. (поХМУРО). Знайшов. La Ііеуге -корова, lе liеУl'е-
корова ... 

Цін. Марк. (здивовано). ЩІ) ви? 
ТРОХИМ. Нічого (читав). Корова и ЗaJIЦ'Ь паслись на лугу" ... 
Цін. Марк. Та що 'raKe~ Яка корова', Що ви робите? 
ТРОХИМ. у qycb. Le lieVl·e-короиа... чи той.. lа yacbe-ко-

рова, Iievгe ... я вашу записку застав ... Але як що ви по тому са
мому ділу, то проту )Іенї не перешкожать. JI ЇДJ-;,a кордон і вчу 
французську мову. :Можете судить мене, ввключать, все, )це хочете ... 
La yacbe-КОРОВ8, lа yacbe-корова. 

Цін. Марк. Ні, в цііі орrа;візації просто божеві.цні ~Kicь? 
Божевільний дом, БИ, JlюбчИЙ, 'чорт' би вас усіх узяв! Він мову. 
учить! Ну!? .. Та знавте, що ви наробили своїм ідіотизмоJl.~ 

ТРОХИМ. Прошу не лаяТИСЬ. І не мішать мені, я пічого знать 
не хочу! La vache-завЦ'Ь .. , lа vache-заяЦ'ь ... 

Цін. Марк. Ні, це щось во всякому разі оріГінальне. ПобиІі 
мене сила бо.жа, коли це хоч не оріГінально. 3а розумність не 
oQдповідаю, але орігінально,. (Рішу'te). Ви знаєте, що наробllла 
ваша ~Іарусл-г . 

ТРОХИМ. Не знаю! (Скажено). І знать не хочу! Чуєте ВИ, чи 
ні? Що вам треба тут 3 вашою Марусею? НіЯКИХ Марусь .н: не 
:Jнаю, щоб Їх чоррт побравl Ну, що вона зробила? Що? НУ, гово
ріть! Говоріть! 

Цін. Марк. Ну, з вами багато не наговоррш .. 
ТРОХИМ (БАаzаюче). Слухайте, Цінність Маркович, БИ-ХОРО

ший чоловік, н ме' молю: дайте мені спокій хоч на тиждень! При· 
СJlГllюrь вам, що JI за себе не одповідаю, - от візьму оцю Jlампу і 
запустю вам у голову! Ради Бога, пожалійте ви мене! 

Цін. Марк. Ну, це вже ... Це вже ... ·ВибачаЙте,.и: вr.и:квх лю
дей бачив, а таких мені перший раз ... (Рішуче). Слухайте- СЮJ;И. 
дика людина ви. Слухайте: ви погубили Марусю. Чуєте? Маруся 
пропала. Нема Марусі. 

ТРОХИМ (Аtов'lКU вражено дuвtиnься на Йою). 
Цін. Марк. Ага! Ви погубили її. 
ТРОХИ.. ЩО ви иелете? Що таке? 
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Цін. Марк. Таке, що попрощайтесь 3 своєю Марусею, веlrlа 
її. Годі. Нема. Чорт би вас усіх узяв... Чого дивитесь так? 

Трохим (тихо). Я не розумію, шо ви иажете. 
Цін. Марк. (зд,їсно nосмїхnувшuсt.). Ну, зараз зрозумієте. Ми 

у вас признаЧИJlИ останню збірку. Вопи зараз ідуть сюди ... (Ходить). 
Ах, ти біда моя! Л перший раз в своєму житті натрапляю на та
ку історію. Я перший раз розтернвся. Ій богу! Я всю ніч не спав. 
Накажи мене бог! Я не міг спати. Абсолю'гно не міг, А тут ще 
виявилось, що вартового ч~рга не в четвер, а в середу, завтра. 

значить. Прийшлось знов біІ'ТИ до тюрми, І вас ще чортя_ка занесла 
иудись, думали, що арештували вже десь на вулиці. Прямо пеило. 
Леонід дурн.ІІ строІть. ()боє, як божевільні якісь, обпімаютьсн, ці
луються, плачуть, О'9і блищ.llТЬ .•. Якесь пекло! 

Трохим. Та скажіть же, що таке, н ні чорта не розумію. ІН!) 
сталось? )(ТО обнімаєтьс.ll? 

Цін. Марк. 3араз узнаєте.. Почекайте... Вудете:иать ще 
пріємність ... Чорт би вас усіх узяв! ... 

Стук 11 двері. 

Трохим (напружено дU81tmt.Cя на двері). 
Цін. Марк. Ввійдіть! 

Входять Оксана й Михайло. 

Трохим (глибоко зітхає). 
Цін. Марк. А це ви? А ті йдуть? 
Оксана. (з <t!ldH010 nос .. ';ш"ою, в якій nо..,ішчо і .. ,cm.1UdY ра-

дість і досаду). Ідуть ... ПозаАУ. 
Цін. Марк. Тзк ... Ну, 'ГРОХИ&lе, підіть сиажіть вашому Мах-

тею, хай посторожить на улиці, поки буде збірка, Живо! (Трохи .. , 
nомад,у виходить). А ви, Михайле, що скажите? Ви яким спосо-
бом сюди'?.. ' 

Михайло. Та я, бачите .... Мені вас треба було ... Так ./І ДО 
товаришки Оксани ... (Мнеmt.ся). 

Цін. Марк. Нічогосівько, люБЧИІtу, не розумію, нічогосівько ... 
Ну, от .н тут ... Що скажете? Ви швидче, бо я не маю часу ... У 
нас тут зараз ... 

Михайло. Та .11 бачите ... Така, їй богу, історін, що Й гово, 
рить мені икоеь стидно ... Конєшно, шо народ усе )[алообраЗ0вавий~ 
маЛОПОНJlТНИИ ... Ну. і той, конєшно .. 

Цін. Марк. 'Га в чому ж річ? 
Михайло. Та товаришка Маруся ... 
Цін. Марк. Ну? 
Михайло. Вона вчора занималась з нашим ГУРТКО}І ... 
Цін. Марк. Так ... Ну? 
Михайло. Ну, хорошо, запікалась ... Нічого будто:. ХЛОПЦli~ 
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ніби слухають. Не так, як повсігда, пу, слухають ... Ну,· тіJJЬКИ ас 
ої шда попа, нк вони всі до :мене: "Передай у комітет, щоб дпк 
другого інтедj]'ента, не :можем з нею ваніматьсл" . Всі в о,цин 
голос .. 

Цін. Мирк. Чого Ж то так? Що за еруца? 
МихаЙnо. l{онєшно, народ первобитний, пекорректниЙ ... "Жал

ко, ГО80рЯТЬ, так жадко, що не може1t1 прямо слухать ... " Це, зна
чить, то товаришка Маруси з собою зробила... "Хай, говорять, 
воп~ ·завимаєтьси з таКИ1tIИ, що ще не бачили Ії ... " 

Цін. Марк. Що за ерундаl Та ж нею так довольні були? 
МихаЙnо. Та знаєте, конешно.. Воно, подотим, правда, шо 

вопа не душе той ..• Ну, -НП раньче, так піqого, прилтно було слу
хать, хоч ми вже все знає:м, шо вона говорила ... Ну тепер ... Жал-
ко дуже... • 

Оксана. Хмl (ГОЛОСНО насміхається. Мих-айло 11 Цін. Мар", 
зиркають 'на неї). . 

Цін. Марк. Погано ... Ну, що ж робить ... Скажіть, щоб поче
ка.1И ... Хутко наїдуть сюди нові товариші, тоді лкось зроби!IО ... 
(Входить TPOXltM і мовчки сідає). 

МихаЙnо. Н дли того й шукав вас .. , на роботу' СЬ8ГОДНВ: че
рез це не пішов ... Шо, значить, неловко нам говорИ'l'Ь їй, а в су
боту У нас заНJIтjJJ ... Так шо ... 

Цін. Марк. Ну, добре .. , Ми подумаємо .. , Ви йдіть зараз, вам 
товаришка Оксана завтра все скаже, як і що... А ЗRраg ми дуже 
запиті... \ 

М~хаЙло. Так JI і скажу ... Бувайте здорові! .. 

Прощається і виходить. 

Цін. 'Марк. Бувайте. Так і скажіть. 
ЦіН. Марк. (до Оксани). А це, люба мол, дуже негарно, що 

ви привели його сюди ... 3 такою конспірацією :ми всі nвеч~рі, завт
ра будето там, де революціонеру негарно буває .. Ви могли це все 
сказать самі нам... . 

Оксана. Н рішить сама не МОI'ла, а він хотів заl)аз же знати ... 
постанову. nuTiM JI хотіла, щоб він це занвив сам, :меnі могли б 
ще не повірить ... 

ЦіН. Марк. Ну, єрунда ... Негарно, ЩО все йде так не конс-
піративно.. А з цим гуртком ... R не знаю ... Марус.я та"'к первує'rь. 
СJl зараз, що лучче І) ій не йти завтра ... 

Оксана. Ви хочете :мепі її збуть? Ну, впбачаЙте ... М$Ї не· 
ма охоти ... 

Цін. Марк. Ну, Оксано, ЩО за вирази?. Н тіЛЬRИ боюсь, щоб 
в такому етапі, .як вопа зпраз, вона не наробила якихсь дурниць 
завтра ... (Трохи." nl.tJl.ЬНQ c.~yxaв, хоче ЩUСЬ CKasamu). 

Оксана. Не ІІаробить, не бійтесь... А хочете, то не беріть 
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11... Тільки я проти того, щоб брать замісць неї кого інчuго з 
ор:r'авіsації ... 

Цін. Марк. Але щ. справа ... 
Оксана. Ну, знає'ге, у вас своя справа, а у нас свол. Ми не 

кожемо всю орtанізацію випускать на ояну справу ... 

Отук у двері. 

Трохим (стріпується й встає). 
Цін. Марк. Ввійдіть! 

Входять Kapyc.lljU Леонід. 

Марус.ll (3' лицеАI, ніби zycm() всіяним 1tOPHU.Htt 'ЧJUщаАIU на 
що'Ках. На бровах, на носі і 6. кутках zуб теМНО-"Рр60ні. Щід/ьно 
nОС'»lpuжена. Іде 3 високо t~іднятою zоловою. Oltї напружено блищяmь, 
вся .має нenокійний, rtidHRmutt ви/і/'яд). Лрастуйте, Трохиме! 

Трохим (нв З80дячи очей з ЇЇ лиця, застимо мовчить). 
Марус.ll. Що ж ви не одповідаєте? Чого так дивитесь? Ну, 

дивіться... (Ближче (10 йozо підходить, скидає капелюх і nідстав,lяв 
лине. Трохим машинально відступав). Ха-ха-хаl Ви боїтесь навіт!.? 

Трохим (Тихо). Ні, Jl не боюсь. 
Маруся. Невже? .. Це добре ... Ну, во всякому разі, не рев

нуєте вже? Тепер ніякого нещастя не може трапитись? Правда? .. 
Ми прІі:ЙЦI1lИ обсудить завтрашню ніч ... .л думаю, пи вже не одмо
витесь од цієї справи? (Трохим мибоко зітхав, проводить рукою по 
лобі, мовчить). Ну, що ж ви1 Топаришу Трохимеl Одповідайте Ж, 
тепер ви ідете до- тюрми? Ну? 

Трохим. (тихо) Іду... . 
Марус.ll. Что и' требовалось доказат}.! (Озирається до Леоніда, 

киває wмвою й noc.JIlixaem~CJI 3 вимядом n що? хіВа Mtt не та" ZOoo

рили"? Нервово npoxotJteт!. вперед). {{у, а тепер, значить, можна й 
обговорювать завтрашню ні'! .... 

Леонід (.НО8чки здоровкається 3 Трохи,ном і проходить вперед). 
Трохим (як сонний, 1lOчинає без ладу хоаuти 110 хuті, пере

cтaвМlв CipїI&ьt,i, складав книжки, виливав ддя чоись 3 мечика воду 
в .миску умивальника; часом зуnиняється й дивиться на Марусю). 

- Цін. Марк. (усuленно·діловuто): Ну, в такому разі, мої панове, 
давайте, перш усього, точно установимо, хто йде завтра, а хто 
зостанеться на РОЗП1lід орrанізації... Нас не багато... НК ЩО ... 

Маруся. А що, Цінність Маркович, бачите: не стало у мене 
одноrо товару і переСТaJIИ деякі покупці гаННТlIСЬ за ІІІНОЮ. Остався 
товар, JIКИЙ не для вснкого лаВУШНИl\а має цінність. 

ЦІн. Марк. 3вичаЙІІО, зпичаЙно ... Так от, мої' панове, нас 
єсть зараз ... раз, два, три, чотирі ... 

Маруса (сідаюttu на Трохимове ліжко). Леоніде, сідай тут ... 
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(показув uоруч себе). Товаришу Трохиме, ви нічого не маєте lIРОТИ, 
що "" сіла на ваше ліжко? 

ТРОХИІІІ (зупиняючись). Що ви иажете? Вибачайте, а не дочув ... 
Маруся . .л кажу, чи не маєте чого проти того, що я сіла 

ва ваше JІіжltо? 
Трохим. О, прошу ... Чого ж JI можу ... 
МаРУСJl (з смішком). Во потім і спать не захочете ... Xa-xa-xal .. 

Тільки ви не дуже лякайтесь :мене... ці плами зійдуть, це сірна 
кислота ... вроді оспн тільки З0станетьC.l! .. І коси одростуть ... Ха-ха-ха! 
у вас ЛИІ~е, нк СЬОГОДВJI у помошпика з тюрьми... Дла його теж 
всі моі цінності пропали ... Насuлу упросила ще раз передать ... І 
дла вартового теж... Хотів навіть штиком мене ПРИИОJlОТЬ за те, 
що балаиsл:J. 3 уголовними... Да, да! А УГОJlовпі більше 1Іарша не 
співають. Розвінчана королева. Ха-ха! Так от у вас така фізіономія, 
як у торо вартового... Нропало все, правда? (Швидко одвертається, 
хапає Леонідову руку, 1ііжно дuв!Иnься йому в лице і, не випускаючи 
1JY"U, nрудко звертається ди Цін. Мар",). Ну, таlі, зваЧИ1'Ь, ии 
можемо тепер оUговорюваТL. ::J боку' товариша Трохима зачіпки 
біЛLше не буде. 

Оксана. ГМ! (ІІоt:Мї,хаючuсь дt4вum"ся в стелю). 
Маруся й Jlеонід (швидко iluркаюmti на неі). 
Цін. Марк. R ДРlаю, JI думаю ... Так от, виходить, що нас 

усього єсть шіС'ІL чоловік. До тюрми ЙДУТЬ: Трохим, Маруся, Леонід 
і ./І ... 30стаЮП,СJI Михайло й Оксана. МихаЙ.цu сьогодик не буде, 
він на роботі ... Так от, мої панове, JI нахожу, що їх двох мало, а 
вас чотирьох багато... Нам ДОСИТЬ трьох: один кидатиме і двоє по
стових, nкі з І'рула}fИ біжи'1Ь до еltипажів ... ОДІІН 3 О,.1,НОI'О боку, 
другий 11 другого... Як ви думаєте? 

Всі Щ)IJчаmь Я1ШЙС'Ь А/ен",·. 

Цін. Марк. Ну, що ж ви, панове? 
Оксана. 11 проти. Чотирьох до тюрми не багато ... 
Маруся. Це ви пропонує'rе значить рішить, хто 3, нас чоти

рьох зайвий. 
Цін. Марк. Ні, 11 не це пропопую... Навіщо 1'ак мої CJlOBa 

розуміть .... Я дбаю про іН1'ерес орІ'анізації, яка зостаЄТhСJІ тіJJЬКИ :і 
двома товаришами.,. 

Оксана (іронічно). Спасибі. 
Маруся (помалу). Трохим ... кида. Цінність Маркович- орІ'аиі

затор ... Значить, або я, або Леонід заЙпі ... 
Леонід (нервово). Прошу слова! .. Н, перш усього, не Зl'ОЖУlOCr., 

що досить трьох чоловік ДО тюрми ... Цінність. Маркови'! не .оже 
ЙТИ в рахунок, bil�-орr'анізатор, а не постовий ... Він - еRpiзf>.~і 
JЮЛО llОСТОВИХ, і коло еКllпажів, і коло Трохима. Постів у нас ,11,83, 

~иачить треба двох постових... R взагалі не розумію, для ЧQfQ.l!.&: 



віть підвіиать це питаини ... Оксана з Михайлом зостаютьсн ... Тут 
або пан або пропав... Во всякому разі, коди нас перестріJЩЮТЬ, 
вони не дадуть організації вмерти ... От і все. Ніхто не зайвий ... 
І я пропоную це питаННJI знJlть зовсім 3 ПОРJl)~КУ деННОl'О... (3хви
л:ьовано за.ttовкає). 

Цін. Мари. Панове! Л не стою на цьому, JI тільки так ... Ме
ні тільки здавалось ... Ну. а раз ви всі думаєте, що трьох мало, то 
sалиmим це... Л більше, так сказаТJ.... Наприклад, товаришка Ма
РУСЯ, будучи тепер ... Ну, та годі ... Беру свою пропозіцію назад ... 
Тепер ось що ... 

Щаруся. Ні, ви докіН'lуйтеl ІДо таке "Марусн, будучи тепер"1 
ІІегодна вже? Да1 

Оисана (дивлячись в стелю). Хм! 
Цін. Мари. (обурено). Слухайте, моя люба, що вам Бог дав?! 

Що вИ говорите? 
Маруся (мянувши на О"сану, !Орд0;' нервово задирає ZО.llOву). 

В:'!l\галі мені здається, що товариші неПРИХИJIЬНО віДНОСJlТЬСН ДО 
МОГО вчинку З собою. Н, розуміється, дбала не про прихильnість, 
а про справу .. : І коли .. 

Леонід (зхвult'ЬОвано). Марусю! Не треба! Чуєш? Не треба. 
Маруся (покірно). Ти думаєш'? 
Оисана. Хмl· 
Цін. Марк. (,zосnїшuо). Ну .. покиньмо про це. Товаришка :Ма

руrя зробцла так, як внажала за краще. ЛR би не nOHa.J побіг наш 
міг би надовго заТJIГНУТИСЬ, а то і зовсі}1 провалитись, бо вже З8-
надто багато людей про його знав. Ніхто, значцть, не ДУ)laЄ не· 
прихильно відноситись, а навпаки ... Розуміється, спосіб дуже ... ду
же jJl(}РСТОКИЙ ... Можна було б ... Ну, та хто його знає ... Одже про 
не пема чого довго балакати. Тепер треба умовитись про деталі .. 
Де і шt сходитись, що ... 

Леонід. Про це ж УМОnЛJlJ1ИСЬ вж.е не раз. Деснта година, 
правий рівчачок коло тюрми... Що далі? . 

Цін. Мари. Ну, і добре ... І добре ... Товаришу Трохиме! 
Трохим (який сів КОАО столу й часто nозuрав на Марусю). Що? 
Цін. Марк. Не забудьте з'язать BapToBOl~. Це-паша справа. 

Щоб, бува, не напакостить чоловікові, або щоб він, рнтуючи себе, 
вам не напакостив ... Чуєте, Трохиме? 

Трохим. Чую... (Не звоd/tmь очей з Марусі; видно, все більш 
та бїл/ьш хвилюється). 

Цін. Мари. (1~UЛЬНО вдuв.tяється 'у Uozo). ІЦо ж пи чуєте? 
Трохим. Щоб не напакостив ... (Раnто.'ІС встав, сuльно здавлює 

ру,(и, до Марусі:) На що?! На що ви так?1 ('1 ро.зnуці х(mае себе за 
zолову, сідав, щлmадає до столу й ридає). 

Всі ЯІШЙС'Ь .~feHт здивовано й зхвtt.ИJооано .ІIО8чашь. 
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Маруса (ростеряно, nаНУ6ШUCЬ вся до ЙОZО, дшиmься 6елиrNІ.ІІ1t 
О'/UЖl, 6орушllть tуба,мu, ніби бажаюч!. ЩОС6 с"азати, але не ,може). 

Jlеонід (раnто,м схоnлюючись, неріІOiJО, злісно Кpttчить:) Ви ... 
дурень/ Чуєте ви?! Л ва. це СІІЇДОМО говорю. Ви- скот! Не смійте 
реJ!тиl Чуєте? 

Трохим (ЗМOiJ1>ає, nomі,м nО.'tfалу ,~iд60дUть tОЛ06У). IІростіТI. 
:мене. Л, справді, дурень, собака ... ВирваЛUСІ, у ідіота ... Простіть, 
JI розумію ваше становище, Леоніде ... 

Jlеонід Мо!; становище? (Неnо]Юау,міло оsuраєп!ьсн). Мое ста· 
новище? Що ви мелете? Це мепі подобаеТЬСJI!оо Та ви знаєте, що 
:lа це морду б'ють'~! 

Трохим (тихо). Бийте .•. Серйозно говорю: бийте ... 
Цін. Марк. Ну, панове! А, Боже )Іій, от цього ще lІе хапа

ло ... ТИ диви/ Може, ще дуель, скажете'? Це добра справа ... ЗаСП0' 
койтеСІ" Леоніде! .. 

Jlеонід (дуже Х6UЛЮЮ'Ц,UСЬ). Л-спокійний ... ::\Іені нема ч'))'(} 
зr..СПОКОЮВR'І'ИСІ, ... Хай ипші sаСIlОКОЮЮТЬСJlоо. Скоти!!! Ни повинні 
впасти на ]юліна llеред нею (noказує на Маl}УСЮ), сліди її цілува
ти... Ви... НИ... повинпі блаГОСЛОВЛJIТЬ, шо в нашу орtанізацію 
IІвійшла така людина ... А 'Ви. оо ви всі тюкаєте на неї за її свитий, 
l'еJЮЙСI.КИЙ вчинок ... (РаnnlO.'І& обеpnшється до Оксани). А ти ... А 
тобі соромІ .. Ці твої посмішки і хмикання недостойні JIЮ,ll;ИНИ ... Не 
в!','(икодушно, низько, погано! Л тебе поважав, а тепер ... 

Оксана (жорстко і різко). А. тепер побіжиш за )ІНОЮ! 
Jlеонід. Що·о? 
Маруся (круто 'lOверmоєmься до неї), 
Оксана. Те, що ЧУВ. Ну, годі сантіментальності розводи1'f •. 

Цінність Маркович, все вже скінчено? (Раnто,м до Леоніда). Тільки 
пам'ятаєш, що .н сказала? Два рази одного любить не вмію. Я-ве
ликодушна: лучче не біжи за мною. (до Цін. М(1lт.): Спр:нщ 
скінчена? 

Цін. Марк. (Лкuй 6есь час nOРU8f1.6СЯ 3!1'ШНIШI,U РОЗ,11О8У, 110-

сnіиUlО). Н не знаю ... Треба б ще ... 
JleoHiD. (до О"еаН!І). Тв даєш собі nідчцт, що ти говорила тут?' 
Оксана. Будь спокійний-знаю, 'що кажу. 
Jlеонід (з нена6Uстю). Ти - смішна/ Розумієш ти'j 3 'І'е1І'>' 

тільки смі.IІТИСЬ можна! "Побіжиш" xa-xa·xal .• От за ки]\[ Jf побіжу. 
(Показує на Марусю). От за ким.н рачl\'И поповзу, оо Вона вище в3.е 
усіх/ краще, прекрасніще/ .. ТИ недостойна башмах її поцілуватr.! 

Оксана (теж lЮЗ~lа;IR'ОЧUCЬ нена6Uсmю). Да? А ну, ти .поцілуЙ 
Її 'Іеuер, як цілував колись мене? Ха-ха-хаl 

Леонід. Оксано! 
Оксана (з 3,1им tJu/(лlt"ОJlI). lЦо? 
Трохим (3 JI'УКОЮ). І'одil К чортту/ Я більше не :можу/ (Ха

tиє з 26іздка 'Капелюх і біжить у двері). 
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Цін. Марк. П~llове, панове! Заспокойтесь! Оксано, Ле,шїде ... 
А, Боже мій! .. Так же 3 справою не можна ... Що ж це тане! .. 

Оксана (важко дихаючи натяшє PYKaBt~ttlru). 
МаРУСІ{ (сиднmь непорушно закамяні.~о). 
Леонід (1ивид"о ходttmь ?Ю хаті) . 

./ Оксана (зірвавшись з місия, швидко підходить до Марусі, npo~ 
сmяzає руку, суворо). Простіть. Я любила його. Ви одняли. Простіть. 

Маруся (з,tякано не розу.'r!іючн) Що? .. 
Оксана (круто одвертається й швидко внходнть із хаmн). 

. Цін. Марк. Та куди ж ви всі розбігаєтесь! .. Що ж це таке'! 
Їй-Богу, я ні чорта не розумію .. А, ну вас х чор'р-р-ту усіх ... Це 
просто ... Я не знаю. Тут іменна божевільним зробишсл. .. (Хапав 
капелюх і сердито виходить, щось бурмочучн). 

JJI о в tt анн 6. 
Маруся (ворушиться, потім з cmpaXOJlt і тоскою бере себе аа 

~OJ!Oвy). Господи! .. Невже не треба було?! 
Леонід (зразу зупиняючись, злякано). Мовчи! Мовчи, Марусюl 

Треба! Треба було! Чуєш? (Стає неред нею на коліна, хапає рукн 
ЇЇ иілує). Треба! Треба! JI люблю тебе! Люблю, люблю, люблю! 

Маруся (тихо). Чи я ж цьо['о ждала? .. За що ж? .. 
Леонід. Нічого, uічогu ... Вони -дикі, скоти ... Тебе оцінлть. 
Маруся. Леоніде~ .. Через що пона так сказала тобі?. 
Леонід . .мовчи! lloha-божевіJlbНа. Од ревнос.ти, од заздрости, 

QД низь[шх своїх іНС'fинктів. ПаСКУДЮl, пошла женщина! 
Маруся. Це -неправда, Леоніде? 
Леонід (злісно встаючи з колін). Та неправда ж, неправда, 

ніколи цr,oгo пе бу де. JI тjльки нена вижу її! 
Маруся. Ти любиш мене, их і ... раніще'? 
Леонід. О, Маруею! (Хаnавться Ja ю/!ову, з м,укою). На віщо 

такі питання! Я молю тебе. не питай так, не питай ніколи! Чуєш? 
Маруся. Ти боїшел? 
Леонід (кр~иumh). JI нічого не боюсь! Я люблю тебе! .. Годі 

про це... Ходім! 

Маруся. XOAi!tI .• : (Встає, заетиtав-ворушumЬGЯ; видно хоце 
щось сказать і не одважується). Леоніде! 

. Леонід, Що, Марусю'? 
Маруся (м,неться ... Рішуче). Іди сюди ... Ближче ... (Леонід під

ходить; вона К/lаде йому на плечі руки і блuзько нахиляється лuueJl~ 
до йmо; хвtмюеmЬСJi). Слухай ... Прийди сьогоднн до мене. Прийди, 
ак ... лк муж ... 

Леонід. Ах, Марусю! .. (TpOX1~ одсовуєm'ЬСя) ... На віщо тн це 
тепер?. 

Маруся (жа/lКО зttнувшис'Ь). Ні, Леоніде? 
Леонід (з страданням). Марусю! Не треба ... Потім! Ти сама 

сказала, що. чистим піти ... Потім, вее потім ... 
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Маруса (nОJllалу, вбtlmо схиляв lолову й стоїть я,шuсь тент. 
Потім nідводиm", чудно блискав О'Іима й аоворuт,,). Так. Ходім. 

ЛеовІд (не дuвAlfчиС6 ua неї). Що "тах"? 
Маруса ('іос.'ІІіхнувшись). Нічого ... Тах, де-лкі думки. Ходім. 
Jlеонід. Марусю ... голубко, (а JI'УКОЮ і ніяковістю). Ти, може, 

думаеш, що л того не хочу, що... . 
:Маруса (поспішно, SЛIІ"ано). Не треба! Не треба! Ходім ... Не 

муч ... Не треба ... Ходім! (IПвид1Ю вuбіzaв з хати). 
Jlеонід (аа нею). Марусю! Марусю! Та хіба ж ... 

РО 3 Д І Л 4-Й. 

Ніч. Поле. На заднім плані 13ІIДНО 1'юре)IНУ стїн}'; :щ стіною тюр .. а, збу
дована на lrшталт літери П. Бі"на ЇЇ жовтіють у тьмі нвадраТИl<ами: 3 
деяких видно І'ОnОВИ вязнів. які то Еорушаться, то зникають, то непо
рушно темніють у них. Ино.аі виразно, хоча дуже глухо ЧУТИ. ЯК'~lере
rYKYIOTbCI;I вяані між собою. Можна часто розібрати окремі слова. Весь 

час сього розділу переГУl<уваН{JЯ Н8 перестають. На сцені Hil<oro. 

Серед ріЖНttх заукїв ночі чутно 3 ТЮРllИ чоловічиl голос: 

- Га-лл·а ... Га-а-Jlи-а! 

ПQуза. 

Тонкий жіночий 'Голос: А-з-а? 
Чопові чий голос: 3a-Сllі-ваЙ·те·е! 
ЖІночий голос .. , А-а? 
Два чоловічих голоси разом: 3а·спі-ваЙ,те! .. 
Жlвочий' голос: О·о! .. 
Пауза. 
Два ріжних голоси співають: 

.3а тучами за хмара .. и 
СонеЧI{О ве сходить.-
3а ЛІІХИМИ ворогаllИ 
Мій ІІИЛИЙ не XOД~ЇTЬ. 

Обережно крадучись зЯ8Мюm"ся ТРОХИІІІ Цін. Марк., ауnиняються, 
03llfаються. Балакають придушена. 

Цін. Марк. Тут ... (nр~tСАухавться) А тих ще немае ... Погано ... 
ТРОХИМ. Зараз прийдуть ... 
Цін. Марк. (заклопотано) Ех, боюсь н, їй богу, казав н ... 
Трохии. Ну, нічого ... Вопа просто хви.пюетьсл ... 
Цін. Мари. Ах, любчику мій, і':ки Ві з ангельськи» t'покоєм 

ідемо, але ж не вироб.пЛ6110 того, що вова ... 
Трохим. Нічого... Вона біJlЬШ нервова та й го.ці ... 
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Цін. Марк. А Ji все таки Ооюсь... Боюсь, що встригне иху 
штуку отут і май тоді ... Цей її сміх, задумливість, чу;(ні очі ... Ех, 
не дають вони мені покоюl.. Серйозно, любчику, її не можна по
кидать одву. JI думаю, що їх треба вдвох зоставить на однім посту, 
хай собі тут буде з вим ... Той хоч не дасть чогось зробить ... А на 
ії посту а сам стану, ак треба вже буде приЙмать. СерЙозво. 
Ннаише JI ві за що не ручаюсь ... Чудна вже вона дуже СТIJ.lа за 
ці дні ... 

ТРОХИМ: (хмуро). Да ... Якась ... Иноді так жаJlКО ДИВИТЬС~І на 
всіх, така... нещасна, що... Ех! 

Цін. Марк. НУ, а я ЇхпостаВJlЮ тут обох... їй богу ... Я не 
можу ... 

ТРОХИМ. А не образиться', 
Цін. Марк. Ну, чого їй ображатись? 
ТРОХИJI[. Та вона тепер така вкась вразлива стала... Трохи 

не так сказав чи ГJlЯНУВ, вже гляди образилась ... ПРJJМО аж дивно ... 
30всім инчий характер став ... , ваче краса і душу робила )'арною .•. 

Цін. Марк. Тшl .. (Слухав) Ні, мені показалось ... Ображатись 
їй нічого. Скажу, що ва цеЙ пункт більше НИРОДУ побіжить, що 
Леонід сам не упраВИ'l'ЬCJI... Та JJ думаю, що вони нічого проти 
цього не матимуть... Принаймні вона ... 

'Трохим; (задумлuво). Да, принаймні вона ... (Сmріnувmься) Ех! 
Ну, що там! Робіть, 8К знаєте. Я свій ІІОСТ знаю, а за инчі не 
відповідаю. Це-ваша справа. 

Цін. Марк. Да! Так JI так і "роблю, хай r.обі чи ображається, 
чи ні ... ПостаВJlЮ отут обох і хай собі милуються, вк що матимуть 
охоту сьогоДня МИJlуватись... Що до мене, то JI люблю инчий час 
і місце ДЛlІ цього... А чуєте, як все чуть з тюрми? 

ТРОХИМ. Тихе і чисте повітря сьогоднн ... Зор бага1.'О. 
Цін. Марк. Да ... (Прис.'~ухавmься) Ну, щоаt" це Їх немає'! 
ТРОХИМ. Dlи швидко йшли. Зараз, мабуть, будуть ... 
Цін. Марк. Вартовий коло будки ждатиме? 
ТРОХИМ. Да. 
Цін. Марк. Хватить шворки? 
ТРОХИМ. На двох хватить. 
Цін. Марк. Так. (Ходum·ь, нервово nотирав руки). 
ТРОХИМ (.ХAlУРО). Слухайте, Марковичу ... 
Цін. Марк. Слухаю, любчику. 
Трохим. Як той ... Як, мож.е, там що траПИТЬСJi зо МНQЮ ... 

Ну, чорт же його знає... Ну, одірве к чорту голову, ЧИ ЯКИЙ iДЇt'T 
прострілить, так ви той... черкніть слова два по такій адрееі: 
Черкаси, Марії Петровві Кравченковій ... Не забудете? 

Цін. Марк. Черкаси, Марії Петровні КраВЧfВКОllіЙ... Не 
забуду. 
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Трохим. Мати це мол... Черкніть, звачить, що так і так. 
Жалко, ВХ не зватиме ... Напишіть, що хлавявCJI ... Ну, Т!\ .. : Ну, і 
нсе ... З того світу спаси~і вам ПРИШЛЮ. 

Цін. Марк. НУ, шо там про 'l'{)Й світ! МИ .яКОСЬ ще на цьому 
IlОдержuмось. ІЙ богу! Лк то співається: "ОЙ, вип'ємо, куме, тут, 
бо ва тім світі не .І1ад.у'l'Ь; а хоч дадуть, не ,n;а,n;уть,-нсе ж вип'вмо, 
куме тут" ... Авальоrів ТРОХИ пе той ... , ВУ, так і буде на СЬОГО.'l,нн. 
Жuь,-МИ не ВИПИJIИ трошки, артисти пере,n; спектаlJlем п'ють ... А 
Їх все та~и нема. Це-погано вже. Погано. Чи не вчивила таки 
чого Марусn наша? ;Ех, ВХ би вже швидче мені втікти од вас ... 
Ех, швидчеl (Олухав) співає тюрма... Співай співай, сер,n;евько. 
Люблю .я цей спів! Ні в одній опері я не чув піl.ОJIИ співів 3 

'Пlким ЧУ'l'l'ям, .як в тюрмі ... 
Трохим. Да а ... 
Мовчаннв. 

3 тюрми чується: 
3Х'Ь, ТЬІ ДОЛЯ, 101011 ДО.1Я, 
дОЛIІ горькаll МОЯ, 
Гей, не ТЬІ ЛИ, МОІІ ДОЛІТ, 
ДО Сибири дuвела і Т. д. 

Пісню прорізав різкий, тужлuвuй свист вартОflОЮ. 

Цін. Марк. А от цей (вист - паскудна штука... А тих усе 
нема! А , бідонько мOJl, вопи всю справу Сllоган.ять. 

Трохим. Штl (Прислухавться) 3даєтьсн йдуть. 
Цін. Марк. Да, щось наче рухаетьсв ... Двоє чи одно? 
Трохим. Двоє ... Вони ... (Тихо аукав): Леоніде! ВИ? 
J1еонідів ГОJlОС (мухо). Ми ... 

3являвm'Ься зправа Леонід і МаРУСJI. 

Цін. Марк. Що ви так довго? 
J1еонід. Хіба довго? Ми й так поспішали ... 
Маруся (хаnлuво, нервово). Спі3ВИJlИСЬ? Га? Ми ПРОС'J'О бі/'ди .. , 

Чувте, нк співають. Усе 'ІУТЬ ... Чуєте? Треба 'l'ихше балакать ... 
Цін. Марк. Да, да ... ТіJlЬКИ ось ЩО, мої панове: перш усього, 

поменьче ХВИJlюватись... А друге таке: на цымуy посту треба двох 
JlЮАеЙ. бо на цей бік П(Jбіжить більша І'рупа ... Н ПРОПОНУЮ деоні
АОВИ і Марусі обом _стоnть тут... А .я займу Марусін пост. Ви 
вичого не MaUTe проти? 

J1еоИJД. Я-нічого ... Не знаю, ЛІ. Марусв ... Та ра:> 'l'реба ... 
Маруся. (Вражена). Чекайте ... Значить, в не там буду? .. 
Цін. Марк. Ви будете ТУ'Г, разом 3 Леонідом ... 
Маруся. Ах, мені не це... Ну, все одно ... Да, )l,а, Д(Jбре, л 

«таюсь тут ... А Трохим, значить, ва старому місці. 
Цін. Марк. На старому, на старому ... 'П.IJЬRИ дуже прошу не 
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хвилюватись ... Ну, Трохиме, ви можете йти вязаТL вартового. Че
кайте ... Значить, ви потім вертаєтесь на цей пост. Марусн співає 
сігнал, Ій одповідають, тоді ви йдете ... Так. Валnйте тепер ... 

Трохим. Ну, бувайте! 
Цін. Марн. Бувайте. Хай вам добре буде. 
Трщс:им. Дякую. (Нахuляється і знuкаЄ на nравОJlIУ БOl~і в 

mемниmі). 
Маруся. (НеnорушЖJ задУЛl.~иво стоїть). 
Цін. Марк. (Ходить зіJнувшись, нервово ,zотираlОчи руки). 
Леонід. (Сідаючи ни землю). Ви б, Марковичу, краще сіли, 

або лнгли... Сядь, Марусю ... Так вопо конспіративні ще бу де ... 
Цін. Марк. Не можу, любчику, не 1Іюжу .... Ні за що зараз ні 

сидіть, ні лежать не можу... Тут уже хоч би стріляли прямо в 
пику, так не сяду й не лнжу. Так уже господь милосердний создав. 
Нічого не поробит! 

Леонід. Так хоч не ходіть. 
Цін. Марн. Знаю, любчику, що й ходить не варто б. Не можу. 
Маруся (ЩО ляzла, закинувши рукн за zолову). Азор скіЛЬБИ! .. 

Колись н вірила, ЩІ) то дуті людські ... (Пауза). (г'щбоко зітхнувши). 
у що колись не вірилось! (Швидко сідаючи). Слухайте, Марковичу! 

Цін. Марн. Слухаю, Марусенько ... 
Маруся. А де ж Трохимова бомба? 
Леонід. Тт! Тихше ... Не треба таІ, голосно ... 
МаРУСIJ. Я забула ... 
Цін. Марн. Лежить там, де їй треба лежать. А потїl\1 встане 

зроБИТJ. те, що їй треба зробить ... 
Маруся. Але це дуже небезпечно длн Трохима? 
Цін. Марк. Ну. не '!'аК, ,чк БУRетик фіалок у РУliах, але бе

реженого, мон радість, і Бог береже. Все од Бога, моя хороша ... 
Маруся. Ах, та покиньте ваті жарти! Не місце Їм ... 
Цін. Марн. От іменно, мон люба, коли й. жартувать, пк не 

тепер, а не нервуватись і голосно кричать ... 
Маруся (ПонuжаlОttu 20ЛОС). Я не нервуюсь. JI вас питаю, 

е хоч один танс що його може розірвать? 
Цін. Марн. (3 леZКtlJIt роздратованням). А. слухайте, серце, 

ви ж не дитина і повинні розуміть, що бомба не апельсин же все 
таRИ ... Все може буть ... Зручно RИllе, нічого не бу,це. Кине неда, 
леко од себе, може штовхнуть... так, що й не встане ... 

Маруся (ЛmаЮ'lи знов). Так. Днкую. 
Леонід. А ну, тихо! (Слухав). 

Чути невuраЗНU'l-I, СУ)КНUЙ сnіl1 і далекі 1Zереzукування. 

Маруся. Що таке? Що таке? 
Леонід. Нічого ... Мені ПОЧУВСJJ крик .l!КИЙСЬ коло стіни .•. 
Цін. Марк. Ну, так КРП,,.ать нікому ... 
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Маруса. А може його схопили? 
Jlеонід. Ну, це не може бути ... 
Маруса. А чог" ж він так довго? ГОСI!ОДИ! Яка тоска!.. Як 

тут тоскно ... Тюрма страшна така ... 
Свист вартовozо, протяжний, вuючuЙ. 

Маруса. На віщо вони свистить? 
Цін. Марк. Це вартові ... (Пomuрає ру"и). 
Маруса. Нкий безнадійний спів... Хоч би вже швидче він ... 

Вони там ждуть ... 
Jlеонід. От УИВJJЯЮ, що вони зараз пеРtlживають ... 
Цін. Мари. Да, да ... Погано .. Коли я тікав .. 
Маруса (Раптово стаючи На коліна). Ах, мені так хочеться 

скоріще заспівати 1М, дать знать, шо зараз-зараз, що ми вже тут,
що ... я прлмо не знаю ... 

Цін. Марк. Тш, тш, Марусю, ті.lЬКИ васпоsoітесь, зараз 
прийде Трохим, тоді співатимете ... 

Маруса. Ах. чого вів тав ,1oвroI ,l(пin.ea, п q"'" ж.-
ловки В вікнах... Ваші вa.lїВiJ( боці?]l.a, ___ JI • Ipua 
в день ... Он віuо Петра... ~ t'U ............ це- 'У •• а 
всього .l;нів пать... Да, .цвів ШI'l'Ь... (Зt.ac8eUrа. ti HмopgtUНO cмorт" 
на колінах. Отріn1lється). Цінність Марковичу! Так ЖИ'l"J'.в:-бавар?. 
Ну, а що робить тим, хто не мав ніяких товарів? Іти з бasаРJD? 

Цін. Марк. (Мовчки ходить). 
Jlеонід. Марусю, тут, їй богу, не місце ДJJЛ філософій ... 

Краще слухай ... 
Маруса. А звідки ти знаєш, що не місце? А коже, нк раз 

в таких місцнх і :місце? Ну, Цінність Марковичу? Одповідайте ж! 
Цін. Мари. Шш! Здається, Трохим ... 
Jlеонід. Тихо, Марусю ... 
Всі nш&ьно слухають. 

Зявляєшься Трохим. 
Трохим (тихо). Готово. 
Цін. Марк. З'язали? 
Трохим. ЗJlзав, рот заItJIепав і в будку поu&В ... 
Маруса (nруд"о nідводячись). НУ. тепер можна, вначить, да

вать сіrнал? Да? Співать? Можна? (Хвu.4ювться). 
Цін. Марк. Давайте... Тільки не ХВИJIюйтесь і не .l;УЖ8 го

.ІІ0СНО співайте, щоб здавалось, що співають далеко від тюрки. 
Маруса. Добре, добре... (Прокашлювm"ся і noв6fJНУвшuсь до 

тюрми лицем, співав): 
.. Зоре моя веlJірняя 
Зійпи над ГОРОЮ 
ПОГОВОРИМ: тихесенько 
В нево qj 8 тобою. 
Всі напружено СЛ1lхають. 

Розснижи, як за герою 
Сонечко сіяє, 
Як у Дніцра весе.п"чка 
Води позича6>". 

4 
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3 mЮрАfичуmи чоповічий ГОЛОС: 
"Добрий вечір тобі, 
Зе.lена діброво, 
Переночуй хоч ніченьку 
Мене молодого' 

Добрий вечір тобі, 
Зелений бай раче, 
Переночуй хuч ыченьнуy 
Ти славу Rозачу". 

Нп тільки чуються перші СА06а, всі з nолекшеJlНЯМ зітхають 
оживляються. 

Маруся. lJочули. почули І Андріїв голос! 
Цін. Марк. (швидко). Чудесно! Ну, Трохиме, на місце! ІІіслл 

третього разу "сбейте okobb1-. Марусю, одповідаЙте. 
Маруся. Чекайте. (Поспішно nідходито до ТрохиАІа). Трохиме! 

Прощайте! (nросtnяzав ру"у). Не сердьтесь на мене ... і не згадуйте .. 
поганим ... Я, :1II0же, лучча, ніж ви думаєте ... Може, побачите ... Ну ... 
Ну, ідіть, а то я ... Нічого, нічого ... Ідіть! 

Трохим Ех, Марусю! .. Ну, що вже тепер... Тільки не про
щайте все 'l'аІЩ а до побачеННJI! Я помірать не збіраюсь. До по
бачеННJI, товариші! (Отис"ує 'РУки). 

Леонід. До побачення! 
Цін. Марк. До побачення! Трохиме! Ви ж тікавте па мій пост? 
Трохим (озираючись). Да. (3іtнувшись, зникає наліво). 
Маруся. Я одповідаю (ствав) . 

• Ой, повій, повій 
Та й буйнесеньний вітре, 
Та по над морем, 
Та й винеси нас 

Із R8ЙАанів, з неволі 
В чистеЕ: ПО.1е 
Та й понеси на Вкраїну .. 

(3MoвKaI~) • 
.я'КuЙ~ мент слухають. Тюрма мовчить. 

Цін. Марк. Так. Теперь, знаЧИТІ., тільки пильно слухайте. 
Пу, щасливо ОСТ;1ваЙ'l'есь. Ваш екипаж у правім рівчаку. 

Jlеонід. Знаю. 
Цін Марк. Хай вам добре буде (стucкув руки). 
Jlеонід І вам. 
Маруся. Прощайте! 
Цін. Марк. Не прощайте, а до побаченнл ... (іде). 
Маруся. Може... Велко бував ... 
Jlеонід. Так прямо на вокзал? 
Шн. Марк. Орний ... Бувайте ... Не ХВИJ(юЙтесь ... (зникав на 

_.іві... бouі). 

Маруся. Вони. знмить, зараз підпоюють Н8,D;зврателя? Да? 
Jlеонlд. Да ... 
Маруся. А це ,ll;овго'г ... Я думаю, ХВИЛИН плть, праВ,ІІ;а? 
Леонід Не знаю... Може й иеньче ... 
Маруся. Як вони повинні ХВИJlюватись ... 
Jlеонід. JI думаю.. Во вслкі. разі не .евьче, ні • ..... 
Маруся. Ти хвилюєшся? 
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Jlеонід. Да... Трохи ... 
Маруся. А Трохим? А Трохимові .як? .. Ну, вже недовго?. 

Вже недовго ... Слухай, а ти знаєш, ЧОТ0 вони нас поставили тут обох? 
Jlеонід. Ну, Маркович же сказав, що на цей бік. побіжить 

більша tрупа. 
Маруся. Нічого подібнаго! Умовлено, що вони цілятьс,l{ на-

рівно. Змінить умови він не міг ... 
Jlеонід. Да, правда ... 
Маруся. А .я знаю, чого? 
Jlеонід. Чого? 
Маруся (nОМО8.tавшu). Вони вважють мене нікчемною, нез

датною бути на пості ... 
Jlеонід. НУ, Марусю, ти знов ... 
Маруся. Я не хвилююсь, ,І{ не хвилююсь ... Ти сам бачиш, 

лка я зараз спокійна ... Але це факт. Цінність Маркович на мене 
весь час так подивлнвсн і потім щось сказав, вроді того, що боїть' 
сн, .ІІк би н чого-небудь не наробила ... Ваагалі, цінність утер.яла ... 
О, н ніЧОl'оl .. Хай ... Л все-таки думаю, ЩО па що небу..'l.Ь н таки 
здатна ... Да, да ... На що небудь ... Побачать ... А тебе н навмисне 
спитала,-Н так і думала, що ти не помітиш. 

Jlеонід. Право, я не розумію ... 
Маруся. Ну, нічого, нічого ... Не будем більше про це гово

рити. ні про що не будем говорити. Мовчать. Ох, нк би Я хотіла, 
щоб все уже мовчало круг мене, ні думок, ні споминів, нічого ... 
Ну, годі! Ша, треба слухати. Бже недовго... Слухай, чуєш, як 
юрма перегукуєтьсн? Бс.я тюрма не знає, що вони тікають? Ні? .. 
Т)По,иовчавшu. Друщм тоном). Я так хотіла посидіть в тюрмі і не 
довелось. 

Jlеонід. Хіба ти... Що значить "не довелось"? 
Маруся (хапливо). Ні, я так ... помилилась. Розуміється, я ще 

двадцять раз встигну... Тільки мені раніще дуже хотілось ... Ну, та 
це дурниця... Шш, слухай! . 

Jlеонід. Чудно ти поводишся сьогоднн, Марусю ... 
Маруся. Чим? Чим чудно? 
Jlеон1д. Та так ... Н не :можу сказати ... Але цей твій спокій ... 

С.мієшCJ1 ти нкось... негарно нкось смієшсл... Потім цей тон твій 
ЯКИЙСІ, насмішкуватий... ціничний навіть трохи... Слова нкісь .. Л 
розумію, всн цн історія могла зробити на тебе сильне вражіННJI, 
але... так нкось чудно прий:мать усе ... Ти робиш таке вражіННJI, 
.яке буває... ти вибачай ... від сільської дівчини, нка ... загубила не
винність і сміЄ1'ЬСН З того перед другими ... 

Маруся. Лк ти розсудливо аналізуєш все теперl 
Jlеонід. JI завжди аналізую. 
Маруся. Вибачай, я так собі це сказала ... Л багато СЬОГОДНJI 

так собі говорю ... Ти не звертай уваГИ,-'-JI хвилююсь ... І потім 
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иеві ... мені ж так 'І'НЕКО, Леоніде! Леоніде, мені безумно тлшко, 
Невже все не так, невже ... Господи! .. В иеве все перевервуто! 
хаос ... мука ... Леоніде, єдиний мій, ве будь таким зо мною, не будь, 
дай вірити, дай, дай ... (СудорожlЮ хапав йоlO за руки). Л вірю 
тобі, одному, ти все ... Леоніде, скажи, що ти мене любиш, скажи 
скоріще, аараз, скажи так нк казав тоді, вогнем душі скажи ... Щоб 
л зразу зогрілась ... Господи! 

Леонід (хвиАюючис" , 3 жал.ем). Марусю, Марусю, ве треба, 
серце, заспокойся... Бідпа МОЛ, хороша, пе треба. 

Маруся (жадно, жаzуче). Ти любиш? Любиш'? 
Леонід. Марусю, тут же ве місце, зараз буде сіtнал, потім ... 

Треба слухати ... Ми поговоримо, треба розібратись ... 
МаРУСІ! (зразу остuzaючu, 3JКoвKae, CUdl,m" непорушно). 
Леонід (HeCMЇAfJ, вuнуьато). Марусю! .. Ну, на ніщо так ... 
Маруся (сmріnуючuсь, nіднлто). Ні, нічого, нічого! Ти виба-

чай, л T~K собі... Я вірю тобі... Ти любиш мене, Н знаю, любиш 
те, що вище краси ... Ха·ха·ха! Л знаю ... Ти будеш мене ще більше 
навіть любити, правда? Будеш звать "ніжно-дзвенящою мрією", 
правА3? Ха ха-ха! Ох, ти ж чудак! 

Леонід. Марусю, ти lІе в хаті. А сміх твій. 
Маруса (noнuжаючи ZOМС). ЩО мій сміх? Що? Це ж від ра

дости ... Ха-ха-хаl Хиба л повинва плакать? Над чим? Над іллю
зіями'?. Чи, може, HenpaB1la, ща ти меве любиш? А ну, спробуй 
сказать ... ні за що пе скажеш, ні за що ... Навіть візьмеш і поці
JlУЄШ. Ти такий. Навіть ... 

Леонід. Марусю! 
Маруся. Що, Леоніде? 
Леонід. Л тебе пе пізнаю .. 
Маруся. Невже? ДИВJi! і УГОЛОВRі мене не пізнали, помошник, 

вартовий, Трохим, всі не пізвають ... Ха-ха-ха! А л думала, що хоч 
ти пізнаєш ... Да, да,· я тобі вірю .•. Тепер л вірю .. (Cmpozo). Ну, 
годі? Буде ... Треба слухать ... а то ще пропустимо ... О, не дай Бог! 
(Пауза). Ніч ... Тюрма ... Лк чудно... (Пауза). Лк тихо! Ніч віби 
слуха, що ии робимо ... 

Тяzуч.uЙ свист ваpmовоzо. 

Маруся. Фу, лкий l'ИДКИЙ цей свист ... Ах, швидче б хоч уже, 
mвидче! Л не можу! .. У мене сил не хватить... Не хватить, не 
хватить, Боже. 

Леонід (nідnoвзаючи бл.ижче до неі, зворушено). Марусю, го-
JIубко, не треба так ... 

Маруся (ЗАЛкано одсуваючu~). Не треба! Не треба! 
Леонід. Та що з тобою? Чого зллкалась? 
Маруся. Не треба! Буд~ такии ... Тах JIегче~. 
Jlеонід. Яким "таким"'1 Лкий же л? 
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Маруса. JI не знаю, JI не знаю... Тільки не треба... Слухай 
краще, зараз будуть співать ... 

Леонід. Чудна тиl 
Маруся. Нічого, нічого ... слухай ... 

3 тюр.ми чуєтмя спав чо.wвїчо,о .олосу. 

Jlеонід. Тш! (Напружено слуХав) 

Оnівають: 

"По ПЬІльной дорогі; телtга несется, 
А 1I'Ь ней по бокам'Ь два жандарма сидять·. 

Маруса (раnmoм nідводЛЧUС1J). Ужеl Ужеl 
Леонід (хвUАюючиС1J). Не хвилюйс.и так, Марусю, не хвилюйся. 
Маруса. Ні, ні ... JI не хвилююсь ... Л тільки ... От що, Леоніде 

(Хапливо виймає з-за корсажу пакет). От цей пакет ... Ви його 
прочитаєте завТра. ... Чуєте? Не СLОГОДНЛ ••• А то й СЬОГОДНJI, як 
хочете, мені все одно •.. Ну, от ... Ви його прочитаєте ... Більше ні
чого.. Неконспіративного нічого... не бійтесь ... 

Леонід (взявши машинаЛ1JНО пакет). Марусю, що за пакет? 
Що за пакет? 

Маруса. Тихо, тихо ... Пакет так собі, нічого ... 3араз ... Слухай.;. 

3 тюрми etiівают,,~ 

.СбеЙте оиовЬІ, f д 
Дайте мніІ Волю·... ва рази. 

Маруса (натхнено). Да, да! Будьте певні. Ви будете мать 
волю.. Будете І 

Леонід. Марусю! Що за пакет, скажи І Мл чого? На віщо 
ти зараз дала'! 

Маруса. Так, тах ... Може, мене арештують ... .л хочу, щоб 
ти прочитав його ... 

Леонід. Але чого ж тебе арештують? 3начить, і мене ж 
арештують? 

Маруса. Ах, поRины� Завтра все узнаєш ... Ну, оддаси мені, 
.ах не арештують... Ну, подерж СЬОГОДНJI у себе... Сховай... І Сl1У
хай ... Вони BjВe другий RYПJ!єт починають. Чуєш, це вже другий ... 
Правда ж, другий? Це другий, чи ні? (Дуже ХВUЛЮ8тt.Cя). 

Леонід. Заспокойся, заспокойся ... Це-другий. 

3 тюрми: 
"А дома оставил'Ь ОН'Ь мать беssащитную 
BYAeroь она ОТ'Ь тосии ианыатьь и страдать ... 

Маруса. Да, да, це другий ... ДругийІ .. ГосIЩI;И... Да, Аа, 
І;ругийl (3адuxаєтt.СЯ). 

Jlеонід. Марусю, Марусю ... Ну, не Jlожна Ж ... 
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М:аРУСJI (раmnОAl обнімав Леоніда, жагуче цмує, одрuваєт1JCЯ). 
Нічого, иіqого ... Це так ... Я ще можу буть сильною ... Цt1 так ... 
Да, да ... 

З тЮрAl·и жагуче чуєтtJСЯ: 

~Ax, сбейти окови, 
Дайте мн1> волю ... 

lІаРУСJI (як у сні). Да, да .. (Застигав. Потім враз cmpinyemtJ
ся, ніби щось згадавши). Ох, н. й забула! Боже, щож мені робить? 
Леоніде, голубчику, н. на одну хвилинку... Через дві секунди н. 
назад. . . 

Леонід Куди', Що забула? Вже ж в другий раз.... Чуєш? 
МаРУСJI. Да, да, чую ... Я зараз, зараз! .. Я забула у Трохима 

спій револьвер ... Там ... .л зараз ... 
(Хутко біжить у лів0 і зник(М в mtJAli). 

Леонід (злякано). Марусю! Марусю! 

Несnoкїйно, в великий трівозї, зїzнувшись, ходить, вдивлючucь у т,му. 
Давить руки, 1zonрав.tяЄ neнсне. 

З тюр.ми сnіваютtJ: 

Оставил'Ь ОН'Ь такн е таіІ'Ь милую сердцу. 
Будет'Ь она от'ь тоски ИJНbllJать и страдать 

Ах'Ь, сбейте ж оковЬІ І д/lа рази 
Дайте мн1> г.ОJIЮ... • 

На no'еат"!І 'tpucniey nсбеulne окови" хутко зявлявтьс.я. задиханиu 
Трохим. 

·~рохим. Ну. що таке? (Озираєmмя). Де ж Цінність Марко
впч? В чому діло', Що за ідіотязм1! 

Леонід. Що таке? Який Цінність Маркович? 
Трохим. Та н.кий же, чорт би його взн.п! Що йому треба? Де 

віи1 На що кликав? Та ШВИll,че, третій раз уже! 
Леонід. Ніхто не кликав! Ніякого Марковича нема... Хто 

вам сказав? 
Трохим. Ах, ти ПРОКJJ'JIТТ.а! .. Та Маруся ж прибігла зо мною ... 
ЛеонІд. Марусн.1! (З жахом). Трохиме... Ох, Господи! Біжіть 

mвидче назад! Біжіть! Ви там покинули? 
Трохим. Там. 
Леонід (noриваючись бігти, Шmов.'{;аючи Трохима, не знаючи 

що робить). БіжіТІ,! Біжіть! Вона все набрехала, хоче щось ро
бить ... Біжіть! Ніякого Цінність Марковича ... вона все видумала. 
щоб взять ... О, Боже! .. 

В свй .мент співають кінець ,~pucniвy: 
Дайте мн-Б волю ... 

Трохим (зриваючись біmJи). Ах. ти ж ПРОRJ1НТТН! 
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Але ратпом 'Чується страшенний вибух, вся тюр.wа на мент освіт
люється. 

Леонід (безсило сідаю'Чu). Погибла ... Боже .. . 
Трохим (synuнившt.tсь). Так ... Фу, ТИ! .. Да ... От ... (хо'Че біатt4 

і знов зупиняється). Все одно нема чого ... Нема ... (Чути вистріли, 
крики, свист 6арто6их, в вікнах аусmо zолі60К, ворушаться, кpuчат'ь). 

Леонід (сидя'Чи, оцenеніло слухає). 
Трохим (сто'ть, важко дихає, пильно вдивіlяється У тьму ... 

.Раптом КPf,'Чить): Го-го!.. Сюди! .. Тут. Чуmt' тоnот ніа і zлухі 
о кри"и. 

Трохим. Го! .. Го/ .. 
Леонід (підводиться). Біжать? .. 
Трохим. Го! .. Го! .. Сюди! 

Вибішють 6тікачі. Д60Є передНіх несуть труп Марусі. Задихані, 
ба.шкають одрш1исто, хаn.шво, з нотками радости й mрї6tnи. 

Передні: Куди? .. Скоро! .. Там поroНIJ ... Трохиме. ГО.lубчвку, 
здоров ... І\уди бігти? .. mвидче ... 

Леонід (nідбіzаючи). Мертва? Мертва? І 
Трохим. Сюди, сюди! .. Вона жива? раЗОJ/t. 

ПереднІ й аа,в;ні разом біжучи: 

- Коло стіни ... Лежала ... Мертва ... 
- Шви,пче. mвидче... Мертва ... 
- Вез голови... Швидче ... 

Леонід (не пускаючи растеряно хапається за труп). Чекай
те ... JI хочу ... Пустіть, .11 хочу ... 

Трохим. Леоніде! Пустіть! .. Потім ... Чуєте, Леоніде! Та пус
тіть жеl От, іАіотl (OuАЬНО одpuває, Х6атає за РУКУ і тяzне йОW 
аа собою). 3а мной! Не одставай! 

Всі озuраю"иCt> біжать аа ними. 

3 тюрми ttymu tшcmріАи, МНОIОЮМJсий дaJlЄf(ий "ри" і дOfJU, трі-
60жні CfJUCmKt' eapmOfJux. 



ВИДАВНИЧЕ Т -ВО 

"Д 3 :в І ::В::" 
Киfв. Бесарабна. 2. 

KPF\CHE ПИСЬМЕНСТВО. 

В. Винниченко. Твори. Т. І-ІХ. (Друкуються). 

" 

" 

Панна Мара. П'єса на 4 д. 
Ц. 2 карб. 

Чорна Пантера. П'єса на 4 Д. 
Ц. 2 карб. 50 к. 

д. Маркович. Твори. Кн. І. Ц. 4 карб. 50 к. 

" • Кн. 11. (Друкується). 

С. Черкасенко. Казка Старого Млина. Драма. 

" 

Ц. 1 карб. 85 к. 

Хуртовина. Драма. Вид. 2-е. 
Ц. 2 кар. 

В. Стах. Поезії. Т. І. (Друкується) . 

. ~-
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