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Слово до Вгп П. Читачів.
Маючи на меті популяризацію нашо! ге- 

роічно'і, славно! минувшими, до цього часу 
ми містили в бібліотеці „Ряст“ історичні 
розвідки, нариси, оповідання. Нині поширюемо 
сво! засоби й робимо пробу: пускаемо в світ 
театральну штуку з історичним змістом» Га- 
даемо, що такий твір може зробити подвій- 
ну роботу — як книжка до читання і як ле
са до вистави; а що ця оперета не е склад
но! конструкці!, то вона може просякнути 
навітьна найменшу аматорськусільську сцену.

Сюжет для оперети і !! тенденцію взято 
з народньо! думи то! ж назви. Оригінальну 
музику до не! лагодить наш відомий компо
зитор — п Е. Форостина, про що в свій 
час оголоситься в часописах.

При цій нагоді заявляемо нашим милим 
читачам, що з огляду на літні вакаці! цей 
випуск робимо подвійним, щоби таким чином 
звільнити для редакці! липень і дати можли- 
вість бодай троха відпочити від майже ціло- 
річно! праці

Пригадуемо нашим Високоповажаним Пе- 
редплатникам наші умови: хто приеднае для 
„Рясту“ пять передплатників, той одержите 
премію в книжках В-ва „Ока", після доволь
ного вибору самого Вп. П. Передплатника 
з катальбгу В-ва (премію призначено в ви- 
соті 2 зл за кожді пять передплат).

Поширюйте „Ряст" з хати до хати, 
з фарми до фарми!.. В-во „Окаи
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ОБСТАНОВА.

Корчма — простора, чиста, чепурна. Две- 
рі: ліворуч вхідні, праворуч до покоТв. Просто 
вікно. 3 правого боку, ближче до авансцени, 
шинквас, мисник, барильця, збанки, 'коновки, 
чарки, миски то що. Просто—стіл, лави. Стіл 
застелений гарною скатертиною, лави — ки- 
лимками. Святі прибрані квітами, рушниками. 
Лямпада. Стіна задня прибрана мальовничо: 
килимчики, срібні річі: таци, кубки і т. д., 
зброя, бандура. Ліворуч, ближче до авансцени, 
малий столик, ослони.



Особи:

1) Фесько Ганжа Андибер, 45 р., споча^ку
козак-нетяга, потім гетьман запорозький.

2) Корній Джаган, молодий козак.
3) Настя Горовая, шинкарка, вдова.
4) Орися, Т'Г донька, 18 р.
5) Семен Війтенко-Ніженський, негарний,

старий, лисий, пузатий.
6) ТаврилоДовгополенко-Переяславський,
7) Васюта Золотаренко-Чернигівський,
8) Марта — служниця.

Хлопці, дівчата, гайдуки, козаки.

Діеться в м. Черкасах, в другій половині 
XVII ст.



ДІЯ I.

Я В А I.

ОрисЯ (Прибирав в світлиці):

N 1. Сольо.
О. Прилітають пташечки з вирію 

I в ночі, і в днині — 
Нема вістки від мого милого 

Ні вчора, ні нині...
Степ широкий його пригортае 

I темна діброва, —
А ще може „серцем“ називае 

Дівка чорноброва...
Гей, покинув мене мій миленький 

На шляху козачім,
А я, бідна, голівоньку сушу, 

Сумую та плачу...
Гей, повій же, буйнесёнький вітре, 

По чистому полю, — 
Подай вістку від мого милого, 

Бо я згину з болю...
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ЯВА II.

Орися—Фесько.

Фесько. (Увійшов дещо ранійше, слухае 
Орисі). Овва! Чи ж то воно й правда? Чине 
сказано про дівку: рукавом сльози витирае, 
а очами на інших хлопців зазирае!

Орися. Хто ви, добрий чоловіче? Я й не 
побачила, як ви зайшли...

Ф. Де вже там побачити, коли люба, гір- 
ша від болю, не дае спокою... Ну, та що вже 
там! Насамперед: будьте здорові, майтеся 
гаразд, що вам забракне, вдайтеся до нас... 
А мені то зараз дуже бракне коновочки доб
рого меду... Не погордуйте та прохожего по- 
частуйте...

О. Сідайте, будьте ласкаві... Я зараз...
Ф. (Сідав коло стола, бандуру ставить біля себе). 

Спочинь і ти, моя небого...
О. (Налила чарку меду, подав). Прошу...
Ф Ну, дай Боже усе, що гоже, а що не

гоже, того не дай Боже... (Надпивав). А й со- 
лодкий же мід — солодкими ручками нали
ваний.

О. Пийте на зоровля...
Ф. (Випивав). Отак... добре... Як то ка- 

жуть: випили, закусили тай ще попросили...
О. Ще дати?
Ф. Та як ваша ласка буде... А я вже по- 

дякую за труди...
О. (Подав ще чарку мелу). Прошу...
Ф. Ось маеш, дівчино, за мід... (Дае гроші).
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О. Куди і звідкіля идете? (Далі прибирае в 
хаті).

Ф. Яку дорогу Пан-Біг дав, такою і брив, 
тай до вашого славного міста Черкас забрив... 
Зачуваю — у вас храм?

О. Так, у нас завтра пишне свято. ЗКиі- 
ва сам владика приіздить, а що вже тоі стар- 
шини, то на!

Ф. Отож я й кажу до свое! небоги... (По- 
казуе на бандуру): в славнім місті Черкасах 
храм, тож туди дорога й нам. Буде робота 
рукам, буде й устам, а буде й до уст... (По
пивав з чарки).

О. (Метушливо . То ви кобзар? Ви, певно, 
з козаками буваете?.. Скажіть... та ні... що 
то я...

Ф. (Посміхаеться). А що? Певн®, кортить 
знати: де то мій милий зволить гуляти-бен- 
кетувати?

О. Та ні...
Ф. Що вже там „ні‘Ч Як дівчина співае: 

і „вітре буйнесенький" і „згину з болю“, то 
тут справа не чиста. Як то там пословиця ка- 
же: —„Я — Орися, ти — Корній, я не твоя, ти 
не мій“...

О. Корній?!. Дядечку, любий: скажіть, ви 
щось знаете?

Ф. Знае дід, і баба, і ціла громада...
О. Не жартуйте, скажіть... Я вам ще меду 

дам...
Ф. За мід дякую, я вже випив... А сказа

ти... Що ж я скажу, як сам нічого не знаю?
О Та кажіть... бо... бігме, заплачу..
Ф. В дівки очі на мокрім місці... Звісно..
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О (Ластиться). Дядечку... коханий.. я вас 
дуже, дуже прошу.. Скажіть...

Ф. Ну, що ти зробиш з таким репяхом? 
Та вже скажу...

О. Де він? Що з ним?
Ф. „Він“ на славнім Запорожжі пробурае, 

мід-горілку попивав, бісурменів стріляе-рубав..’ 
(Міняе тон). А хто такий „він“? Ти про кого 
говорит?

О. Та він... Корній... Дядечку, солодкий 
кажіть...

Ф. Ой, ти, ласочко!. Ну, вже слухай 
уважно.. Де він і хто він, я нічого не знаю; 
але як у вас у хаті всі позасипляють, ти пі- 
дійди ось до цього вікна...

О. Ну, і що?
Ф. А. там сама побачиш... Знаеш, як то 

в пісні співаеться.. (Бере бандуру, грае).

N 2. Дует.
Ф. Ой, давно вже заховалось

За горою сонце..
Підійду я тихесенько,

Стукну у віконце...
Вийди, моя черноброва,

Вийди на хвилину —
Най при тво'Гх білих грудях 

Серденьком спочину...
О. Вийду, вийду, мій козаче,

Вийду в ту хвилину —
Я до мого миленького

Усім серцем лину...
Ф.—О. Тихо шепчуться тополі,

Вітрець повівае —
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Козак дівчину цілуе,
Д’ серцю пригортае... 

(Фесько грае на бандуру, Орися танцюе).

ЯВА III.

О.—Ф - Настя.
Настя. (Входить праворуч), А то що за гулі 

такі?
О- Та я... матусенько...
Н. Ти... безсоромна! Завтра таке свято, 

треба приготовится як слід, а вона замісць 
працювати — танці завела!

О. Не гнівайтеся, матусенько...
Н. Гляди, дівко... Для тебе може бути таке 

свято, що раз на віку бувае... Йди ж до світ- 
лиць, прибери гарненько, бо на свято приідуть 
високі гост!... Сам пан сотник ніженський буде...

О. Иду, мамо... не гнівайтеся... (Виходить 
праворуч). ' м

ЯВА IV.

Настя—Фесько.
Ф Який то, пані-матко, сотник ніжен

ський? Може старий Семен Війтенко?
(70раеться коло шинквасу). Який же він 

старии? Чоловік саме при силі...
Ф (Іоонічно). А певно: сів старий, зажу- 

рився, а далі — встав, підголився... У затінку 
за парубка увійде.

Н. I старий кіш, коли повний, то хорііп. 
Бачиш — і я вмію до слова сказати...
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та крадіо..'"" 70 Иав“ людськ“ ”°™« 

„ Н. Зате мае і на себе, і на майбутню жінкѵ 
таи на дитинку... у’

Ф. ©такого!.. Ни не думавш ти, пані- 
матко, писатися сотниковою тещею?

Н (Суворо). А ти що за сповідник один'? 
Хто ти такий? Звідкіля?

Ф Хто я? А от так собі — козак-нетяга 
ьачиш — маю три сіромязі, опанча із рогозу 

не боіться морозу, сапянці з лободи — не 
бояться води. Де ступлю, боса нога слід пише 
Маю ось і шапку-бирку: зверху дірка, хутро 
голе, околиц. бігмае, дощем покрита, а вітром 
на славу козацьку підбита. Ось хто я... Небій- 
СЯ’ В Зят* не ПОЛІЗУ> як твій сотник

Н. Облит його, не чіпай.. Певно, що не 
тобі голодранцев.', він рівня. Та що я базікаю 

Р-е тобі тРеба- добрий -чоловіче? 
О1В? Випив? Го иди собі далі...

Ф Не жени, пані матко.. Ти ж в козаць- 
ка мати.. У нас . в піснях співають: „Ой ти 
пасте 1 оровая, кабашниця степовая! Ти, Насте 
кабашна, до бідних козаків-нетягів, хоч зла 
таи обашна“.. Отак.. ’

н. (Мякне). Не варті ви того, розбиша- 
ки...

„ Ф Тож не гнівайся, пані-матко... Я оце 
принтов до вас на храм: хвалу Богові, а ко- 
зацтву славу співати... Може яку денежку за- 
працюю... 7

о Н. То ти кобзар? Ось чекай... На - ви- 
ПИИ... (Подав йому кінву-чвертівку пива)., Тай ПО- 
говоримо...
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Ф. Дякую Богові та мені, а хазяіну - ні; 
не цей, то другий нагодуе і напоіть.. Бувайте 
здорові... (Пе). Уф.. (На бік). Погане пиво! Це 
вже не мідок з солодких ручок..

Н. Ось така в мене справа... ПриТздять 
до нас на храм гості-старшина... Звичайно, за
ходить до корчми бенкетувати. Ни не з’умів 
би ти, козаче, забавити Тх гарненько грою та 
співами?

Ф- Чому ні? Це ж наша повинність...
Н. А то ще й хлопців та дівчат може зі- 

брав би — потанцювали б, поспівали..
Ф. I це можна: танцювали, дріботіли, по- 

ки істи захотіли.. Гадаю, ти, пані-матко, не 
поскупится на мідок?

Н. Та вже мідок не мідок, а пива доволі 
дістанеш...

Ф. Ну, ти й на тім дякуемо... Я негордун: 
Що дістав, те й ковтнув... Ось тут коло корчми 
зібралися хлопці та дівчата... Піду, поговорю 
з ними...

Н. Роби якнайкраще.. А я вже в довгу 
не буду... (Фесько виходить ліворуч. Настя побить, 
порядки на шинквасі).

Я В А V.

Настя
Н. Сотник Семен заповів свій приізд на 

храм... Переказував, що хоче ограбувати мені 
найкращий скарб... Який же то скарб, як не 
моя Орися? Того року він бачив іі в КиТві на 
прощі... Ох-хо-хо... Може так уже на роду на-
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сотник ніжен-
щоо ти приготовила світлицю... 

Хай приіздить гість до-

I для 
хай 
ви-

від тоі' праці... 
>е уганяти — 

—л тро- 
хлопа, то з ними інакше не

ЯВА VI.

Настя-Гонець.
(Входить ліворуч). Слава Ісусу 

на віки...
пані-матко, е Настя Горовая?.

писано... А яка сотничиха з неТ буде!.. Розѵм- 
, оважна, показна! 3 такою жінкою він 

Ох '7нКа°ВГ™ пірнача може діпнятися... 
Ѵх, я на старість відпочила б ві,- ~ 
ЩО з того, що старий? Не буде' уганят 

уде жінку та діти пильнувати. А що він 
ха гострий до ------- щ н
можна...

Гонець.
Христу..

Н. Слава
Г. Ни ти,
Н Я...
Г. Прислав мене до тебе

ський Семен...
Н. Знаю вже..

рогий.
Г. Але він не сам при'Гздить..
Н. А ще хто?

сккИЛаПеРеЯС'іаиВСЬКИЙ ГавРИЛ0 та Чернигів- 
ии Васюта... Наш сотник запросив.. Каже- 

емо“ Пт°“олимося тай ьажну справу поладна- 
емо ... Тож на завтра будуть...

Н- Добре... добре .. Я дуже рада.. I 
старшими і для челяді всього наготую — 
приіздять гості дорогі.... Сідай, козаче та 
НИИ за добру вістку чарку меду... (НаЛиваН

*. Від меду не відмовляюся, а сідати не
■* "а
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Н. Ну, як хочеш... Пий на здоровля...
Г. Бувайте здорові... (Пе). А тепер про- 

щаваите... Десь над рано сподівайся, пані- 
матко...

Н. Добре, добре... Ходи здоров... (Гонець 
виходить).

ЯВА VII.

Настя.
Н. „Важну справу поладнаемо"... Знаю 

вже, яка то справа. Хоч би Господь зглянувся 
над нашим безталанням тай післав моі'й Ори- 
сі щастя-долю... Однак, чим я буду приймати 
стільки важних гостей? Коб не осоромитися! 
Треба братися за порання... (Гукав).«Орисю!. 
Марто!. (Праворуч входить Марта).

ЯВА VIII.

Настя-Марта.
Марта. Кликали мене, хазяйко?
Настя. Мартусю, треба нам, голубко... 

Ох, я не знаю, що це зі мною! Я всятремчу...
М. А що з вами, хазяйко? Може уроки?
Н. Ет, які там уроки!..
М. Може обі'лися чого? Я як обі'мся, то 

мене все так трусить...
Н. Не плети дурниць... Треба якнайгар- 

нійше прибрати всі світлиці й цю горницю...
М. Та там уже Орися вішае нові килими...
Н. Добре... А тепер треба зарізати сотни

ка... Свят, свят! Що-то зі мною? Порося зарі-
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купити

ьас ве-

гс-сті...

ЯВА IX.

Марта.
М. (Мрійливо). То, певно, до нашоТ Опин 

™РйЛТ"аПР"'"УТЬ ' Ну- що Хай в°;а „ер 
ша иде, а потім і я піду за чаоана Ониська 
Ото хлопець! Як ударить по спин1, то три дні 
ПОП» шкура свербитъ... „Чека», каже, ₽ ™ 
провчимо вашу городову старшину пузату 
тод и вашому братові буде легше дихатИУ’ 
ки“ пП°пТебе ЛЮД^Й пришлю- Готуйрушни- 
голуб°?Х.’ Онисько> Онисько! Де ти тепер, мій 

(Фесько увійшов ліворуч троха ранійше. Слухав).

зати гусок, курок... Та риби треба 
в рибалок...

М. А що то, хазяйко, — може в 
С1ЛЛЯ буде?.

н. Весілля не весілля, а важні 
А може и старостами стануться...
Пг1 ,.М’ А Д0 Ко^° ж старости, хазяйко, — до 
Орисі, чи до вас? д

тебе, малпо!.. От сотник ніжен- 
ськии буде тебе сватати... Хочеш?
бана ОниЯськ°аЛ.ІЛа б’ ХаЗЯЙК°’ запоР°зького ча- 

пѵ л Н” Ну’ Г0ДІ ?же ” Я піду до льоху, відбе- 
АУти ппГКИ наикРаЩ°Г0 «еду та горілок.. 
А ти роби, що я тобі казала...
руч); М’ Д°бре’ хазяйко... (Настя виходить право-
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Я В А X.

Марта Фесько.
Ф. Онисько — далеко, не близько, а от 

я вже тутечки, моя кралечко.. (Жартуѳ з нею).
М. Іди геть! Звідки ти взявся?
Ф. Звідки? А ось коло корчми з хлоп- 

цями говорив... А як загледів тебе, то й гурт 
кинув... А ти рада, моя горличко? (Жартуѳ).

М. Відчепися! А то як лусну!.
Ф. Та чого ж ти гніваешся? Я до тебе 

з щирим серцем а ти до мене гірким перцем...
М. Чого тобі треба?
Ф. Чого? А ось хотів у вас тут присісти 

тай трошки попоісти: бач, кишки на^вечерю, 
мов сурми, грають!

М Ну, то так і кажи..
Ф. Та це бач ще не все.. (Сідае коло сто

ла). Чув я, моя горличко, що у вас тут за
носиться на весілля? Чи правда?

М. Багато будеш знати, скоро старим 
дідом зробишся...

Ф. Не будь такою, моя перепілочко... Це 
вже наше таке ремесло: де весілля, туди нас 
і занесло... Гранмо та співаемо, та народ хре- 
щений звеселяемо... Ось послухай...

N 3. Сольо.

Фесько. Ой, піду я на вулицю,
На вулиці слизько, — 

Нема краще того хлопця,
Як то мій Онисько...
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На вулиці хлопців юрма 
Далеко і близько, —

Я між ними тільки бачу
Любого Ониська...

Кому степ, кому лан,
Кому пасовисько, — 

Нічого мені не треба, — <«
Одного Ониська...

Ой, літае голубок
Високо і низько, —

Хто цілуе, пригортае 
Так, як мій Онисько?!

(Пригриіае, Марта танцюв).
М. От спасибі тобі, козаче, розвеселив 

мене...
Ф Для тебе, мое серденько, і для твого 

Ониська я до рана усе грав би... От відіграе- 
мо тільки весілля. вашо'і Орисі..

М. Е-е, коли то воно ще буде? Ось зав
тра тільки старости приі’здять . Хазяйка каза
ла — на рано порося різати, гуски... Великі 
дуки приі'здять... (Схопплася). Та що ж це я 
гав ловлю? Треба бігти - порося різати...

Ф. Чекай, поспіеш з поросям на торгови- 
цю... Дай ось лиш мені повечеряти тай горі- 
лочки яку чарчину..

М. А я й забула за вечерю... Зараз при
несу... Гарну рибку маемо... (Виходить правору ч).

ЯВА XI.

Фесько.
Ф Бідака Корній ще не знае, що йому 

тут захмарило... Та хай лиш приведе сюди
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наш кіш... Над вечір повинні вже бути... А ми 
скрутимо вязи тому осоружному Семенов!, 
московському підбрехачеві... Багато рибки пли- 
ве до нашоТ матні.. Добру юшку зваримо...

ЯВА XII.

Фесько-Марта.

М. (Входить праворуч). Ось споживайте на 
здоровля.. (Ставить тарілку з вечерею.)

Ф. Дякую дуже.. Але риба плавати лю
бить. .

М. Я принесу води..
Ф. Хай коні воду пють.. Ти дай мені 

горілки...
М. Ви так мені й кажіть, бо я ’з роду 

така, іцо не здогадаюсь... Ось прошу ..(Наливав, 
подав).

Ф. Ось., маеш гроші за вечерю... (Дав). 
М. Боже, та цеж цілий золотий дукат! 
Ф. Візыии його собі на рушники... Чей же 

в свое!’ хазяйки й за півроку не вислужиш та
кого...

М. Дякую, дядечку, але вам самим треба... 
Ф. Не турбуйся за мене. Ось завтра не 

один дукат виспіваю. А тобі до Покрови й ви- 
мережати треба... Ти, певно, сирота?

М. Сирота, дядечку..
Ф. На тобі ще одного дуката... (Дае). 

Тільки одне прошу...
М. Я все для вас, дядечку, зроблю.. Бігме.. 
Ф. Ну, гляди ж — ти присягнула... Як 

приі'дуть дуки-срібляники, ти все підслухуй,
Ганжа Андибер. 2.
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що вони говоритимуть про Орисю — чи між 
собою, чи з хазяикою, а потім мені все ска
жет...

М. А це не гріх? На тім світі мене не 
повісять за язик?

Ф. Не бійся — гріха нема... От буде гріх, 
що ти присягнула, а не зробиш...

М. Ну, добре.,, я обіцяю...
Ф. Оце гаразд... А тепер поклич мені сю- 

ди Орисю...
М. Иду..
Ф. Чекай, дай мені ще чарку меду..

_ М. (Наливав). Пиите на здоровля... (Подав).
Я піду, кликну Орисю... (Йде праворуч).

ЯВА XI Іі.

Фесько.

Ф. Треба випитати Орисю. Може іі спо- 
кусить пиха цих дуків, тоді шкода й заходів... 
(Замислився).

ЯВА XIV.

Фесько - Орися.
О. (Вбігав праворуч) Дядечку, ви вже щось 

знаете? Де Корній?
Ф. Кому що, а курці просо... Ти ще не 

забула за свого Корнія?
О. Та ні, дядечку...
Ф. Що там Корній? Певно,. якийсь не- 

значний козак... Ось я чув, що до Черкас мае 
приіхати багато старшини, дуків...
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О. Не хочу старшини, не хочу дуків-срі- 
бляників..

Ф. Ой, чи так, дівчино? Ти знаеш, як то 
говориться: як ти багатий, то тобі вільно і в 
церкві свистати. . Паніею будет...

О. Не хочу того панства! Пани всі люд- 
ською кривдою живутъ.. Я — вільна козачка... 
козацька дитина... Люблю козака і на нікого 
иого не проміняю..

Ф. А чи буде добре? Ти знает: люба — 
згуба?

О. Ні, я знаю: де любов, там і Бог...
Ф. А яр мати буде силувати піти за не- 

люба?
О. Матуся мене любить і не занапастить 

мое'і долі .. (Голѳс Насті за сценою праворуч: „Ори- 
ею, відчини двері!“). Та ось матуся йде, "вона 
сама вам скаже...
нт Ф' Чекай, дівко, нічого не кажи матері... 
Ще не час... Памятай про вікно...

О. Добре... (Відчиняе двері праворуч).

ЯВА XV.

Орися—Фесько—Настя.

н> (Входить праворуч з бочівкою меду). О ! 
А ти, Божий чоловіче, вже знову тут? (Підо- 
зріло оглядаѳ Феська й Орисю).

Ф. Та вже знову тут, пані-матко...
Н. Чого ти все тут крутится коло мое) 

дівчини? Поможи, Орисю, мені барило поста
вити.. (Орися помагае примістити барильце на 
шинквасі). ■
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Ф. А що ж я хіба не козак, що мені не 
можна коло дівчини покибіцувати?

Н. А ти знаеш приповідку: унадився жу
равель до чужих конопель.. Дивись — щоб 
журавлеві хтось ніг не поперебивав...

Ф. Неуіякай, пані-матко.. Я не страшків 
син... Га я йшов з доброю вісткою до тебе.. 
Ось на завтра хлопців та дівчат згуртував 
1 акі хороводи розведемо, що на! Будет вдо- 

волена...
Н. Ну, то гляди ж — після служби Бо- 

жоі десь коло полудня ти вже будь тут Певно 
панове пообідають, а по обіді й забавитися 
захочуть..

Ф. У се буде гаразд, пані-матко..
Н. А ти, Орисю, що така задумана?
О. Так, матусенько... Щось мені і радісно 

і сумно... ’

N 4. Терцет.

Н. Донечко люба, доню кохана, 
Що принесе нам завтрішній день?

О. Серце віщуе: радість, кохання...
Ф. Много утіхи: танців, пісень...
О. Він тут близенько, мій козаченько, 

Рветься до нього уся душа..
Н. (До ф.) Бач, прочувае віще серденько... 
Ф- (До н.) Тільки б не дала йому коша... 
О. Серденько рветься, серденько беться...

До тебе лине думка моя, 
Навколо тебе соколом веться, — 
Милий козаче, — твоя, твоя!..

Н. Будеш щаслива, будеш багата,
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Знати не будеш горя — біди..
Повно в кишені, повно і в хаті...
То твій суджений, за нього иди...

Ф* Вечір на дворі, завмерла днина, 
Лиш соловейко: кохай, кохай! 
Вже наближаеться тая хвилина:

(До О) Ти про віконце все памятай..
О. Світло згасав, ніч наступав, 

До щастя скоро Полину я..
Н.Дай Боже долі..
Ф Вона кохав...
О.-Н-Ф Хай же Господь нас благословля...
Ф. (По^співі) Ну ж, добра ніч, пані-матко... 

Добра ніч, дівчино...
Н. Ходи здоров.. Так памятай же: після 

служби Божоі'..
О. Добра ніч, дядечку...
(Ф. виходить ліворуч)...
(Настя сідае коло стола, пригортае Орисю).

ЯВА XVI.

Настя—Орися

Н. Орисенько, дитинко моя...
О. Що, матусенько?
Н. Знаеш, дитино, мене іноді така жура 

обіймав, як згадаю, що ти залишиш мене...
О. Та я не збираюся залишати вас, ма

тусенько. .
Н. Не кажи так, дитинко;.. Все від Бога — 

яку долю Він пошле... А дівчина — то непев- 
ний скарб у хаті... Набіжить хтось чужий 
і украде... •
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О. Мене ніхто не украде... Кому я по- 
трібна?

Н. А може й знайдеться таким... Ось я 
вчора банила сон: ніби стою в нашім городці 
та милуюся з квіточок... А вже найбільше мені 
до серця припала така пишна рожа... Милую
ся з не’і, коли враз являеться якийсь поважпий 
лицар, зірвав ту рожу й притулив до свого 
серця. I так мені стало боляче, ніби за серце 
що стиснуло.. Як ти думает, до чого цей сон?

О. Не знаю, матусенько..
Н. Ох, дитя мое.. Явиться, явиться такий 

лицар.. Може й незабаром... Зірве мою рожу... 
(Пестить Орисю)... Завезе десь. Зостануся я си
ротою... Та я вже буду щаслива з твого ща- 
стя... Що то нам завтра Господь дасть? Ну, 
я піду спочивати:натовчешсязадень, то й старі 
кости ломлять.. Позачиняй тут двері та вікно, 
тай ти іди Спати... Добра ніч, дитино.. (Хрес- 
тить Орисю й цілуе в голову).

О. Добраніч, матусенько.. (Цілуе Настю в 
руку. Настя виходить праворуч).

ЯВА XVII.

Орися.
О. (Зачиняе двері, дещо прибирав в хаті. Су- 

теніе. Орися сідае на лаві коло стола. Сперла голо
ву на руки. Замислилася).

N 5. Іпіегтегхо.

О. (Схопилася, підійшла до вікна, відчинила, 
прислухуеться. Музика з ріапо переходить на ріапі-
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88Ітѳ, а іпіегтехао переходить в колиськову, яку спі 
вае Корній за ь.кном).

N 6. Колиськова.

Корній. (За вікном):
Тихо скрізь... Усе поснуло... 

Зачароване мовчить...
Лиш в грудях моіх серденько

I тріпоче, і тремтить...
В цій хатині розцвітае

Моя квіточка весни...
Спи, едина... Спи, мій раю...

Про кохання тихо сни...
Я з думок моіх постелю

Для коханоТ сплету, 
Мрій серпанками застелю,

Жаром серця огорну...
1 на крилоньках любови

Буду около літать — 
Сни рожеві, сни шовкові

В твою душу навівать..
О. (Кидазться до вікна). Корнію!.. 
К. (Показувться в вікні). Орисю!.

(Обійми).

3 А В I С А.



ДІЯ II. г
Обстанова 1 діі. 

Ранок.

Я В А I

Орися —Корній. 
N 7. Дует.

О.-К. Красна година, щасна хвилина: 
Тебе,3йй~раю, знов бану я! 
Минула туга, гадюка люта, 
Що хижо гризла наші серця...

К. Походи, битви, болючі рани — 
Козацька доля завжди така; 
Та стан дівочий, кохані очі — 
То нагорода для козака!

О. Вірне серденько не знае зради, 
Щирим коханням сповнене вщерть. 
Без миленького нема поради:
3 ним лише щастя, без нього смерть!.. 

К. Кохана, люба, мила, едина! 
О. Голубе сивий — твоя, твоя!

К.-О. Красна година, щасна хвилина... 
(Пестяться, цілуються).

коханий - ,Гебе- ^ій раю, ЗН0В баЧУ Я!
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К. Орисю, серденько! Я сам собі не ві- 
рю, що я вже з тобою...

О. I я так само...
К. Я був у церкві, думав тебе там поба- 

чити... Бачив твою матусю, а тебе ні — тож 
притьмом побіг до вашоі хати... 1 бач — не 
підманило мене мое серце!..

О Я щаслива, що тебе бачу.. Боже, яка 
я щаслива! Але.

К. Що „але“, мое сонечко?
О. Над нами, Корнію, зависають хмари...
К. Які? Не бійся нічого, моя пташечко.. 

Оця рука ще сильна, шабля гостра, тай у га- 
манці дещо'6... Ми сміло можемо глядітивбу- 
дуччину..

О Я не знаю, як тобі сказати...
К Не бійся — кажи сміло, щог тебе не- 

покоі’ть, моя ластівочко?
О. Мені здаеться що матуся хоче мене 

видати за нелюба..
К. (Горячо. Схопився за шаблю) Хто ВІН? 

Де? Я йому відразу відітну Капустину голову!..
О. Заспокійся, тут гнівом не поможет... 

Давай ліпше порадимося, що нам робити..
К. Ну, кажи... На кого ж мітить твоя 

мати?
О. Здаеться, на когось із козацькоТ стар- 

шини .
К. Отак?! Ну, що ж можеш іти за ньо- 

го... Будеш паніею на всю губу: сотничихою 
або полковничихою!..

О. (Схлипуе). Гріх тобі це казати — я ж 
тебе вірно кохаю і нікого іншого не хочу..

К. Ну, коли так, то повінчаемося, тай усе...
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О. А матуся?
К. Що матуся?
О. Без матусиного благословения я не 

піду... Це — гріх...
К. Що Ж робити?... (Сів коло стола, зажу- 

рився).
О. Не журися, Корніечку... Ліпше поло

жи відкараскатися того осоружного сватания...
К (Жваво). Я все для тебе зроблю... Са

мого дідька з пекла за бороду витягну!
О. Спершу, Корніечку, ніж присилати 

людей, поговори на одинці з матусею: може 
вона зглянеться над нами... Я так само буду 
просити..

К. А як не згодиться?
О. Тоді ліпше смерть собі заподію, а за 

нелюба не піду!..
К. Серце мое! (Пригортае до себе Орисю). 

Прости мені, що я на хвилю втратив віру 
в тебе!...

О. Я — твоя, Корнію, на віки!... Прися- 
гаюся всіма святими, що тільки ти е мій су- 
джений!..

К. 1 я присягаюся козацькою честю і сла
вою одну тебе вірно кохати...

О. Тож збирайся, Корніечку...
К Ну, гаразд.. Піду гарненько одягнуся 

й прийду до матусі.. Вона, певно, незабаром 
повернеться з церкви... Спробуемо по-добро- 
му... (Цілуе Орисю). Гляди ж, Орисеньку, — бу- 
демо до само! смерти боротися за наше ща- 
стя... Тимчасом прощай — я піду... (Виходить лі- 
воруч).

О. Щасть Боже!.. (Повиході К.з притиском)
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Або — люба, або —згуба!..(Виходитьправоруч>.

ЯВА II.

Марта.

Марта (Виносить праворуч страви, ставить 
на шинквас. Наспівуе>

Кому степ, кому лан,
Кому пасовисько, —

Нікого мені не треба,
Одного Ониська..

От дався мені той клятий Онисько! Якупісню 
заведу, а все на нього зійду... Та вже тепер 
хай присилав людей — у мене будутъ такі 
рушники, що й війтова донька таких не мати- 
ме.. Спасибі доброму чоловікові... (Наспівуе 
й танцюе): й

Ой, піду я на вулицю,
На вулиці слизько, — 

Нема краще того хлопця,
Як то мій Онисько...

ЯВА 111.

Марта-Фесько.

Ф. (Увійшов ’ дещо ранійше лівОруч. Слухае). 
Славно!.. Бігме!.. Співавш, ліпше від соло
вейка...

М. Ой, як ви мене налякали!..
Ф. Не бійся: най боТться той, кому страш

но... Де ваші? (Сідае коло стола).
М. Хазяйка пішла до церкви, а Орися 

в кімнаті.
Ф. А гості — ворони безхвості?
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А мені що? 
знаю... (по-

М. I акож у церкві..
чѵплЛто СаМ Ра3.ПРИЙШ0В- 1<аЖИ- ЩО ТИ 
су не‘маю.СК0Р0’ б° ХТ°СЬ надійде- Тай * ча- 

М. Чула, як гайдуки говорили поміж со- 
нашу ,ЦОр™ЬКИЙ “™"К ПриИав “атат" 

Ф К вона ж що? С
М. Вона ще не знав 
Ф. А мати що?

свата™яХПЯЛКа ДУЖе За ним- Сьогодня буде 
сватания Ось свати з церкви прийдуть..

Ф. Ну-ну... Хай приходятъ... Чи не зро- 
бимо ми ім: сідай, свату, на лопату — повезу 
тя поза хату!,.“ у

М. Ми вже насмажили й гусок, і кѵоок 
і порося зарізали... А що то меду наготовили!.’ 

, Ф' т,ачУ, сотник Семен поспішае поперед 
батька... Гаразд... Иідемо й ми готувати своТх 
старости... Побачимо, чия візьме... (д0 м ) Під- 
таУТчатаами Я "е3абаром прийДУ а хлопцями 
іа Дівчатами... (Виходить ліворуч)

ЯВА IV.

Марта.
М. Що це вони задумують? 

Моя хата з краю — я нічого не 
правляе на шинквасі).

ЯВА V. 
Настя-Марта.

Нѵ пт Мя°п™Ь ліворуч- °Дягнена по-святочному), 
пу, що, Марто, наготовили уже все? 1
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М. Так, хазяйко...
Н. А де Орися?
М. На пекарні .
Н. Иди ти на пекарню, закінчуй там пе

чения... Та гляди — рибку не пересмаж... А ме- 
ні поклич сюди Орисю...

М. Добре... Я покличу... [Виходить праворуч].

ЯВА VI.

Настя.

Н (Сідае) Ну, слава Господеві... Все в по
рядку.. Старшини стільки в церкві зібралося, 
що, наче від маку, запаленіла від червоних 
жупанів... Старости приТхали.. А Орися ще й 
не знае докладно... Треба ТТ підготовиуи, а то 
може ще штѵку яку викине... Однак я мушу 
ТТ уламати... Вона не сміе зіпсувати моТх на- 
мірів!...

ЯВА VII.

Настя-Орися.

О. (Входить праворуч). Уже закінчилась 
служба Божа, матусенько?

Н. Ще ні... Владика тепер проповідь ка- 
же... Я, грішна, не достояла до кінця... Треба 
було додому поспішати, бо час важный на
став... Підійди до мене, доню моя... (Орися під- 
ходить до Насті, та ТТ пригортаѳ). Я тобі хочу 
щось сказати...

О, Кажіть, мамо... [Опустила голову]
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Н. Люблю я тебе, дитино моя,,, Ти плоть 
і кров моя,,. Не одну нічку я не спала над то
бою, поки викохала тебе,,,

О. Я вам дуже вдячна, матусенько, за 
вашу ласку й любов.,. Я для вас також усе 
зроблю,,,

Н. Знаю це, доню,„ Ти повіриш, що увоя 
мати бажав тобі добра, і зробиш, як я пораджу

О. Що я маю зробити, мамо?
Н. Знаеш, донечко, що настав така пора 

в дівчини, коли іи щось сумно стае в бать- 
ківській хаті,„

О. Мені у вас, матусенько, дуже добре,
Н. [Не слухав и]. I ластівочка й голу- 

бо.нька,^ скоро підросте, покидав батьківське 
гніздо й летить свого шукати... Так і дівчина: 
скоріще, чи пізніще мусить кинути батька-ма- 
тір і піти до своеТ хати...

О. Я не хочу вас кидати, мамо,,,
Н. Як? Хочеш при мені дівочити до си- 

вих кіс?
О. Я ще не стара, мамо,,.
Н. Гляди, Орисю, молодість скоро про

мине.,. Поки ти ще молода, то й гарні люди 
трапляються; а скоро постарівш, змарніеш, — 
ніякий дідько вже й дивитися не захоче,,,

О, За кілька років я ще не змарнію, 
мамо...

Н. Так,,, Але порядного чоловіка на до- 
розі не знайдеш,,, А коли знайшовся, то тре
ба його триматися...

О. Мамо, про кого ви говорите? Я ніко- 
го не знаю...

Н. Це вже я за тебе подумала,,. Сьогодня
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ось незабаром прийдуть старости від самого 
сотника ніженського Семена Війтенка... Гля
ди ж, не піднеси гарбуза...

О. [Відскочила]. Мамо, але ж він старий!
Н, Зате поважний... Не буде світами ши

бати — буде хати пильнувати..
О. Він осоружний... Я не кохаю його!.
Н. Любощі — то дурниця.. А от у стат- 

ках будеш жити, бо сотник багатий!..
О« Не хочу я його багацтва!
Н, Дурненька! Ти подумай тільки: зразу 

паніею станет! Сотничихою!
О, [Горячо] Не хочу того панства, мамо, 

не хочу багацтва! Я козацька дитина і хочу 
бути козачкою...

Н. Ет!.. Дурниці плетеш!
О. Ні, мамо, не дурниці... Ви цоглядіть, 

що тепер стало на ВкраТні? За батька Хмеля 
козаки прогнали панів-ляхів — думали, що 
вже не буде панського ярма, що наш нарід 
заживе спокійно, що над ним ніхто не буде 
знущатися... А тепер ще гірші пани понаста- 
вали — своТ підпанки з козацькоТ старшини..

Н. Хто тобі цього наторочив?
О. Ніхто, мамо. . Я сама бачу — тай ви 

поглядіть: по цім боці наша старшина поль- 
ських звичаів, пихи, гонору набралася.. Гай- 
дуків завели; людей у хлопів, невільників 
обертають; кажуть — себе в руки цілувати, 
а сами з них три шкури деруть... Мало-мало 
до костела не ходить... По тім боці — до мо- 
сковських бояр пнуться, душу свою запроду- 
ють москалеві. Свій рідний край і народ крив-
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дять, а на цій крівавиці собі маетки збива- 
ють... Не хочу я того панства!

Н. Це тобі хтось наврочив... Дурне вер- 
зеш.. Молода, нерозумна..

О Матусенько, не занапащуйте моеТ до- 
лі... Я ж у вас одиначка...

Н. Тому і дбаю про твое щастя... г
О Я не буду шаслива...
Н, [Гніваеться]. Годі! Досить! Буде так, 

як я сказала..
О Я не піду за нього!.
Н. Що?! Що ти сказала?! Хочеш іти про- 

ти матери? Та я тебе прокляну на віки 
вічні!.

О Ой, мамо, не проклинайте мене. , не 
проклинайте..

Н, Годі!.. Що ти, дівко, розверещалася? 
Йди уберися гарненько та причепурися.. Неза- 
баром люди прийдуть...

О. Неіцасна доле!,. [Виходить праворуч]

ЯВА VIII,

Настя

Н. Дурна дівка! Що то з нею? Хто то 
Ій голову закрутив? Ох, яка я люта! Мов оси- 
ка, уся тремчу,.. [Підходить до шинквасу], Випю 
меду, чи не відійде від серия,,, (Пв) Начесправ- 
ді легше стало,,. Дурне дівча,.. Сама потім ме- 
ні дякувати буде,., Молодість, краса — то не- 
певний скарб, а багацтво — то сила,,, Ох, яка 
сила! Як то співаеться в пісні...
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N 8. Сольо.
Н. Не родися ти вродливим, . і 

Не родися і щасливим, 
А родися лиш багатим — 
Все на світі будеш мати...

Вус козацький посивіе,
Вид юнацький помарніе,
А як в тебе споро грошей —
Ти вродливий, ти хороший! 

Бідний робить дні і ночі, 
Гнуться плечі, гаснуть очі, 
А багатий лиш лежить, — 
Щастя-доленька біжить... л

Не родися ти вродливим,
Не родися і щасливим,
А родися лиш багатим, — 
Все на світі будеш мати...

ЯВА IX.

Фесько-Настя.
Ф. (Входить ліворуч) Дай Боже день доб- 

рий, а вік довгий, пані-матко..
Н. Бувай здоров, козаче.. Ну, що?
Ф. Усе гаразд.. Цілу вулицю тобі наго

товив: дві Марини, дві Горпини, три Одарки, 
чотири Варки, один Опанас — приймайте 
нас!.

Н. Добре. .
Ф. А де ж старости?
Н. Та що ти вигадав: старости та ста

рости! .
Ф. Не крийся, пані-матко, усе ж місто 
Ганжа Андибер. 3.
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про це говорить, наче в дзвони дзвонить.. 
Сотник Семен усіх запрошуе і на заручини 
і на весілля...

Н. Щеб на хрестини бракувало!.. От ли
ха мені година!..

Ф А що таке?
Н, Сотник Семен розголошуе, а як вона 

якого коника викине? с
Ф. Хто? Орися?
Н. А то хто ж?
Ф. А що — може вона проти Семена?
Н. Звісно: молоде — зелене... Всякі тере- 

вені плете..
Ф. Які то теревені?
Н. Ат! Що наша старшина — і така, і 

сяка.. народ кривдить.. Дурниці...
Ф. (Поважно). А я тобі от що скажу, па- 

ні-матко... Твій небіжчик, здаеться, мав пасіку? 
Правда?

Н. Мав... Ну, а що з того?..
Ф. Отже ти, пані-матко, знасш, яке то 

любе сотворіннячко... та бджілка: трудиться ці- 
лий день і великий хосен приносить Господеві 
на хвалу, а чоловікові на пожиток...

Н. До чого це все?
Ф. А слухай далі... Маленька та мушка, 

от пальцем придушив і нема.. А медвідь-бур- 
мило великий, здоровий, з доброго хлопа... А 
як забереться він на пасіку та пічне грабува- 
ти бджілкам мід, то не врятун його й теплий 
кожух! Свого вулика кожна бджілка боро
нить, а громада навіть бджіл — то сила... I 
великий медвідь тікае від нет, а часом і ги- 
не...
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Н. (Нетерпеливо). До чого ти це все ве
дет? Кажи ясніще!..

Ф. Маемо і ми сво'Гх медведів, пані-мат
ко... Ох, натягнулися вони доситьмеду з нашо- 
го народу... Заворушиться скоро і наш ву- 
лик...

Н. Але ж бджоли на те й існують, що- 
би від них мід брати...

Ф. Як бере хазяін, що любить своТх му- 
шок, він бере в міру тай своім бджілкам дае 
взаміну свою опіку, свій догляд, турботу... А 
медведі — зайди, чужі.. Хіба вони думаютъ 
про бджілок і і'хню кривду?

Н. Я кічого не розумію, до чого це ти 
говорит..

Ф. Я, пані матко, вештався серед людей, 
чув дещо й бачив... Наша старшина городова 
перевернулася в медведів..Лихо буде, ■як бджо
ли заворушаться .

Н. Не лякай: страшний сон, та милости- 
вий Пан-Біг...

Ф. Непевного ти собі зятя вибрала... Про 
сотника Семена лиха слава йде.. Тай хіба він 
пара для Орисі?

Н. Он звідкіля цей вітер віе!
Ф. Не силуй п, пані-матко.. Ми іи такого 

козач«нька знайдемо, що на!..
Н. (Гніваеться) А диви! А це звідки такий 

сват зявився? А знаеш: там Пан-Біг, атам по- 
ріг! Ни не ти мені тут дівку каламутиш?

Ф. (Прибирав попередній жартівливий тон). 
Я? Щоб козак поганив себе такими справами? 
Ні, пані-матко, я не хочу коштувати запорозь- 
ких ки'ів... Нема дурних — всі поженилися!.. А
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от коли ти боішся за Орисю, то я тобі помо- 
жу..

Н. Як то?
Ф. А ти чувала про запорозьких харак- 

терників?
Н. Ну, то що?
Ф. То й те... Як пошепчу над нею, то й 

самого дідька покохае, не тільки старого Семе
на... От і буде добре..

Н. А ти ж не збрешеш?
Ф. Нехай пси брешуть та добрі люди...
Н. А як ти Тйщо іншого говорити будет?
Ф. Не бійся, пані-матко.. Якщо ти мені 

не довіряеш, то я все зроблю на твоТх очах... 
Усе будет бачити й чути... Ну, клич сюди 0- 
рисю...

Н. Хіба що при мені.. Я зараз іі приве
ду... (Йде праворуч).

ЯВА X.

Фесько.

Ф. Будет задоволена, пані-матко! Не 
бійся... Орися ще замолода, щоби іи світ завя
зати... А й дуків-срібляників час уже провчити...

ЯВА XI.

Настя-Орися-Фесько.

(Настя й Орися входять праворуч).
О. (Сумна). Що ви ще хочете від мене, 

мамо?
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Н. Я — нічого... Ось цей добрий чоловік 
хоче з тобою поговорити...

О. (Побачила Феська). А, дядечку!.. Добри- 
День... .

Ф. Добридень, моя перепілочко... Ого-го!., 
А то що таке? Чого то оченята червоненькі? 
Чи цибулі наТлися? Чи дрібними слізоньками 
вмилися? .

О. Не жартуйте, дядечку.. Мені не до 
жартів...

Ф. Нічого... з жартів до правди доходятъ... 
Ось ми зараз як поворожимо, то й плакати 
не будемо, а може й сміятись та гуляти мемо.. 
Добра мені • невіста - наче з хреста знята...

О. Ви сміетеся з мене, дядечку.. Я не хо
чу ворожити..

Ф Ні, дитино, не сміюся... Я бував серед 
запорозьких характерників і дечого кавчився.. 
(3 притиском). Ось приміром — скажу пару 
слів — і милий появиться у вікні... 1 долю свою 
будеш знати... Хочеш?

О. Ну, вже хай буде...
Ф. От і добре... Прошу, пані-матко, дай 

мені велику хустку — будемо відганяти чари.
Н. (Дивиться на собі, навколо) Нема... але я 

зараз принесу... (Виходить праворуч).

ЯВА XII.

Фесько-Орися.

Ф. (Користае з часу, що Насті нема. Поважно до 
Орисі). Слухай, дівчино: я тобі буду ворожити 
про сотника Семена і буду називати його імя,
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а ти розумій, що це я говорю про Корнія. Ти 
удавай, що прихильна до Семена, що погоджу- 
ешся вийти за нього заміж, пожартуй з ним 
при матері... А про Корнія й знаку не пода
вай, поки я не скажу... Ось ми позбудемося 
цього осоружного сватания, і я тебе зеднаю 
з Корніем... г

О. Дядечку, а як же ви це зробите?

ЯВА XIII.

Фесько-Орися-Настя.

Н. (Входить праворуч). Ось хустка...
Ф. (Розглядае Ті). Добра.. Варта --------- —

гривень.. Певно, у -------------------- ----------- купу-
вали.. (До О). Слухай, дитино... Тобі тяжко 
на серці... тобі наврочено... Хочеш, щоб тобі 
легше було?

О Хочу.
Ф Ну, то сідай отут... ^Орися сідао на лаві 

коло стола посередині хати). А ми тепер зачару- 
6МО цю хустку... (Робить над хусткою чудернаць- 
кі рухи, ніби зачаровуе, приговорюючи якісь тавмні 
слова. Потім накривае хусткою Орисю, робить над 
нею рухи, так само говорить слова ворожбитства 
приміром: „Шептуха-шептуха, кажу тобі до вуха: 
від того відверни, а до того наверни", то що. Питае 
Орисю). Ти чувш мене, дівчино?

О. (Ніби у сні). ЧуЮ...
Ф. Відповідай мені: ти кохавш козака?
О. Дуже...
Ф. ^Дивиться значучо на Настю). Поважпо- 

го старшину -- Семена?
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О. Кохаю... (Настя робить вдоволені рухи).
Ф. I вийдеш за нього заміж?
О. Вийду...
Ф 1 будеш чутися щасливою?
О. Буду..
Ф. Знай же, дівчино: навколо тебе бачу 

хмари. Ти матимеш багато перешкод.. Але 
ти будь вірна свойому козакові... Будеш?

О. До смерти!..
Ф. Добре... Ми всі хмари розвіемо, і ти 

зеднаешся з . милим.. Чари-хмари-отари-ко- 
шари.. згинь-згинь — пропади.. Тьфу!.. Тьфу!.. 
(Робить рух над Орисею. Здіймае хустку). Ну, ЩО, 
дівчино?. Що тобі снилося?

О. (Радісно). Дядечку, яка я вам вдячна! 
(Прекрутила його). Мамцю, яка я буду щаслива! 
(Також пеститься до Насті).

Ф. (Демонстративно). Ну, що, СГрисю, бу
деш прихильна до сотника Семена?

О. (Скоро). Буду...
Ф. Будеш приймати його залицяння?
О. (Скоро). Буду..
Ф Будеш привітлива до нього?
О. (Скоро, жартівливо). Буду...
Ф. Будеш...
О. (Перебивав його. Жартівливо). Буду. . бу

ду... буду!..
Ф. Знаю, що будеш., Чекай лиш — вий- 

ди заміж... Будеш чутися щасливою за ним?
0. Буду...
Ф. I будеш матусі вдячна?
О. I вам також, дядечку!.,
Ф. (До Н.) Ну, що, пані-матко?
Н. Та воно добре., але...
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Ф. (Глянув у вікно). Та ось сам сотник 
іде... Іди, Орисю, причепурися дорогого гостя 
зустрічати...

Н. Як треба буде, я тебе, Орисеньку, по
кличу...

О, Гаразд.. ;Вибігае праворуч, наспівуючи).

ЯВА XIV.

Фесько-Настя.

Н. (Метушиться: то скатертину поправить, то 
до шинквасу біжить і т д.). Мати Божа!.. Свята 
Покрово!.. Поможи щасливо закінчити діло!..

Ф. (ІрОНІЧНО, з докором). Святий Боже, СВЯ- 
тий кріпкий... дай, бабо, ріпки!.. (Сідае ліворуч 
коло малого столика).

ЯВА XV.

Ф.-Н,-Війтенко, 2 гайдуки.

Війтенко. (Входить ліворуч з двома гайду
ками, які стають коло дверей). А сто-сот-сотало- 
мотало... Упрів, наче муха в окропі... Хлопе — 
хустку!.. (Гайдук подае хустку. Війтенко витирае 
лисину, віддаѳ хустку. Гайдук стае на свое місце). 
Ну, а тепер, пані-матко, поговоримо про діло... 
(Сідае коло стола).

Н. (Удав, що не розуміе його); Не знаю, про 
яке діло хочете говорити, ласкавий пане... Мо- 
же меду подати?

В. Маеш, пані-матко, щось солодше від 
меду.,. Гей, хлопе, люльку!.. (Другий гайдук по
дав люльку. Війтенко запалюв. Гайдук стае на свое
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місце. До Ф.). А ти, гей, чого там розсівся, на- 
че свиня в баюрі?

Ф. (Скочив). Я не свиня, а хрещений чо- 
ловік...

В. Хлоп і свиня — одно імя..
Н. Не гнівайтеся, пане сотнику. . Це про

хожий чоловік.. кобзар...
В. А-а... кобзар.. Ну, сиди, сотало-мота- 

ло... Так от скажи мені, пані матко, хто не 
знае сотника Війтенка на цілій Украіні?

Н. (Кланяеться). Всі знають славного ли- 
царя,.

В. Ого-го!. Навіть у Варшаві знають...
Ф. Знав, кума, знае півсела..
В. (До Ф.) Цить! Тихо! (До Н). А хто е ба- 

гатший за сотника Війтенка?
Н. (Кланяеться). Усі чули про заможність 

пана .
В. Ох, усе маю... I палати... і хлопів, 

і коні, і худобу, і свині.. От лиш не маю ко
ло себе дружини вірноТ, сотало-мотало...

Ф. Молода жінка — старому трутизна...
В. (До Ф.) Цить! (До Н) А скажи, пані- 

матко, яка дівка не пішла б за мене заміж?
Н. Кожда вважала б це для себе щастям,,
В. Але я не хочу кожноТ,. сто-сот-сота- 

ло-мотало! Скільки правдивих паннів —з Во- 
лині, з киі’вщини, брацлавщини хотіли б стати 
сотничихою ніженською?,. Так коли я не хо
чу.,. У подобав собі твою доньку Лесю,..

Н. Вона Орися називаеться...
В. Однаково, сотало-мотало... Ну, що ж 

ти скажет, стара?
Н. Яка буде Божа воля..
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В. Отже така воля Божа та моя... Ну, 
то як? Кажи, бо зараз старости прийдуть... 
Я наперед прийшов, запитати тебе, щоб не 
було ніяко'Г несподіванки, сотало-мотало...

Н. Я в цім покладаюся на вашу волю...
В. Добре сказано... Хлопе, розпережи ме

не... Аж упрів ВІд ТО’Г політики.. (Гайдук цозпе- 
різуе його). Ну, а як же Орися? Я з ТТ усто- 
чок хотів би почути, що вона хоче бути мо
ею дружиною, сотало-мотало. . Хлопе, відчини 
вікно! . (Гайдук відчиняе).

Н. Я Ті зараз приведу... (йде праворуч).
В, Приведи, приведи,,. Поговоримо гар- 

ненько... А тут незабаром і старости надій- 
Дуть.., Хлопе, вогню!.. (Гайдук подав кремінь і кре 
сало).

ЯВА XVI.

Війтеяко-Фесько-Гайдуки.
В. (До Ф.) Звідки й куди бредеш?
Ф. Та йду з Запорожжа, а прибув до 

Черкас на храм...
В. Що ж Іам чувати серед свинопасів 

низових?
Ф Та наші свинопаси збираються з го- 

родових кабанів трохи сала спустити. Чули, 
що. дуже розтовстіли...

В. Ти куди це закидабіп, сто-сот-сотало- 
мотало-пороло?..

Ф. А так... В чужий город камінь: муд
рим учитись, дурням — тішитись...

В. Щастя твое, що я нині веселий, а то
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я казав би нагодувати тебе березовою ка
шею!..

Ф. Дякую за панську ласку. . Сказано: 
від милого пана мила мені й рана..

В. Ну, ну... поменше базікай там... По- 
граеш нам тут та повеселит гарними теня
ми... Як потрафит, то почастую тебе браж
кою; а як ні — скоштуеш канчуків...

Ф. Потрафлю!.. Як заграю — у мене ні- 
мі співають, кульгаві скачуть, а товсті пузани 
навприсюди йдуть...

В, Не давай язикові волі... Бо розгніва- 
юся — біда буде!..

Ф Мовчу, як риба..
В. О... здаеться йдуть.. Моя суджена... 

МОЯ квіточка.. (Оправляв себе).
Ф. Квіточка, та не для тебе...
В. (До гайдуків). А ви гайда до ЧелядніС 

(Гайдуки виходять ліворуч)
ЯВА XVII.

Н-О-Ф.-В.
(Настя й Орися входить праворуч).

Н. Наш славний петь сотник Семен хо- 
че тебе бачити, Орисеньку...

О, [Кланявться]. Вітаю шановного пана 
в нашій господі...

В. Вітай, вітай, моя кралечко...
Н. Почастуй, Орисю, пана сотника мід- 

ком .. Оцей найліпший . [Наливав].
О. [Бере тацу]. Прошу не погордувати й 

сложити цього солодкого меду на щастя та 
здоровля...
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В. 3 твоіх білих ручок він буде ще со- 
лодший... (Бере чарку). Ну, дай же Боже дійти 
нам до щасливого кінця! [Пе].

Н. Пошли Боже...
В. [До О.]. Дякую тобі, серце, за мід.. Ну, 

а тепер поговоримо про нашу справу...
Н. Орисенько, дитино моя.. [Пригортае и 

до себе]. Жаль мені розлучатися з тобою, та 
мабуть така воля Божа.. Ти знаеш, що сот
ник Семен робить нам велику честь?..

О. Яку, мамо?
В. Так, так, сотало-мотало... велику 

честь.
Н. Уподобав він тебе, дитя мое, і хоче 

зробити своею дружиною перед Богом і людь
ми... як належить по закону..

О [В нерішучости дивиться на Феська, той 
дав притакуючі знаки]. Дякую щиро панові сот- 
никові за таку ласку...

В. А що ж ти на це, моя горличко?
О. [Так само дивиться на Феська, той підба- 

дьорюѳ]. Я покладаюся на волю Божу та мо
ет матусі.

Н. (Кланяеться). А моя воля, шановний 
добродію, така: ліпшоТ пари для моеТ доньки 
я не бажаю..

В. Як так, — давай, пані-матко, меду... 
Запемо нашу згоду...

н (Наливав чарки). Пошли ж Боже зро
бити нам усе по христіянському звичаю...

В. Здоровля моеТ нареченоТ, найкращоТ 
квіточки, сотало-мотало, на УкраТні'., (Пють).

Ф Хай живе!
В. Цить! Тихо! (До О.) Ну, дякую ж то-
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бі, мое серденько, що ти згодилася зробити 
мене найщасливійшою людиною на світі... 
(Хоче обняти й поцілувати Орисю)

О. (Випручуеться). Ні.„ ні...
В. А сто-сот-сотало-мотало-пороло!..
Н. (До В.) Нічо.. нічо.., Ось зробимо за- 

ручини, тоді вона не буде соромитися...
В. Хіба що так... Ну ж бодай якою пі- 

сенькою повесели нас, моя горличко,. (До Ф.) 
А ну, ти, хлопе, — грай у свою бандуру!..

N 9 Квартет,

Н.О.-Ф-В.

Гей, гоп. таки-так!
Любив дівку козак, 
Любив вірно, любив, — 
Усі клепки розгубив!

А дівчина чарівниця, 
Повновида, білолиця, 
На козака поглядае, 
А до іншого моргав...

Гей, козаче-небораче,
Чи не тобі ворон кряче? 
Кра — кра — кра — кра, — 
На козаченька жура!

„Прощай, люба, прощай, мила, 
Як ти мене підманила, — 
Мене серцем зовеш, 
А з іншим до шлюбу йдеш!..

(Танцюють: Орися з Війтенком, Настя з Феськом)- 
Н. [По танці до Ф.]. Ну, козаче, иди, 

збирай хлопців та дівчат... Незабаром старо-
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сти прийдуть... Зробимо заручини — тож хай 
поспівають нашим молодим...

Ф. Іду... Приведу таких співаків, що всі 
будете вдоволені... Особливо ти. Орисю... Усе 
буде добре — не журися.. Роби, як я казав... 
•Ну, Я иду,.. [Виходить ліворуч].

ЯВА XVIII.

н.-о.-в.
Н. Ну, а тепер, діти моТ, треба готовити

ся до заручин .. Незабаром посходяться люди— 
треба приготовитись... (Наводить порядки на шин- 
квасі). Піду — загляну на пекарню.. А ти, 0- 
рисю, поведи свого Семенка до світлиці та 
покажи, які рушники та хустку для нього 
придбала...

О. Добре, мамо... (Настя виходить праворуч .

ЯВА XIX.

Війтенко Орися.
В. А тепер я, Орисенько, хочу запитати 

тебе щиро на самоті,.
О. Прошу, пане сотнику...

(Війтенко обіймае Ті за стан і відводить до авансце- 
ни. В цей мент у вікні показуеться Корній — гар- 
но по-козацькому вбраний. Вікно — відчинене, Кор
ній добре побачив пару, скамянів. Мовчки стоГть, 
глядите. Між тим Війтенко розмовляс з Орисею).
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ЯВА XX.

о-.в.-к.
В Скажи мені щиро, серденько, — тебе 

ніхто не силуе йти за мене заміж?
О, Та хто ж би мене силував?
В. Добре,. Значить — ти йдеш по своіи 

волі?
О, Так...
В. А скажи мені — чим же я тобі подо- 

бався?
О. Ви — поважний, розумний...
В. А ти не проміняеш мене на... ну, на 

такого юнака з чорним вусом?.. Бач, я на виду 
трохи не тее..

О. (На бік). Чиста малпа! (До В). Що мо- 
лодий? Молодий не вміе так шанувати й лю
бити, як старший..

В. Вибач мені... але я.. ну, як твій су- 
джений, хочу тебе запитати: ти... ти не при- 
сягалася нікому вірно кохати?.

О. IIТо вас то обходить?. Я ждобрОвіль- 
но йду за вас заміж, тож я відповідаюза все...

В Ну, то все добре... Ходім же тепер до 
світлиці... Покажи мені, що оці рученьки при- 
дбали для свого судженого...

О. Прошу пава согника...(Йдуть праворуч).

ЯВА XXI.
Корній.

К. (Входить ліворуч. Хитаеться, наче пяний.) 
Чи це сон, чи мара? (Тре руками очі). Орися?!
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Иде заміж за іншого?.. Тут... стояла з ним?.. 
Ні, я певно пяний.. Цього не може бути!..Ме
не дурманом опо'іли!.. Орися? Що мені прися- 
галася? Що обіцяла до смерти кохати?! Ні, 
ні!. То не вона!. То - інша, інша!.. Інша? 
А, бодай моТ очі на ту хвилину осліпли! Бо
дай моТ вуха оглохли!. Вона! Вона! О, Боже!.. 
(Праворуч входить Настя). <«

ЯВА XXII.

Настя-Корній.
Н. (Вносить дещо на шинквас). А! Ти? Кор- 

нію?
К. Я... здорові були, пані-матко..
Н. Здоров... А ти звідки взявся?
К. Та звідки ж? 3 Запорожжа!..
Н. А в нас була чутка, що ти загинув...
К. Ліпше було б, якби загинув. . Та на 

лихо живу..
Н. А що тобі, Корніечку?
К. Скажи, пані-матко, чи правду кажуть 

люди, що твоя Орися виходить заміж?
Н. Та вже не буду критися перед тобою: 

ви ж з дитинства приятелювали з Орисею... 
Виходить, виходить, Корніечку..,

К. За кого?
Н. Післав Тй Господь гарну пару... Сам 

пан сотник ніженський зробив нам таку 
честь...

К, I... і Орися... добровільно йде?
Н. Що то ти, Корніечку?!. Та деж би я 

силувала свою дитину?
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К. Так... це, значить, була правда!., Па- 
ні-матко, прошу тебе: хай я скажу Орисі дві 
слові...

Н. Не можна, Корніечку... Незабаром 
старости прийдуть... Молоді там готуються .„ А 
як ти хочеш що сказа іи Орисі, то прийди 
пізніще... на заручини... Вона буде рада тебе 
бачити...

К. Рада?! Не знаю...
Н. Вибачай, Корніечку... Я не маю часу... 

тепер стільки клопоту...
К. Дай мені, пані-матко, чарку горілки 

та такоі, щоб усю память відшибло!..
Н. Прошу... гарна горілка... (Наливав чарку). 

Пий на здоровля... Та приходи на заручини... 
повеселишся... А тепер вибачай — піду до пе- 
карні... (Йде праворуч).

ЯВА XXIII.

Корній.

К. „Повеселишся*'!. А справді — чого 
мені сумувати?! Ха ха-ха!.. Хіба ж не веселе 
життя?! (Сів коло стола. Завмер).

N 10. Сольо.

К. (Тихо співаѳ):
Де ж та правда, вірне слово, 

Скажіть, добрі люде?
Розривае туга груди —

Що ж тепера буде?
Ганжа Андибер. 4.
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На дні моря, лиха доля 
Правду утопила —

Змія люта, зрада чорна 
Серце ізранила..

Ми кохались, присягались, 
А тепер не в парі...

Боже правий, Боже милий, — 
За що така кара?!, с

(Схиляеться на стіл. Опустив голову на руки. Плаче).

ЗАВ1С А
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Д 1 Я III.
Обстанова 1 діТ.

Я В А I.
Золотаренко-Довгополенко- Війтенко-На- 

стя-Фесько-Хлопці-Дівчата.

N 11. Хор.
Хор: То не світлий місяць

В иебі випливае, ,
На зіроньку споглядае, —

Ой, то наш Семенко
По світлонці ходить,

До миленько! говорить:
Хлопці: Ой, ти моя мила,

Голубонько сива,
Порадь мені, що робити:

А чи мені пити,
Чи бенкетувати,

Чи тебе, серце,-любити?
Хор: В небі ластівочка 

Не защебетала,
Ані сива голубонька, —

То до козаченька 
Щиро промовляла

Иого мила дівчинонька:
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Дівчата: Ані тобі пити,
Ні бенкетувати, 

Ані в самотині бути, —
Лиш гарно ходити, 
Вірненько кохати, 

Ізі мною в парі жити..
Хор: Нашому Семенкові красному. г 

Соколу ясному, — 
Слава! Слава! Слава!

(Балет: дівчата й хлопці роблять хороводи, ведуть 
кривого танця тощо).

Війтенко. Славно, сотало-мотало! Бігме, 
славно! За те, що мене так ушанували, да
рую: хлопцям барило горілки, а дівчатам 
бочівочку меду...

Хор: Дякуемо! Спасибі! Многая літа!
В. А тепер — ідіть, побавтеся тут десь 

поблизу... У нас буде важна нарада Пізніще 
ще нам поспіваете..

Хор: Ми ось тут коло корчми будемо... 
Бувайте здорові!

(Хлопці й дівчата виходять ліворуч).
В. (До Ф.) А ти з кобзою сідай он там — 

будет нам співати...
Ф. Співатиму за двох дяків... (Сідае ліво

руч коло столика).
Н. Піду, видам хлопцям горілки...
В. Дай, дай, пані-матко... Я тобі заплачу... 

Ось... (Шукае в кишенях). Пізніще дам...
Н. Нічо... нічо.. (Виходить праворуч).
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ЯВА II.

В-З-Д.-Ф.

В. А тепер, пани-брати, випемо за успіх 
нашоі справи.. Ось незабаром моя Орисенька 
повяже вас рушниками, а там і весілля від- 
гуляемо...

Довгополенко. Дай Боже!
Золотаренко. Щасти Боже!.. (Пють).
Д. Щастить тобі, Семене... Що тільки 

задумает, усе тобі вдаеться..
В. Треба мати таку голову, як оця...
Ф. Хвали мене, моя губо, бо тя роз- 

Деру!- _
В. Ти що там базікаеш, хлопе?
Ф. Кажу — мудру голову маете...
В. Так... Хе-хе-хе.. Сотало-мотало!.. Іди, 

випий меду... (Наливав). Ні, чекай.. Ось прийде 
хазяйка — най тобі якогйсь поганенького пи
ва наточить.. Мід — то не для вас, хлопів; 
то — для нас, старшини... (Пв).

3. Е-е.. не кажи, пане-брате.. Нині ці 
міщуки, хлопи та козацька голота так носи 
до гори деруть, що терпцю вже нема,..

Д. Це все ті галабурдники запорозькі Тх 
підбурюють... Свободу, бач, хочуть завести...

В Ой, попався б мені Тхній безштанько 
кошовий свинопас... Дав би я йому свободи 
бучками!.

Ф, (Стукнув кулаком об стіл). А біс вашіи 
мамі! Доки ж це буде?!

В. Ти що там озиваеіпся? Га?
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Ф. Нічого.. Ось на бандурі струна увір- 
валася...

В. Сиди тихо, сотало-мотало... Я в своТй 
сотні, пани-брати, вже прикрутив цю голоту..

3. Багато лиха наробив батько Хмель- 
ницький тим, що розбурхав це осине гніздо... 
Цю голоту козацьку...

Д. Але я тішуся, що в моТм місті Пере- 
яславі він зробив угоду з москалем.. Ця уго
да для нас — Божа благодать... Коли козаць- 
ка старшина була в такім пошанованню, як 
тепер? Иого царська величність так щедро 
обсипао нас сво’Гми дарами!..

3. А через це й Варшава трактуе нас 
цілком інакше, як давнійше.., На правім боці 
Дніпра наша старшина майже на однім рівні 
зі шляхтою польською... Великі магната чис
литься з нами й допускають до себе... О!..

Ф. I вам, панове старшина, не сором го- 
ворити такі речі?

В. А сто-сот-сотало-мотало! А ти що там 
знову базікабш?

Ф. Та кому ж дбати про безталанну 
Украшу, як не нашій старшині? А вона ви- 
рікаеться свое! матері, що пошматована, по- 
краяна на кусні, конае в чужім ярмі...

В, Цить! Тихо! Були такі мудрі — по- 
ривалися з мотикою на сонце, тай крильця 
собі обсмалили... Своя сорочка ближча до ті- 
ла.. Та не заводьмо, панове, про ту політи- 
ку.„ Ось ліпше випемо за наше щастя та здо- 
ровля...

3. Будьмо здорові!..
Д. Пошли Боже всього доброго!. (Пють).
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Ф. (Ніби про себе). Бідна, безталанна У- 
краТно! Вигодувала собі таких діток, що за 
Юдин гріш і маму рідну продадутъ...

ЯВА III.

Ті ж і Настя.

Н. (Входить праворуч) Ну, от я вже й спра- 
вилася.. А що ж, мо'Г дорогі панове-сватове, 
не випете меду?. Прошу, прошу... (Наливав).

В. Тай ти з нами, пані-матко..
Н. Та вже де громада, там і баба... Дай 

же Боже нам молодих поеднати тай онуків 
діждати.,.

В, (На бік/ Цього я вже не хочу, бо пев- 
но чужі будутъ...

Д. Випемо ж, панове, і за пані-матку, що 
викохала нам красну дівицю, як маківочку,..

3. Спасибі сватонці за хорошу донечку... 
що виростила іТ в невинности та в страху Го- 
споднім для нашего Семенка..

В Так, так... сотало-мотало... то для ме
не... О, то для мене!..

Н. Дякую за ласкаве слово.. I сватам 
моТм достойним бажаю щастя та здоровля на 
многая літа! (Пють).

ЯВА IV.

Ті ж і Корпій.

К. (Входить ліворуч). Мир дому цьому 
і вам, чесні панове.. (Кланяеться).
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В. Ти що за один? Сюди тепер хлопові 
не можна заходити...

К, Я не хлоп, а козак!..
В. Однаково — голота! Тут тепер я па

ную, сотник ніженський!
К. Ніхто в тебе, пане сотнику, твое!' по- 

ваги не відніме... Я ось тут посиджу та ла 
твоіх заручинах чарку меду випю...

Н. (До в.) Це — Корній, сусід.. 3 Ори- 
сею разом росли... 3 дитинсгва приятелювали!

В, Ну, хай сидитъ...
К. Прошу, пані-матко, дати мені чарку 

меду... Ні... дві... ось і для пана отамана... (Сідав 
коло Феська. Говорить йому, показуючи рукою на 
двері). Наші оточили корчму...

Ф. (До К.) Добре...
3. (До В і Д) Чудні ці голодранці низо- 

ві: кожний гольтяпака там отаман..
Д. Не звертаймо уваги...
Н. (В той час налила дві чарки меду коло 

шинквасу. Подав Ф. і Кор.) Ось прошу — випии- 
те за Орисине щастя...

К. А де ж Орися? Я б Тй самій хотів би 
побажати щастя-долі...

В, А й справді, де ж наша зіронька? Ми 
за цим проклятущим медом і забули за неі, 
сотало-мотало!.

Н. Орися рушники наготовляе...
В. Ну, вже хай несе та повяже моі'х до

рогих старостів..
Н. Піду — нажену ТГ... чого вона там пор- 

паеться? (Йде праворуч).
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Я В А V.

Ті ж без Насті.

В. А тим часом ти, гей, кобзарю, ану 
ушквар нам щось веселого сто-сот-сотало- 
мотало!,

Ф. Що ж би вам заспівати? Хіба про 
славного старого лицаря, що оженився з мо
лодою .(При співі рухами й мімікою підкреслюв, що 
то стосуеться до Війтенка).

N 12. Сольо.
Ф. У .Черкасах, славнім місті, 

Гуде дзвін, гуде дзвін.. 
Оженився з молодою 

Старий хрін, старий хрін!
У Черкасах, славнім місті « 

Горобці, горобці..
Регочуться із старого 

Молодці, молодці..
Ой, готуе мід солодкий 

Старий дід, старий дід, —
А хто тільки того меду 

Буде пить, буде пить?..
Старий ходить по кімнаті 

Диваком, диваком...
Молодиця у садочкѵ

3 козаком, з козаком..
В. Ти властиво в який це город камінці 

кидаеш?
Ф. А так: на здогад буряків, щоб дали 

капусти..
К. Хіба тільки ви на світі старий дід?
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В, (Скочив). А тобі який ядід? Стб-сот-со- 
тало-мотал о-пороло!..

Ф. Та вже вибачте: молодцем були ще 
певно за царя гороха, як людей було троха...

3. Що за нахабні речі!..
В. Не злости мене, бо...
Ф. Бо що? Якби свині роги, то всіх би 

поколола... *
В. А-а, ти, ледащо! Та я тебе!.. (Підско- 

чив до Феська, той замахуеться бандурою. Війтенко 
відскакуе).

Ф. А що, славний сотнику ніженський, 
— руки коротки... Отакий з мене лицар: бандури 
злякався!.. Певно, від чарки меду в голові за- 
макітрилося?

В. Панове, він насміхаеться над нами!..
Д, А вражий сину!.
3. Канчуків захотів?!..

(Метушня).

ЯВА VI.

Ті ж-Настя-Орися.

(Настя й Орися входять праворуч).
Н. Свят, свят! А то що сталося?..
В. Ти, пані-матко, понапускала сюди яки- 

хось розбишак, злодіів!..
К. Ти — гірший злодій!.. Ти мені душу 

вкрав!..
В. А ти, щеня! Я тебе провчу!.. (Вихопив 

шаблю, однак наперед пхав Д. і 3). Панове! Бийте 
його!..

К. (Собі вихопив шаблю). Ану, підходи слав-
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ний лицарю! Утну тобі твою таракуцку*)  на 
вязах!..

*) Таракуцка — рід гарбуза

О. (Кидав рушники на шинквас, стае між В. і 
К., захищаючи Корнія). Корніечку, заспокійся... 
Я не дозволю доторкнутися до тебе... Хай спо- 
чатку мене забють!.,

К. Ти?.. Орисю?!. Заступается за мене?
О. А за кого ж ?
К. А не за свого судженого?
О. Один у мене суджений — тільки ти!..
К. Таж я сам чув.. отут... як ти казала, 

що идет за нього...
О Це- все жарт... Ось дядечко знав...
Ф. Так, це жарт... 1 ми зараз його покін- 

чимо..
Н. (Стояла здивована, задуб ла Раптом, енер" 

гічно) А й справді пора покінчити... Ти, безсо' 
ромна дівко, теть звідси! Я тебе в комору за
мкну! . (Тягне Орисю праворуч).

О. (Благально до Ф). Дядечку...
Ф. Не бійся, дитино! Все буде добре!..
Н, (Виштовхнула Орисю праворуч. До старши- 

ни), Панове, в ланці закуйте цих гольтяпак! 
Ви ж службу маете!..

В. А й справді — не личить нашим бла
городним рукам поганитися об Тх хамське ті- 
ло... Наші гайдуки почастують Тх канчуками!.. 
(Підбігае до дверей ліворуч. Гукав). Гей, гайдуки!..
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ЯВА VII.

Ті ж і гайдуки.

(Кількох гайдуків вбігають ліворуч).
В. Взяти оцих розбишак... Випарити на 

стані канчуками!.. (Гайдуки наближаються до 
Феська).

Ф. Ну, цього вже не буде! Геть, вражі 
діти! (Відштовхуе гайдуків. Підскакуе до дверей. 
Гукав):

Ой, ріки, ви ріки НИЗОВІТ, 
Помошниці ДніпровіТ, — 
Тепер або мене зодягайте, 
Або до себе приймайте!

ЯВА VIII.

Ті ж і вапорожці.

(Ліворуч вбігають кілька козаків).
Ф. (До старшини). Ані руш 3 МІСЦя! (Всі 

заніміли зі здивовання). Хлопці, давайте моі ша- 
ти! (Козаки приносить лишний гетьманський одяг, 
зброю, клейноди і одягають Феська. Кілька козаків 
оточують Феська, як почет).

Д. Та це ж Фесько Андибер, гетьман за- 
порозький!

3. Попали в халепу!
Ф Так, це я — отаман свинопасів, ко- 

мишників.,. Ну, що ж ти, сотнику ніженський, 
замовк? Чуе кіт, чие сало зТв? Чому ж не 
годуеш мене бучками?
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В. Вибачай, гетьмане... Я не знав, що це 
ти.. Я думав, що козак-голота...

Ф. А як простий козак, то можна й зну- 
іцатися? Ех, ви, дуки, дуки-срібляники! Загар- 
бали ви всі луги й луки... Нігде нашему бра
ту, козаку нетязі, стати й коня попасти!..

Д. Вибачай, що ми зневажили тебе...
Ф. Річ не в мені, а в тім, що ви наш 

нарід, цілу Украшу зневажаете! Ви, підпанки 
польські та московські; ви, руінники, гробарі 
козацькоТ слави! Що ви зробили з нашоТ без
таланно? Батьківщини, з нашоіеили й слави?! 
Ізза власноТ кишені все продали: честь, со- 
віеть, народні святощі!.. Та вже ваша година 
настала! Во ще не вмерла Козацька Мати, 
ще е славне лицарство низове, ще 6 местни
ки за народні кривди!..

В. Прости, пане-гетьмане... Дай лиш від- 
бути весілля... А там я заберуся в’свою сот
ню тай сидітиму тихо...

Ф. Не на шлюбний бенкет підеш ти, па
не сотнику, а на суд товариства, до ганебно- 
го стовпа... Почастують тебе не медами, а ки
ями запорозькими, превражий сину! Хлопціг 
візьміть цих людей до табору та пильнуйте... 
Завтра зробимо над ними суд...
(Козаки виводять В., Д., і 3, вигукуючп: „Ганьба! 
Сором! Зрадники! Запроданці!" і т. д.)

ЯВА IX.

Ф-К.-Н.-Козаки.

Ф. (До Н„ що стояла оторопіла осторонь, за
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шинквасом). Ну, що, пані-матко? Сподівалася 
одних гостей — тепер приймай інших...

Н. (Вклонябться). Вибачай, пане-гетьмане, 
коли в чім покривдила тебе.. Я думала, щоти 
не в гнів будь тобі сказано, от так собі про- 
стий козак-нетяга..

Ф. У нас, на Запорожжі, нема тоТ пихи, 
що завелася на чужий лад серед горо^ових 
підпанків... Сьогодня — нетяга, а завтра — 
гетьман . I навпаки..

Н. Прошу ж не гніватися на мене, неро- 
зумну, та бути дорогим гостем...

Ф. Сідай, Корнію.. Сідайте, панове-това- 
риство . (Фесько, Корній і деякі козаки сідають 
кѳло великого стола просто). А ти, пані-матко, 
зладь нам щось гарно випити та попоТсти: 
бач, добре потрудилися, то й підкріпитися 
треба .

Н. Ох, та наготовили ми всього досить... 
Не знала я, що так буде...

Ф. Усе буде добре..
(Настя з шинквасу дав страви, напитки).
Ф ОтО гаразд... Сідай і ти з нами, пані- 

матко, бо й до тебе маю велику справу.
Н. Рада служити панові-гетьманові. (Сідае 

з краю).
Ф. Насамперед згадаемо добрим словом 

твого небіжчика., Щирий козак був той Остап 
Гора... Приятелювали ми...

Н Царство йому небесне..
Ф. Не один раз він мене з біди виручав; 

під Жовтими Водами таки від видимо! смерти 
врятував, а сам, бідака, як лицар, поклав свою 
козацьку голову... Хай йому земля буде пером!
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Н. і Козаки. Дай Боже!.. (Пють!)
Ф. Ото ж, пані-матко, я й дав собі сло

во віддячитися Остапові..
Н Дякую за ласку. .
Ф. Чекам... не дякуй ще... Бо може наше 

не буде в лад, то ми зі своТм назад... Чув я 
про тебе, пані-матко, не від одного братчика... 
Чув і про твою гарну Орисю..

Н. Ох, не обидив мене Господь донькою... 
Яка то Т’Г доля буде?

Ф. От я й сам вибрався поглянути, як то 
ви бідуете.. Та бач, попав мало не на весілля.-.

Н. Ох, Господи, Господи.. Хто ж цього 
сподівався?

Ф. А іЦо тебе, пані-матко, потягнуло до 
Семена Війтенка? Хіба ж він пара для 0- 
рисі ?

Н Недоля наша... лиш недоля... Тяжко 
ми бемося, працюемо.. Думала бодай на ста- 
рість відпочити коло доньки.. А він — чоло- 
вік заможний..

Ф. Забула, як була молода,. Ну, та ні- 
чого. 3 Семеном тепер кінець: йому не до 
шлюбу буде... А от ти мені скажи: чи ти е 
ворогом свое! дитини?

Н. Крий мене Мати Божа...
Ф. Ну, то слухай: ось тобі капшучок 

з червінцями.. (Дав). Не один хутір можеш 
купити на них,. Це для Орисі...

Н. Та за що?
Ф. Це мій довг покійному Остапові, зем

ля йому пухом..
Н, Не знаю, як і дякувати тобі, пане 

гетьмане...
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ЯВА X.

Ті ж і Марта.
М. (Входить праворуч). Хазяйко, там на

ф Богові небесному дякуй... А оце дру- 
гий капшучок буде для того, кого> вибере со- 

Опися по серця.. Хто б він не був, аои 
чесний козак.. А через ці гроші буде іи рів- 
ня.. Ну, тепер не будет силувати доньку.

Н. Та я ій усе щастя бажаю... То ж кров 

М0Я Ф Нѵ а тепер, стара, приймай мене, як 
свата: чи хочет ти, щоб я цей капшучок від- 
дав ось мойому осавулові й товаришеві Кор- 

ніеві у все любила Корнія; він — добра
дитина і лицар не останній. От лит що ід

Ф. То значить приймаеш мое сватания?
Н. Така мабуть вола Божа..
Ф Ну, то й добре...
К Дякую вам, матусенько за те, що згля 

нулися наді мною... (Цілуе ій руку). Я вас усе 
життя буду шанувати...

Н. Хай Господь пошле вам щастя-долю... 
Ф. Добре сватания без наречено!... Де ж 

вона 6? Може вона не захоче цього козака
Н Щеб пак! Як кітка, кинулася иого 

боронити... Та тут, мені здавться, не обшшло- 
ся й без твого ворожбитства, пане гетьмане.

Ф Ну ну... Клич, стара, Орисю...
Н. (Підходить до дверей праворуч. Гукав) 

Орисю! Орисю!..
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кухні порося пересма... (Побачила Феська). Свят- 
свят-свят!.

Ф. Чого ти, дурна?
М. Та... та... А скажіть, добродію, чи ви 

не чортяка?
Ф. (Смівться). Як то чортяка?
М, Або може перевертень?.. Та як же? Бу

ли щойно нетягою, а тепер — не знаю, як вас 
величати..

Н. Не базікай, дурна... Це ж гетьман за- 
порозький Фесько Ганжа Андибер...

М. Мати Божа!.. А я й не знала!..
Н, Іди — поклич Орисю..
Ф. Чекай... Сьогодня я маю щасливу ру

ку, а сватанья мені ведеться... Отже маеш від 
мене, дівко, посаг за твою прихильність до 
козаків-нетягів... Тут е доста дукатів... Певно, 
незабаром і твій Онисько старостів пришле...

М. Ой, дякую ж вам, пане гетьміане!..
Н, Ну, ну, йди... та порося на бік відстав... 
М. Пошли вам Боже щастя-долю..

(Виходить праворуч).

ЯВА XI.

Ті ж без Марти.
Ф. Ну, сьогодня погуляемо добре, а зав

тра по христіянському звичаю приступимо до 
весільного обряду... Шкода мені вертатися на 
Запорожжа без тебе, Корнію... Та вже мабуть 
так Господь дав.,. Будь щасливий...

К. Я — сирота; тож, як батькові рідно- 
му, дякую вам, пане гетьмаие, за вашу ласку... 
Ганжа Андибер. 6
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я собі збудую десь зимівник, а до Січи-Мате- 
рі таки буду доіздити...

Ф. Ну, про це вже будемо потім гадати, 
а тепер веселімся.. Най і я в тебе на весіллю 
погуляюГей, коваче, гукни там хлопців та 
дівчат — хай і нам троха поспівають .

(Один козак выходить ліворуч).

ЯВА XII.

(Бере

свата 
маеш

Мамо, 
на себе 
. а це

Ті ж і Орися.

О. (Входить праворуч. До Н. горячо), 
якщо будете мене силувати, я руки , і 
наложу.- (Побачила Феська й Корнія). О... 
ЩО?.. (Сто'іть здивована).

Ф. Що стала, мов зачарована?
О. Дядечку, це ви?
Н. Який це тобі дядько — це гетьман 

запорозький Фесько Андибер..
О. А тих уже нема?
Ф. Не згадуй, дитино... Я додержав свого 

слова.. А що гарно тобі наворожив?
О. Дядечку, коханий... то Корніи тепер 

мій? .
Ф. Твій, твій, ніхто тобі його невідбере.. 
О. Матусенько, а ви погоджуетеся?^ 
Н. Та що вже з тобою, дзигою, робити? 
О. Ой, яка я щаслива! Матусенько, рідна 

моя! ~
Н. Повяжи ж, Орисю, нашего 

достойного тай молодого.. Ни може не 
чим?

О. А ось і рушники тут і хустка...
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десь зза шпнквасу, куди кинула, повявуе Феська та 
Корнія).

Н. Хай же Бог благословить вас, моТ ді
ти, як і я вас благословляю .. (Зеднуе руки О. 
і К. Між тим ще раніще почали входити ліворуч 
хлопці та дівчата).

Н. Пан гетьман даруе тобі, Орисенько, 
яко посаг, оцей мішочок червінців.. Подякуйте 
ж, діти, гарно нашому добродіеві славному 
гетьманові Феськові Ганжі-Андиберу...
(Корній і Орися підходять до Феська. Кланяються).

О.—К. Дякуемо вам за поміч, за ласку, 
за любов...

Ф. Пошли вам Боже щастя-долю, діти 
мо'і... (До хору). Слава молодятам!

N 13. Хор.

Хор: Ой, летіла сива голубонька
Серед ночи —

Заплакала наша Орисенька
Ясні очі...

Ясний сокіл тую голубоньку
Ухопив, —

До серденька козак дівчиноньку 
Притулив...

Ой, нашому Корнійкові —
Слава! Слава!

А ще нашій Орисеньці —
Слава! Слава!
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Преславному гетьманові — 
Слава! Слава!

1 всій нашій УкраТні — 
Слава! Слава!

(Запорозький танець).

3 а в і с а.

КІНЕЦЬ,

1 IV. 1928 р. — Коломия



— —: Додаток до ч. 9-10 „Рясту”.

Іван Зубенко.

НАСТОЯЩИЙ... МАРКСИСТ.
Жарт на 1 дію, з днів визвольних змагань.

Присвячуеться авторам 
несмертельних жартів: 
1) „Як ковбаса та чарка' (М. 

Старицькому) 
і 2) „Настоящі* (Бобикевичу/



Дібві особи:

1) Микита Розум — підпанок, хуторянин,
голений, сиві вуса, товстенький, рухли- 
вий. Вбрання — міщанське.

2) Ната — його донька, рухлива. Вбрання —літ-
ня сукня. •

3) Олесь-Кобзаренко — наречений ’п, син
сусіда-хуторянина.

4) Василь)—Лесеві товариші, украінські юна-
5) Петро ) ки-добровільці.
6) Микола Школьниченко — мелодий учи

тель сусіднього міетечка, член т-ва „Про- 
світа“, актор-аматор.

7) Горпина — бабуся, няня-господарка вРо-
зумовім домі.

8) Текля — покоівка.

Діеться на Розумовім хуторі поблизу мі
етечка на Херсонщині в часі боротьби укра- 
Тнців з москалями.

Покій в Розумовім домі. Двері — просто 
на Ганок, ліворуч до інших покоі’в, праворуч 
у глибині — до пекарні.

Праворуч, правіще від дверей, вікно. Пра
воруч на передньому пляні — стіл, застелений 
настільником, стільці. Ліворуч — канапка. 
Повздовж стін — стільці, лави, застелені ки
лимами. Ліворуч, у кутку, комода, на ній лю- 
стерко, картки і т. д. Просто (праворуч і лі
воруч від дверей) портрети Шевченка й Фран
ка; інші портрети й малюнки.



аос&ФФФФФФФФФ^Ф^ФЗ^ФФ^^Ф^Ф^&оой

РОЗУМ. От що, Горпиночко... Знаеш, до 
нас сьогодня приі'дуть гості... Так ти— як той 
казав Карло Маркс — приготуй там чогось.. 
знаеш, щоб почастувати гостей... О!

ГОРПИНА. (Радісно) Слава тобі, Господи! 
Тож, певне, приТде старий Кобза з синком... 
наречении нашо'і Наточки? Давно пора! От 
буде парочка!

РОЗ. (Обурпвся). Іди ти під сто бісів із 
своім Кобзою! Бандура він стара! 1 син його 
— балалайка, гайдамака, куркуль! (Свариться 
на бік). Я тобі покажу, гитаро побита, яка я 
свиня, а не комуніст. Га? Каже: „Який з те
бе комуніст? Свиня ти, а не комуніст". Я то
бі покажу, яка я свиня! Не діжде твій лобур, 
щоб я віддав за нього свою доньку!

ГОРИ Ой, Боже ж, Боже мій! Та що це 
ви задумали, пане? Та чим же він не пара?

РОЗ Мовчи, стара.. Не твого розуму ді- 
ло... Я йому подякую! (Лагідно). Та ну його ік 
нечистій матері... Сьогодня такий день... У нас 
сьогодня, як той казав Карло Маркс, будуть 
справжні гості... Наші.,. комуністи...

ГОРП. (3 жахом). Мати Божа! Кавунія! 
Ой, лихо ж мені!

РОЗ. Чого ти, стара?
ГОРП. Та ж кума Кулина на базарі роз- 

казувала...
РОЗ. Дурна ти і твоя Кулина, як той ка-
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зав Карло Маркс... То буржуям, куркулям 
вони“ страшні.. А ми, комуністи, поладимо... 

(Обурився). Я тобі покажу, скрипко десяти
струнна! От як конфискуемо в тебе земельку 
— заграеш ти мені! .

ГОРП. Ой, лишенько! Наш пан хорі... Я 
по знахурку побіжу...

РОЗ. Не треба, стара.. Ти от *краще 
приготуй там чогось.. Та знаеш, як той казав 
Карло Маркс, птиці різати не треба: обіиди- 
ся якось із сальцем... Можна сказати, що 
з мяса.. А воно так буде економно.

ГОРП. Ой, горенько мені! Ще кавуніі 
у нас не було! Ой, гріхи наші тяжкі...

РОЗ. (Строго). Годі, стара. Іди, роби, що 
сказано.

ГОРП. Іду, іду... Зовсім наш пан хорі... 
Де ж таке вигадати?!. Кінець світу прийшов. 
(Виходить праворуч)

РОЗ. (Ходить). От тепер побачимо, ша- 
новний пане Кобзо, яка я свиня! 3 самого 
міста приі’де комісія... справжні комуністи. 
Щоб насолити тобі, я сам записався до пар
тій Воно хоч на старість — того... як той казав 
Карло Маркс, (чухаепотилицю)... соромно трохи... 
Так зате ж і насолю я йому. I самому безпеч
но.

НАТА. (Входить ліворуч із сукнею в руках). 
Татусеньку, подивись, яка в мене гарна сукня 
на весілля!

РОЗ, На яке весілля?
НАТ. (Здивовано). Як на яке?! На свое.
РОЗ. (Іронічно). А за кого ж ти, як той 

казав Карло Маркс, думает іти?
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НАТ, Як за кого? Та ж ти сам казав, 
що віддаси мене за Леська Кобзаренка.

РОЗ (іронічно) А ти й рада цьому?
НАТ. Татусеньку, голубчику... (Соромливо). 

Мені... соромно казати...
РОЗ. (Обурився). А фіги з маком не хочеш?!.
НАТ. (Злякано). Як?
РОЗ. Не віддам тебе за цього лобуряку! 

Не бути цьому! О!
НАТ. Тато, що тиробиш?
РОЗ. Мовчи, дівчино, поки я не розсер- 

дився!
НАТ. (Плаче). Ти ж сам казав... Я ні за 

кого не піду... Ой, нещасна я.
РОЗ. Не плач, Наточко.. Ось я тобі щось 

веселеньке скажу...
НАТ. (Скаче, радісно). Ой, татусеньку! Від

даси за Леська?
РОЗ. (Роздратований бігае по кімнаті)^ Ой, Я 

сердитий!.. Не згадуй мені про цього гайдама
ку (Грозиться на бік). Я тобі і твойому татові 
покажу, яка я свиня! (Лагідно до Нати). Ні, 
Наточко, знаеш, як той казав Карло Маркс, 
до нас сьогодня будуть з міста справжні гос- 
ті... Наші.. Комуністи... Комісія приіде до ме
не.. О!.. Я, як бувумісті, знаеш, записався до 
партій

НАТ. Тату!
РОЗ. Мовчи, не перебивай мене... Так ось 

вони приТдуть сюди переписувати землю та 
майно в куркулів. Ну, звичайно, партійних ро- 
бітників... .ось, наприклад, як я... вони не чіпа- 
тимуть. А вже цьому Кобзі усміхнеться його зе
мелька! (На бік). Я тобі покажу, яка я свиня!
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НАТ. Татонку, та вони наші добрі су- 
сіди... Що ти робиш?

РОЗ Мовни, дівко!.. Не твого бабячого 
розуму це діло . Треба от кімнату як слід 
прибрати.. Та я вже сам поклопочуся для та
ких гостей. Треба, як той казав Карло Маркс, 
гарненько прийняти Тх. (Зітхае). А там, може, 
Господь тобі пару пошле... (йде ліворуч)/

НАТ. Про яку це пару він говорить? Ни 
не хоне мене ще за якого москаля віддати? 
Ой, нещасна година!
(Плаче, схилившись на стіл. Лесь входить просто. 
Сцена проходить в двох різко окреслених тонах: 
жартівливому й комічно-плаксивому. Переходи з то

ну в тон — раптові).
ЛЕСЬ. Наточко!
НАТ. Леську! (Обіймаються, цілуються).
ЛЕСЬ. Ти плачет?
НА 1. Ні не плачу,. (Комічно рюмае, схи

лившись на стіп).
ЛЕСЬ. Нато, не плач... Я тебе поцілую...
НАТ. (Скочила. Жваво). Поцілуеш?
ЛЕСЬ. А вже ж... (Цілуе).
НАТ. (Лукаво). Може ще?
ЛЕСЬ. 1 ще.. (Цілуе).
НАТ. (Також). А може . ще?
ЛЕСЬ. I ще., і ще... ще... ще... ще.,. (Цілуе 

кілька разів). Та скажи ж, моя зіронько, що 
сталося?

НАТ. (Комічно рюмае. Раптом обривав, жваво). 
Не піду я за тебе заміж... От що!

ЛЕСЬ. (Вражений). Нато, що це значить?
НАТ. Не піду, тай усе... за москаля, за 

комуніста піду,.. А ти — гайдамака...
ЛЕСЬ. Нато... а ти ж.. присягалась... що
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любиш мене... Ой, я нещасний!.. (Комічно рю- 
мае).

НАТ. Леську, ти плачет?
ЛЕСЬ. Не діждеш ти, зраднице, щоб я 

плакав... (Комічно рюмае).
НАТ Леську., не плач... я тебе поцілую...
ЛЕСЬ. (Жваво). Поцілуеш?..
НАТ. А вже ж... (Цілуе).
ЛЕСЬ. Може.. ще?
НАТ. I ще.., (Цілуе).
ЛЕСЬ. А може ще?
НАТ. I ще.. і ще... і ще,. Щілуе кілька ра- 

зів).
ЛЕСЬ. Та що сталося, моя рибонько? 

Розкажи...
НАТ, (Ходятъ, обнявшись). Татко збожево- 

лів... Не хоче за тебе віддати.. Записався до 
комуни.. Чекае до себе яко'ісь комісіТ. Сва
риться на тебе з батькой... I... і хоче... мене... 
віддати за., москаля... (Рюмае).

ЛЕСЬ. Не плач, Наточко.,. Давай краще 
Думати, що нам робити.

, НАТ. (Жваво). Давай...
ЛЕСЬ. СідаЙМО отут. (Сідають на канапі). 

I давай міцно, міцно думати.
НАТ. Добре... (Деякий час сидятъ мовчки» 

трутъ руками чола).
НАТ. Леську!
ЛЕСЬ. Що?
НАТ. Ти вже придумав?
ЛЕСЬ. Придумав..
НА7. (Радісно). Що? Кажи!
ЛЕСЬ. Дай, я тебе поцілую...
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НАТ. Тобі все цілуватись.. Не дозволю... 
{Лесь ТІ Цілуе). Ну, давай же думати...

ЛЕСЬ. Нато, давай наймемо аероплян 
і полетимо аж на Камчатку...

НАТ. Давай. А гроші в тебе 6?
ЛЕСЬ. (Шукае в кишені). 6... Ось дві „ло

патки", пять „фейгелів" та кілька міліонів 
польських марок... г

НАТ. А на Камчатці такі гроші прий- 
мають?

ЛЕСЬ, Не знаю... Певне, ні..
НАТ. А як же ми будемо жити?
ЛЕСЬ. I справді так не можна..
НАТ. Давай краще пішки підемо до Ка

нади..
ЛЕСЬ. До Канади?...
НАТ. Так... До Канади... Це зовсім неда

леко... На дорогу сухарів візьмемо,.
ЛЕСЬ. А як нас затримають по дорозі?
НАТ. Не затримають! Ми скажемо, що 

йдемо відкривати північний бігун.
ЛЕСЬ. А документи в тебе е? Візи за- 

кордонні?
НАТ. Нема...
ЛЕСЬ. Так нас у першій же чужоземній 

державі арештують. Ні, давай краще думати. 
(Сидять деяний час мовчки).

ЛЕСЬ. Нато!
НАТ. Що?
ЛЕСЬ. Ти придумала?
НАТ. Ні... А ти?
ЛЕСЬ. I я — ні..
НАТ. Так що ж робити?
ЛЕСЬ. А я знаю?.
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НАТ. Значить... за москаля йти?.. (Комічно- 
рюмае).

ЛЕСЬ. А мені хіба повіситися? (Рюмае. 
Входятъ просто Петро,Василь зрушницями й Школь- 
ниченко).

ПЕТРО. Оце так концерт!
ВАСИЛЬ. Це — весільні пісні. От так 

молоді!
ШКОЛЬНИЧЕНКО. Леську! Нато! Що 

з вами? Та хоч привітаймося...
ЛЕСЬ (Схоплюѳться, бігае) Здоров!. здо

ров!.. щоб ти був здоров!.. Що з нами?!. Ві- 
шатися треба — он що!..

ПЕТ. Нато, що з ним?
НАТ. Добридень, панове... Сідайте такра- 

Ще не питайте...
ВАС. Та розкажіть же докладно, що ста- 

лося? Посварилися, чи що?
ЛЕСЬ. Не посварилися, а гірше.. «Наше

му шлюбові не бувати!.
ПЕТ. )
ВАС. \ Чому? Отаке! Маеш!
ШК. ’

.НАТ. Мій тато посварився з йоготатом...
А тепер... записався до комуни... Сьогодня при- 
іде до нас... якась там коміеія... комісари...
1 татко хоче мене.. віддати за москаля... а про 
Леська й слухати не хоче... (Плаче).

ПЕТ. Тю-тю, дурні! Та москалів уже 
И сліду нема! Адже ж бачите. (Показуе на ру- 
шниці).

НАТЬ) <Радісно)- Як? Нема?

ВАС. На міето наступило наше військо,
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скоріще!

Та що ти пригадав? Кажи!

же сердитий на тебе.. А він такий 
його не вблагаеш...

ЛЕСЬ. Так що ж нам робити?
ШК А от що зробимо...

ЛЕСЬ ) Щ°> Микольцю? Кажи 
ШК Нато, ти любиш Леська?
НАТ. Люблю.
ШК. 1 хочет за нього піти заміж?
НАТ. (Соромливо/ Хочу.
ШК. А ти, Леську, любиш ТТ?
ЛЕСЬ. [До Нати]. Натко, люблю я тебе? 

[Нага кивае головою]
П1К. Так от що... Все буде добре... Тай 

старого Розума ми ще провчимо, щоб не ліз 
на старість, куди не слід...

ПЕТ.
ВАС.
ЛЕСЬ.
НАТ.
ШК. [3 комічно-поважною серйозністю]. Сьо- 

годня сюди приТде комісія комісарів-комуністів 
і висватае в старого Розума дочку за голов
ного комісара... А ти, Нато, підеш за нього..

ЛЕСЬ [Обурився]. Ти жартуеш?!.
НАТ. I не гріх тобі!
ПЕТ. Та де ж ті комісарй візьмуться?

а на повіті по містечках повстанці хазяйну- 
ють... загули вже москалі! .

НАТ. То, й комісія, значить, не приТде?
ПЕТ. А звідки ж вона візьметься? А як 

і при'іде, то ми ТТ в тій хвилі повісимо
ЛЕСЬ. Натко! Це ж щастя! [Крутить и].
НАТ. Так то воно, так.. тільки татко ду- 

упертий...
с
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ШК. Дурні ви!.. Де?!. В „Просвіті“ ж е 
Драматичний гурток, а там е і шмінки й пе- 
руки.. А комісари ось тут .. Оце головний ко- 
місар.. [Тягне Леся за руку]. —Сазонт Гваздьов, 
•а це..

Маскарад! [Радісно скачуть, сміють- 
ся, Ната плеще в долоні]. Чудово!? 

Знаменито! Чудасія!..
ШК. Та от що хлопці.. Ходімо зараз до 

читальні... це ж десять хвилин ходу,, і там 
краще порадимося... А ти. Нато, вже знаеш, 
Що робити. Та гляди — нікому ні півслова!

ЛЕСЬ. Нато!
НАТ. Леську! [Крутяться, цілуються].
ШК. Годі вже... Буде ще час.., Ходімо. 

[Школен., Петро, Василь і Лесь виходять просто)
НАТ. [Скачить] Ой, яка ж я весела! Яка 

Рада! Татко посвариться трохи тай породиться. 
[Танцюн, співае: „Ой, я дівчина полтавка" і т. д. 
Вставляв куплет: „А я люблю Леська дуже“ і т д]

РОЗ. (Входить ліворуч з двома великими пор
третами Маркса й Троцького, згорнутим кавалком 
червоноі матеріі, червоним бантом і зіркою. Усе кла
де на стіл). От я й справився... [Бачить Нату]. 
А ти чого це розходилася, пустухо?

НАТ. Ой, татусю, яка я рада, що до тебе 
приідуть комуністи! 1 я буду комуністка, і Гор
пина, і Текля...

РОЗ. От і добре, як той казав Карло 
Маркс .. А там, Бог дасть, і пару собі знай- 
Дещ.„ До нас приіде важний комісар... На весь 
Повіт будет паніею..

НАТ. Я на все згодна, таточко! [Крутить

НАТ. 
ЛЕСЬ. 
ВАС.
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його] Татусеньку, ріднесенький, яка я ща- 
слива!,,

РОЗ. [Випростовуеться]. Та ну тебе, пус- 
тухо... Заморила мене... От, доню, давай кра- 
ще. покій приберемо Здійми оцих... [Показуе на 
портрети Шевченка й Франка]. Ой, батьку Та
расе... [Плаче] Жаль мені тебе... Та що ж ро- 
бити, коли ти москалів не дуже любив.. [Ната 
здіймае портрети].

РОЗ. [Кричитъ до кухні]. Горпино! Теклю! 
Принесіть мені цвяшків та молоточок! [Голос 
Горпини за лаштунками: „Зараз"!]. Однеси, донеч- 
ко, Тх до мого покою і сховай, а я сам уже 
почеплю ОЦІ..; [Ната йде зі знятими портретами 
ліворуч. Розум чіпляе портрет Маркса].

РОЗ. О! Оце тепер наш батько: Карло 
Маркс! Книжку написав: „Як набути капі- 
тал“... О!.. Розумна грлова... Та ще написав 
якусь там програму.. От забув, як казали... 
„Мануфактурську“, чи що? Всі язики знають 
1Т,,, Он що! Де нашим таке втнути? [Бере пор
трет Троцького, милуеться ним]. 1 це не качан 
капусти! Шкода, що трошки ніби на німця 
скидаеться,., Та це нічого,,, ПризвичаТмося... 
[Вішае. Ната повертаеться ліворуч]. А тепер, 
Наточко, давай приладнаемо оце„. [Бере кава- 
лок червоноі матеріі і розгортае. Це — плякат з на
висом: „комуна“[. Бачиш, що я приготовив для 
гостей?

НАТ. А де ж ми його повісимо?
РОЗ. А отут... Отак„. Отак буде добре,,, 

[Показуе на простінок поміж лівими дверями й рам
пою. Приміряють з Натою, як краще прибити].

РОЗ. Та чого це Горпина не несе мо-
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лотка? Горпино! (Горпина за лаштунками право- 
РУч: „Іду, іду“. Увіходить праворуч, вносить здоро
венного молота, подав).

РОЗ. Тю на тебе, дурна бабо! Ти б іще 
вола сюди приволокла! Маленького молоточка 
треба...

ГОРП. То так і кажіть, що маленького... 
А то чого ж лаетеся? Мені однаково... Я й 
принесу..

РОЗ. Іди... іди! (Горпина виходить праворуч) 
А ти вже. Наточко, якось лагідненько обій- 
Дися. Ги ж училась.. Знаеш усе.

НАТ. Добре, добре, татусеньку.
РОЗ. Покажемо, що й ми, як той казав 

Карло Маркс—не з останніх. Ти, доню, більше 
тібТ комуніі’ та соліцізму удавай.

НАТ. Все, все зроблю, таточко.
ГОРП. (Входить праворуч, вносить малень

кого молоточка). Ось вам.. Нате!
РОЗ. От дурна баба!.. Що це ти при

несла? Га?
ГОРП. Як що? Молоток.,, 

пт ^03. (Передражнке). Молоток... молоток... 
Щр я ним буду робити? Мух товкти чи що? 
Мені цвяшки треба прибити ..

ГОРП. То так і кажіть, що цвяшки... А 
то: „великого, маленького1'... Нічого не вто
ропаю!

РОЗ. Іди.. хутчіше...
ГОРП. Та Іду вже. (Виходить праворуч).
РОЗ. От, дурна баба! Тут такий день, 

а вона.. Горпино! та скоріше!..
НАТ. Татусеньку, не хвилюйтеся.
I ОРП. (Входить), Нате... ось і цвяшки. 

Ганжа Андибер. 0
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ч<гго за-

матерія! 
на спід- 
ж каза-

РОЗ. Давай., давай... (Пата й Розум при
биваютъ матерію. Горпина глядитъ на не'і).

ГОРП. Ой, Боже мій, яка гарна 
Так і вбірав в себе очі. От якби мені 
ницю... Паночку, подаруйте мені.. Ви 
ли, що це мені купили..

РОЗ. Іди геть, дурна бабо! Бач, 
хотіла? Було, та загуло. Тепер вона на краще 
здалася.

ГОРП. Щоб вона луснула, ця кавунія! 
Пропала моя спідниця!

РОЗ Іди на пекарню... не патякай...
ГОРП. Іду, іду... не женіть.. I слова не 

можна сказати... (Іде праворуч. Розум з Натою за 
цей час прибили плякат).

РОЗ. А тепер, Наточко, іди ж і ти, при- 
чепурися трошки. Та знасш, як той казав Кар
ло Маркс — причепи там якийсь бантик чи 
стрічку червону. Вони це люблять. Тай і тобі 
воно личить. А я тут приготуюсь..

ТЕКЛЯ. (Входить праворуч) Пане, там якісь 
приіхали пани.

РОЗ. (Метушиться) То ж вони... вони... 
От і добре.. Слава тобі, Господи!. Іди, іди, 
доню. (Пата йде ліворуч). Проси, Теклю.. (Тек
ли йде праворуч). Ой, що ж його робити? А 
я ще й не готовий,.. (Бере червоного бантика й 
зірку і пораеться коло люстерка). А ЯК иого ЧІ- 
пляти: чи з правого боку, чи з лівого? Запи
таю в Горпини... Горпино! Горпино! А йди-но 
сюди...

ГОРП. (Входить праворуч). От лихо мені 
з паном!.. Не дадуть і борща зварити... Ну, 
чого ще?
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РОЗ Не сварись, Горпиночко.. Ти от 
скажи, де мені цю стрічку иочепити?

ГОРП. Та де ж? На комірі.. Усі ж па
рубки так носить..,

РОЗ. Парубки!., парубки!.. Що я тобі 
парубок чи що? Я — партійний робітник... 
От що!. Ні — почепи мені отут... (Показуе на 
камізольку).

ГОРП. Та про мене .. Хоч і на спині со- 
бі причепіть.. (ІІричіплюе до брюшка).

РОЗ. О! отак добре!. Таще, Горпиночко, 
оцю зірку.. Здаеться, ТТ чіпають до рукава.. 
Причепи мені... (Горпина причеплюе до лівого ру
кава). О.'Атепер іди, вари борщ... (Горпина ви- 
ходить).

РОЗ. Тепер просимо, гості дорог!.. (Лесь 
входить просто в рудій перуці, з причеплейою боро
дою, з ріжними червоними значками. Говорить з мо- 
сковським акцентом. При поясі револьвер).

ЛЕСЬ. Коли не помиляюсь — товарищ 
Розум?

, РОЗ. (Бурчить). Гусак свині не товарищ... 
ни той пак... Це я... я... дуже прошу,.

ЛЕСЬ. Сазонт Гваздьов — „замкомпо- 
Морді“„. (Тцче руку).

РОЗ. Защо ж по морді? Та ще зам
ком?

ЛЕСЬ. (Смівться). Не бійтеся, товарищу, 
Це моя посада так називаеться: „замісник 
комісара по моровим ділам“, а скорочено так 
виходить.

РОЗ, Ну, так — то й так.. А як там ко- 
ні ваші?..

ЛЕСЬ. Та я вже розпорядився: постави-
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ли на стайню, дали ім вівса, пшениці.. Там 
трохи ваші коні заважали, так я казав пусти
ти Тх на город.. нехай трохи попасуться.

РОЗ. (Трошки роздратований). Розпоряди- 
лися?. Еге!.. Ну, добре, добре.

ЛЕСЬ. Запорошився я в дорозі трохи. 
Треба помитися.

РОЗ. (Метушиться). Гаразд.. я зараз.,.
ЛЕСЬ. Не турбуйтеся, я сам. (йде до ко- 

моди). У вас тут, певне, е білизна.. (Риеться). 
От сорочка., рушник., хустка.,, (Дістае).

РОЗ. (В той час роздратовано). Диви — по- 
раеться, як у себе в кишені.. Ти туди клав 
що? Га?

ЛЕСЬ. (Відходить від комоди з білизною). Не 
турбуйтеся, товаришу, я сам,, У нас, знаете, 
по комуністичному: все спільне, нема—„твое" 
„мое"..

РОЗ. (Роздратовано). Так., так., у нас 
по комуністичному... сто бісів тобі в печінки... 
Чи той пак.. все „мое, мое"..

ЛЕСЬ. Я піду, помиюся тай обід замовлю, 
а потім побалакаемо про наше діло... (Йде пра- 
воруч).

РОЗ. (Розлютований). Якби мені не ота 
стара Кобза, я б тобі показав: все „мое 
мое"!..
(Голос Леся за лаштунками: „Гапко, чи як тебе: 

заріж зараз індика та пару гусок!“>
РОЗ. (Біситься, бігае). Бач!., порядкуе, як 

у себе в господі! А ти придбав цього індика, 
сто бісів твоіи мамі, як той казав Карло 
Маркс?!.
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(Голос Леся: „Брр... холодна яка вода! Та порося 
заколи!.. А на вечерю пару курок!..")

РОЗ. (3 одчаем. Хапаеться за голову). Курок! 
Порося!. Рятуйте, люде добрі! Він мені усе 
хазяйство переріже!
(Голос Леся: „Та вишнівки з льоху дістань... По- 

більше.. та не розведеноі).
РОЗ. (Також). Вишнівки!.. А щоб ти по- 

давився тою вишнівкою!. (Б гаъ).
ЛЕСЬ. (Вводить праворуч). От я й гото- 

вий.. А ви чого, товарищу, так схвильовані? 
Певне, раді гостям?

РОЗ. Так.. так... я дуже радий, сто бісів 
У печінки..

ЛЕСЬ.'Ми також раді такому гарному 
товаришеві. Сюди ще приТдуть наші товариші. 
Двох зі мною приіхали — зараз будутъ.,, а 
над вечір ще буде з десяток..

РОЗ. (3 жахом). Десяток! Товарйші! Інди- 
Ки! Пробі!!! [Бігае. Входятъ просто Школьничен- 
ко й Петро, також захарактеризовані. Один з них 
може вести розмову московсько-жидів. жаргоном].

ЛЕСЬ. Оце моі помішники: товарищ Пу- 
хальзон і товарищ Каспертович.

ПЕТ. ) Доброго здоровля, товарищу.. зда- 
ШК. ) еться — Розум?
РОЗ. Здорові були, люде добрі.. Це я. 

я... товарищ „індик“... чи той пак, Розум, Розум! 
Був колись розум, а тепер з глузду зіхав...

ПЕТ. А в товарища чудове господарство: 
от буде гарна комуна! Зразкова! Я вже ба
нив: які свині! Які корови! [Розум жахаеться, 
хапаеться за голову].

ЛЕСЬ. Ну, то потім побалакаемо. А поки
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що я вас розміщу... Ви, товариші, будете меш- 
кати в тих покоях... (Показуе ліворуч). А я бу
ду тут..

РОЗ. А., а., де ж я?., я?
ЛЕСЬ. А ви отам... на кухні... У. нас, то

варищу, по комуністичному: рівність і братер- 
ство. А тому й усі кімнати рівні А тепер, то
вариші, до головного. Сідайте, товарищу Ро- 
зум, отут... (Розсаджув за столом). Іовариші! 
Товарищ Розум записався до нашоТ г партій 
Він тепер комуніст, йому нічого не потрібно, 
крім іде!.. а тому й маеток його піде на ко- 
муну... Тут у нас буде чудове комуністичне 
господарство! (До Розума) Ни так, товарищу?

РОЗ (Клацае зѵбами). Г., т .. т.. так..
ЛЕСЬ. А тепер саме головне — іцодо 

землі... Скільки і"і у вас, товарищу?
РОЗ. (ТакожХ С., с., с., сто... в... в... вер- 

шків... чи той пак... десятин..
ЛЕСЬ. О!.. Це забагато!.. Так щоб не 

було * нарікання на буржуазність товарища 
Розума, ми цю землю віддамо незаможним...

РОЗ. (Схопився). Як?.. Мою землю?.. Ріж- 
те мене!.. Бийте'.. не віддам!,

ЛЕСЬ. Спокійно, товарищу... В порядку 
партійно! дисціпліни, позбавляю вас слова... 
Сядьте.. (Кладе руку Розумові на плече и тисне. 
Той сідае). А щоб у товарища Розума було 
чисте сумління й не було вагань і жалю, то 
ми зробимо так: товарищ Розум підпише за- 
продажну, тоб-то ніби він цю землю продав 
бідним..

(Розум хапаеться руками за говову).
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ЛЕСЬ. (До Петра). Товарищу, дайте папе- 
ру й олівця..

ЛЕТ. Ось... прошу... (Дістае з кишені).
ЛЕСЬ. Ну, беріть, товарищу Розум... Пи- 

шіть! (Розум вагаеться, пручавться).
ЛЕСЬ. Ну, сміліше!.. Вам же потім буде 

добре... Пишіть,. (Розум бере олівця. Руки тря- 
суться, зуби клацаютъ).

ЛЕСЬ. Пишіть: „Я, нижчепідписаний..."
РОЗ. Й-й-й я . в... в... в., вище...
ЛЕСЬ. (Суворо). Не „вище“, а „нижче“..
РОЗ, Н„. н... н... нижче... п-п-п-під-пере- 

заний...
ЛЕСЬ. Та не підперезаний, а підписаний.. 

Не жартуйте, товарищу!., (Дістае револьвер... Ро
зум бачпть, жахаеться) Пишіть: „продав усю сво- 
ю землю, сто десятин, незаможним селянам'1... 
Отак.. Тепер підписуйтесь...

РОЗ. (Кидав олівця). Ой-ой-ой!.. Рятуйте, 
люде добр!!., Ой, у мене рука відсохла!,. Ой- 
ой-ой!,.

ЛЕСЬ А це ми зараз пізнабмо,,. Товари
щу Пухальзон — ви ж лікар... Поглядіть... 1 як 
що симуляція, то в порядку партійно! дисці- 
пліни... буде погано,.

РОЗ. (Стогне). Ой-ой-ой!. Трошки прой- 
шло...

ЛЕСЬ. (Грае револьвером). Підписуйте ж... 
(Розум пише). Отак.., А тепер свідки підписуй- 
теся.., [Петро й Школьниченко пишутъ]. Тай пе
чатку прибемо... [Петро дістае з кишені печатку 
й прибивае]. О, тепер.,. усе гаразд [Ховае папір 
до боково! кишені]. Ну, товарищу Розум, ві- 
таю вас: ви тепер справжній комуніст!
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РОЗ, Й-й-й-я... х-х-х.. хорий,,. Д-д„ дайте 
ВОДИ .. [Схиляе голову, безсило опускав руки. Пе
тро біжить праворуч. Ната увіхОдить ліворуч. Ба- 
чить батька].

НАТ. Татусеньку, що з вами? [Тихо до 
Леся] Леську, що ти наробив?

ЛЕСЬ, [Тихо]. Не бійся, Наточко, все до
бре. Скоро буде розвязка. [Голосно]. А! Ви — 
товарищ дочка товарища Розума?

НАТ. Так, я — Наталія Розумівна! [По
бить реверанса].

ЛЕСЬ. А я — Сазонт Гваздьов — „Зам- 
компоморді"! [Теж — реверанс]

НАТ. Дуже приемно. (Тихо) Ой, Леську, 
який ти смішний! (Робить йому фиГу-миі'у).

ЛЕСЬ. (Тихо). Наточко, не сміши, бо не 
витримаю! (Голосно). Ви теж будете членом 
нашоі комуни?

НАТ. О, з приемністю! Я така перекона- 
на комуністка!

ШК. Яка чудова буде в нас комуністоч- 
ка! От би вам, товарищу Сазонте, таку пару! 
Ми б увесь повіт перевернули!

ЛЕСЬ. (Залицявться). А що ж? Як това- 
ришка породиться, то й добре. (До Нати) Ви 
мені дуже подобаетесь! А я вам?

НАТ. Для комуни я на все готова!
ЛЕСЬ. От і добре. Яке щастя! Товарищу 

Каспертович, запишіть нас у книгу шлюбних.
ШК. О, це ми зробимо вмить! [Пише].
ЛЕСЬ. Так і пишіть: Сазонт „Замкомпо- 

морді“ і Наталія Розумівна від цього числа 
вважаються в законному шлюбі.
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ШК Готово! Вітаю вас від щирого сер- 
ця з шлюбом! Бажаю вам щастя!

ЛЕСЬ. А тепер можна й поцілуватися, 
моя люба жіночко!

РОЗ. [Схопився суворо]. Нато! Не дозво
лю! Хай мене ріжуть! Краще я сам тебе убю! 

[Петро рантом вбігав праворуч, Схвильований]
ПЕТ, Товариші! Тікайте! На дворі укра- 

Тнці! Гайдамаки! Повстанці! (Всі бігають Мету- 
шаться. Натикаються один на одного. Ховаються 
де-не-де. Розум вибігае ліворуч. Василь входить 
просто в рушницями. Петро й Школьниченко стира
ютъ характеризацію, берутъ своі кашкети й рушни- 
ці. Під той час сміються й розмовляють)

ПЕТ,'Ну, тепер старий більше не захоче 
комуни! Ха-ха-ха!

ШК. А що, Нато, як наша вигадка?
НАТ. Мені жаль бідного татка.
ЛЕСЬ, Нічого, Наточко, скоро буде кі 

нець. Хлопці, йдіть на двір —сховайтеся і че- 
кайте, поки не гукну,

ВАС. О, іще щось вигадав нове!
, ЛЕСЬ. Ідіть, ідіть! (П„ В, Шк. виходять 

просто).
ЛЕСЬ. Натко, серденько мое! (Обіймае).
РОЗ. (Вискакуе ліворуч, без червоних стрічок. 

Бачить Леся і Нату в обіймах). А! ти ще тут, 
розбишако! Ось, я тобі покажу індиків! (бі- 
жить на кухню. Пути його голос: „Горпино! Тек
лю !“).

НАТ. Леську, закінчуй скоріще
ЛЕСЬ. Чекай, чекай, моя рибонько! Тре

ба Ж довести ДО КІНЦЯ. (Розум з дрючком, Гор-



— 90 —

пина з мітлою й Текли з коцюбою виходять пра- 
воруч)

РОЗ, Ось, він! Бийте його! (Лесь вискакуе 
просто. Розум, Горпина й Текли за ним. У дверях 
ворохобни, потім протискаються)

НАТ. Боже, приверни таткове серце до 
Леська. Ой, яка ж я щаслива буду! [Замислю- 
втьси].
[Лесь вбігае праворуч, скидаѳ перуку, борову і т. п. 
Розум, Горпина й Текли вискакують праворуч. Ро

зум замахуѳться на Леся]
РОЗ. Ось він! Я тобі покажу, москалю 

ти один! [Бачить Леся. Застиг остовпілий]. О! Це 
ти, Леську? А де ж той :— москаль?

ЛЕСЬ. Здоровенькі були, таточку [Віта- 
ються].

РОЗ. Здоров, здоров, козаче! А де ж той, 
„замкомпоморді“?

ЛЕСЬ. Я, як ішов, то бачив, що через 
садок хтось побіг.

РОЗ. Тож він! А я, дурний, тебе приняв 
за нього.

ЛЕСЬ. Та звідки він узявся? Уже ж мо- 
скалі відійшли.

РОЗ. Ну, коли так, він певно утік. [До 
Горпини й Теклі]. А ви чого тут баньки пови- 
тріщали? Марш на пекарню!

ГОРН. Чудасія тай годі! Ходім, Теклюню, 
(Забірають коцюбу й дрючки, виходять праворуч)

ЛЕСЬ Таточку, я до вас..Я люблю Нату. 
Віддайте Ті за мене. Ви ж мене знаете.

РОЗ. А ти, як той казав Карло Маркс,— 
не комуніст?
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ЛЕСЬ. Ні, таточку, я — украінець і член, 
організаціТ: „Геть з партійними роздорами“.

РОЗ. Ну, це нічого не шкодить. (До На- 
ти). А ти ж як, стрибухо?

НАТ. Татусеньку, я більш нічого не ба- 
жаю!

РОЗ. От вона — правда жіноча! Щойно 
цілувалася в одним, а тепер цього кохае. (До 
Леся). Леську, я тобі правду мушу сказати,, 
щоб потім ти не гнівався на мене. Хоч вона 
й моя дочка, але, як той казав Карло Маркс, 
— вітрогон. Вона тільки що цілувалася з мо
скалем', а тепер..

ЛЕСЬ. ) Ой, таточку, голубчику! Які ми
НАТА ) раді! Які щасливі!
ЛЕСЬ. Я, таточку, не заздрісний.
РОЗ. .Ну, поцілуйтеся ж, діти, та будемо 

радитися.
ЛЕСЬ ) Натко!
НА ІА.) Леську! (Цілуються).
ЛЕСЬ. (Іде до дверей просто і гукйв). Хлоп- 

ці, ідіть-но сюди!
РОЗ Та ще, Леську, я тобі щось сказав 

би, та боюся й вимовити
НАТ. Гатусеньку, ріднесенький, нічого не 

к^жіть. Уже все, нам нічого не треба!
РОЗ. Ну, ти, дівчино, не розписуйся за 

других! Леську, бачиш... [Входять просто П. В 
і Шк.].

рдг ( Здоровенькі були, дядечку! Як ся
ШК.' | маете?
РОЗ. Добридень, добридень, хлопці. От 

що, люде добрі, оцей парубок (Показуе на Леся}
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хоче одружитися з моею донькою. Мені він 
давно подобався, і я згоден, як що дочка..

НАТ. (Кидавться й обіймав батька). Таточку!
ХЛОПЦІ. Славно!
РОЗ. Тільки, Леську, мушу тебе попере- 

дити: посагу нема Я радий би дати, та тепер 
я голий, як турецький святий Я — жебрак.

ХЛОПЦІ. Як то так?
РОЗ Була в мене земля, а тепер — фю- 

Тть! Нічого нема!
ЛЕСЬ. Таточку, мені нічого не пбтрібно! 

Я люблю Нату, а до всього іншого байдуже.
РОЗ. Іи - добра дитина. Дай я тебе 

поцілую! (Цілуе).
ЛЕСЬ Отже, таточку, тепер, яко ваш 

■син, і я хочу зробити вам подарунок. Візьміть 
оце на память. [Дае пап р].

РОЗ. А що то таке? [Бере, йде до стола, 
сідае, розгортав й читае. Хлопці обступлюють його). 
„Я, нижчепідписаний, продав усю свою зем
лю, сто десятин..." Що це таке? Це ж той са- 
мий папір! Де ви його взяли? I підпис мій... На- 
точко! голубочко! Тепер ти не безприданни- 
ця! Тепер у мене знову і хазяйство і земля! 
Це ж мій, мій підпис. Оце ще й хвостика я 
зробив.

ЛЕСЬ. (В цей час іззаду московським акцен
том] Ну, товарищу Розум, вітаю вас: ви те
пер справжній комуніст.

РОЗ [Схоплюеться]. Він! Москаль! Бийте 
його!!!

ЛЕСЬ Таточку, не лякайтеся... Я — не 
страшний москаль...

РОЗ. [СтоТть остовпілий, Потім бе рукою се-
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бе по чолі]. Он воно що! Дурень я, дурень ста
рин! Обдурили! Насміялися!

прр. I Татонку, голубчику. Це в остан-
Н А ТА н’“ раз"’ Ми більше не будемо... 

дди вас будемо поважати
РОЗ. (Машинально повторяв) Поважати? Ну, 

добре... Поважайте...
ЛЕСЬ Татусеньку, а за зарізане порося 

я вам подарую... Знаете?., того расового під- 
свинка... що вам подобався...

РОЗ Рябого?
ЛЕСЬ Еге...
РОЗ. Того, що з рожевенькою кирпою? 
ЛЕСЬ Так, так., усіх... якого хочете!
РОЗ. (Махн увши руко). Ну, хай буде по 

вашему! Раз уже дав слово —треба держати.
УСІ Слава! [Лесь і Ната крутятъ старого).
РОЗ. Горпино! Тягни сюди індиків і по

рося! I вишнівки побілыпе.. У мене свято! 
Мені Бог послав зятя, що перехитрив навіть 
мене! Дочко! слухай його — не пропадет!

НАГ. Татонку! Як я люблю вас! [Кида- 
бться на шию Розумові].

, ГОРП, [Входить праворуч]. Там старий 
пан Кобза приі'хав. Розпрягають коні.

РОЗ. 1 Сват приТхав! Оце добре. [Глядитъ 
на портрети Маркса й Троцького]. А ці доброди 
ЧОГО ВИСЯТЬ тут? Горпино, здери Тх... [Горпина 
здерла портрети. Мнеться].

РОЗ, Чого тобі?
ГОРП, Паночку! подаруйте мені оте... [По- 

казуе на плакат]... на спідницю... Я на весілля 
пошию.
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РОЗ, Бери.. Тільки ж воно розмальова- 
не. Он бачиш: „Комуна"!

ГОРП, [Радісноздирае плякат]. От,дуже ди
кую! А кавунію я милом змию, той сліду не 
буде... [Виходить праворуч].

РОЗ. Ну панове, а тепер можна и по 
чарці. Хай же, як той казав Карло Маркс, 
наші молодята будутъ щасливі і здорові!

УСІ. Хай живутъ!!!
[Ната цілуѳ то батька, то Леся].

3 А В 1 С А.

21,1. 1924 р. Каліш.



ТОГО ж АВТОРА:

1) Краплини. Збіркавіршів. Каліш, 1921.
2) Наші лицарі й мученики. Ч. 1. 

Збірка історичних нотаток лицар- 
ських вчинків і геройськоі смерти в тя
гу визвольноіборотьби. Каліш, 1922 р.

3) Наші лицарі й мученики. Ч. II. Ка
ліш, 1923 р.

4) Остання жертва. Песа на 3 діі з су- 
часноі визвольноі боротьби. В-во 
„Веселка", Каліш, 1923 р.

5) Горе бабіям! Фарс-мозаіка на 3 діі 
зі співами й танцями. В-во Русалка", 
Львів, 1926 р.

6) Зірка. Оповідання для молоді на тлі 
подій з визвольноі б'ротьби. В-во 
„ОКА", Коломия, 1926 р.

7) /ван Филиачак і /ван Зубенко. Кня
гиня Романова. Історична повість 
з початку XIII. віку. В-во „ОКА". 
Коломия, 1927 р.



8Т АГС08ТМѵО ѵѵ К01.0М VI.; _

I Е02ЕМРЕАК2 ОВО-Ѵ1А2КЭХѴѴ.

! Макіагі... едх. ГТ......................................

Опіа .... ................................... 192/т.

(«



ВИДАВНИЦТВО „ОКА“
КОЛОМИЯ, бвангелицька, ч. 7.

вадало досі в I. серій 
1 А. Чайковський: На уходах ч. I. , 2 -—
2. А, Чайковський: На уходах ч. II. , 2 —
3. П. Куліш: Чорна рада, хроніка (нове видання). 2 —
4. А. Чайковський: За сестрою (5. вид ) . - - Р50
в. А. Чайковський: Віддячився (Вичерпане) . 2 —
6. М. Ординців: ВапорожцІ в Сараіоссі , , 2'—
7. М. Гоголь: Тарас Бульба (в образками) . . 2'—
8. Д. Мордовець: Гетьман Мавепа I. ( . 2'—
9. Д, Мордовець: Гетьман Мавепа II. . 2—

10. К. Поліщук: Гуляйпільсьмий батько ч. I, . 2’—
11. К. Поліщук: Гуляйпільськин батько ч. 11. . 2 —
12. I. Зубенко: Зірка . . . , ,
13. 1. Филипчак і I. Зубенко: Княгиня Романова. 2 —
14. А. Чайковський: Побратими.
15. А. Чайковський: До слави (друкуеться).
16. П. Куліш: Михайло Чарнишенко (I, том друкуеться)

—~'_г- В II. серІІ:  ------ ,............... ......
1. А. Куприн: Остання любой царя Соломона . 1-_
2. М. Мельник: На ріках Вавилонських •' _-50
3. Б. Келерман: Праведні душ! . , ,
4. Д. Мсрежковський: Леонардо да ВІнчі (друкуеться).

3 давнійпіих видзмь в на склад):
1. М. Кузьмова: Украінська читанка II. . .
2. „ „ Проти филь 1 ’*Ч)
3. М. Левитський: Про хліборобськ’ спілки . — 40
4. Д. Макогон: Учительські гаравди 2 части . р—
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Зголошуйге передолату на адресу:
О. КУЗЬМА, Коломия, бвангелицька, 7.

»
ам.

3 “ л ж ж >
5 ЯК Ш. СЕРІЯ ВИДАВНИЦТВА „ОКА",
2 виходить періодично, іцо-місяця малими 

книжочками — до 4 аркушів друку, в ху-
3 дожньою окладинкою, — в ціні лише
| ' • — 50 сотиків! ■ , .

В передплаті ще дешевше, бо тільки:?
На рік — 5 — зол.

КРАЮ: На */« року — 3’—
На квартал — Г50

закордону: на рік — 1 дол. 
Окрема книжка — 10 цент.

Досі вийшли:
Чайковський. — Конашевич-СагайдачнЯЙ,

2. Др. К. Трильовський. — Цариця Катерина 11.
3. М. Дерлиця. — Вовнний дідич.
4. Д. Шумей. — Нормани-Варяги.
5-6. А Чайковський. I. Цар Дмитро Самоввангць 

II. Хотинська справа.
7. П Франко. — В пралісах Бразиліа.
8. К. Трильовський. Боротьба італійців за

свободу та соборність. —'50
9-10. Іван Зубенко. I. Ганжа Андпбер.

11. Настоящий... марксист. 1 —


