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АИТ І. 

(Xa1na у Гри~оріІЯ Б~tозуба з образажи иа сrпїнах, 
з l.иафо-ю, .JaвкaJtu і m .. д. а в сюда порядок 

як у uедїАю ). 

СЦЕНА 1. 
Гри~Qрій і Ka1napuua. 

(При 1tідиесеию завіси чуrпи, що дзвони дзвон.ят ь. 
На сце'Нї су·m'Ь Гри~орій і Kamapuu{l, 

обоє св.ятичлю yбpmti). 
КАТАРИНА. От, вже і на вечірню дзвонять. (йдf до 

біч.пих дверий і хАиче ): Чи чуєш, Анн о? вже дзnопятІ) до 
церкви. Чого так довго пораєш ся, гей на яке весїдє? ( відхо
ди І'n'Ь від две рий.) Біда з тими дївка:ми. 

ГРИГОРІй. Тай й я каjку біда. В кож.дпй раз, коли 
виходить з до:му,. пристроюєсь як на ЯІ\е весїлє. 

КАТ APilHA. Та нжеjІt дl"вцї не маж показуватись !\н~жи 
л1оди:, не убравшись, як. треба. 

ГРИГОРІй. Та хоть би лиш поступала, ЯІ\. тpeGrt. 
КАТ АР ИН А. Хиб аж вона зле поступає? 
ГРИГОРІй. 3ле не зле, а такой і те BjKe зле ,що за дсшrо 

дївочить. Парубки трафллють ся, а вона якось не спішить rя. 
КАТАРИНА. Прийде на все свій час. 
ГРИГ.ОРІй. Але коли? Бачиш, я вже не здужаю, чолсш]І~ 

старіє ся, а ти сама не даm ради тій всій роботї. 
КАТАРННА. Ой, менї тота робота вже бок.о:м лїзе. 
ГРИГОРІй. От, й бачиш. Давно здав би ся зять. 
КАТ АРИ НА. Та здав би ся, но вона знає, що робитІ.. До 

замужя не силуймо її, щоби колись на нас не нарікала. 
ГРИГОРІй. Я! ії не сидую, аде-.бій ся Бога--вже трох 

було, а вона за жадного не йде. Як ее довго буде? 
КАТАРННА. ЯІ{ИХ там трох? 
ГРИГОРІй. А Максимів Луцька. 
КАТ АР ИН А. А правда. 
ГРИГОРІй. А Василїв Павло. 
КАТ АРННА. Та правда. А хто третий'? 
ГРИГОРІй. А писар Софрон. 
КАТАРИВ А. Та де йому до жениханя! Такий старий, що й 

л би його не хотіла. 
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ГРИГОРІй. То вехай вибирав .якого молодого. Як так 

довго вибирати буде, то не трафить с.я ніхто. Хиба за дурного 
Петра пійде. _ 

КАТАРННА. Пожди-но, старий---\Я щось заміркувала. 
ГРИГОРІй. А що таке? 
КАТАРИНА. (тихше) Мені здавсь, що вона щось за Ми-

хайдом потягає. 
ГРИГОРІй. Який Михайло? 
КАТ АРИ НА. А Петрів. 
ГРИГОРІй. Та й вів добрий. Я знаю старого Петра, rазда 

добрий й маючий, так і син повинен бути таким. 
КАТАР/ІНА. Ну, іди-ж ти ва двір, .а .я їі спитаюсь. 
ГРІІГО РІй. Та й спитай. ( відходunl'Ь) 

СЦЕНА 2. 

КQпщрu'ІЩ і Ашю 

АННА (убра1Щ 1~оок; святочоо, виходиm'Ь 3 xoJIOpu). 
А ось я вже убрана. Дайте лиш мій молитвослов, тай :можемо 
йти ва nечірню. 

КАТАР/ІНА. А ось вів тут ва mафі.(бере 3 шафи і подае) 
Молtемо йти. 

АННА. А до читальні вступимо по вечірни? 
КАТ АРННА. Та вступимо-вступимо, може там буде й 

1\Іихайло. 
АННА. Що за Михайло? 
КАТ АРИНА. Е, та бо не удавай, що нічого не знаєш. Не 

мене дурити, коли я таки зміркувала, що ти через него инmиl\І 
парубкам гарбузи надавала. 

АННА. Що-бо ее ви, мамо, таке наговорили! Я жадноrо 
Михайла не то що не знаю, а таки й не хочу его й на очи ба
чити. 

КАТ АРННА. Не хочеш ся призпати-встидаєш ся-але 
І{ОJІИ би так сватів прислав, то й пішлаб за него. 

АННА. Най спробує, то й пійде з таІtим гарбузом, як і 
другі. 

КАТ АРИ НА. Не в лиху годину би ти таке сказала. Слухай, 
дїnІ\О, що я ось тобі скажу. Опамятай ся і знай, що робиш.Ува
jКаfі на старого батька. Він через тебе перед часом в могилу 
йде. Перебиравш женихами, як жадна дївка в сел'і. Трафля
лосІ) тобі вже трох,а ти їм гарбуза піднесла, а тепер хочеш й 
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четвертому nіднести? ... Ти була минувшої недїлї у церкві й чу
ла, що еrомость говорили? 

АННА. А що говорили? 
КАТ АРИ НА. Ось й бач-вже й забула. Хиб аж ти не чула, 

.я.& вони говорили, що батька й мати треба слухати у всїм. 
АННА. Хибаж я не слухаю? 
КАТ АРИ НА. А вжеж, що нї, коли ось ми хочемо бачити 

тебе щасливою, а ти не слухаєш і поr-rітуєш женихами. Тоті, що 
з тобою хотІлисJ> посватати, були прецїнь Порядні парубки. 
Тай і писар Софрон добрий, хоть старий. А про 1\Іихаnла так.ож 
нічого злого ми не чували. Ей, гляди, щобись не пасивіла дїв
кою. А то би був сором! 

АННА. (з.ш~ід:нї.l.а) Щож ви, :мамо, хочете від мене? 
КАТ АРИ НА. Хочу, щоби ти нас слухала, як І~азали єrо

~Іость, і ввела нам зятя до хати, бо батько вже не здужав, тай 
і я не здужаю. Треба rазди для хати. 

СЦЕНА 3. 
П<тередпі і 0Aeua 

ОЛЕНА. (свяrпичм убрам) Ануню, Ануню, та-бо вже 
ходи на вечірню, а то буде пізно. ( побfЕЧивши її cyJt1ty, спо~Ал
дає rn.o иа 1t.еї rnQ u.a Ka1n~apuuy) А ее шо таке тут сталоеь? 

КАТ АРИ НА. Нехай вона тобі скаже, що сталось, та і ска
жи їі па розум, що годї вічно дівкою бути. (Відходunl'Ь ). 

СЦЕНА4. 
O.Aena і A11ma .. 

OJIEHA. (рухає pa.Jtenaмu) Що ее таке у nac сталось? 
АННА. (JUJ1I01no1ию) А ось що-хочуть мене _віддати за 

1\Іуїк, та й видумали вже ЯІtоrось там Михайла на зятя. 
OJIEHA. Михайла! А ти що на те? 
А/ІНА. Ти ще й питаєш, що я на те? Хиба.ж не наєm, RОГО 

.я люблю? Ах Господи святий! як то тяжко безнадПіно любити І 
Батько нарікає на мене і мати нарін~ає ,а я їм признатись не 
можу, кого я люблю, бо висміяли бп мене, що полюбила бідного, 
та ще таІ~оrо, що помандруnаn в чужину за :море, щоби крейда
ра доробитись. Писар Софрон n:мовив в батька і мнму, що Іnап 
пе жиє, що nіп умер, і вони силують мене за другого пійти. 

OJIEHA. Що кажеш? Мій брат умер? 
АННА. Так вони межи собою говорять, але мое серце мені 

І~аже, що nіп жие і верне до мене. Відходячи кляn ся, що по
верне. О, І\Оли він покляв ся, то й верне, з певноетлю верне. 
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OJIEHA. І я вірю. що верне, бо й щож би я без него тут 

робила? Ні батька, Ііі ~Іатери нема, померли ва:м давно і дп
шились лиш ми двоє. Вів пійшов у світ заробити крейцар, а я 
на службі у чужих виглядаю, коли верне мій брат, що ~Іенї за
ступить і батька. Но, але не сумуймо так----.Господь Бог. на:м 
його верпе, і тоді обоє будемо щасливі. ХодІ~І до церкви і по
молимось до св. Николая, щоби хоронив його від всякої прп
годи і вернув здорового до дому. Ну, будь веселою, Ануню, так 
як. я веселою. ( .1овu1n'Ь ії за utuю) Правда, що ти весела? ... 
Ну, за.смій ся! 

АННА. (yвece.tuвutuc'Ь) Я вже весела! Ти Олево така, що 
при тобі кождпй розnеселїє. 

ОЛЕНА. Розвесе.1їєш ти ще більше, коли верне Іван. От, 
знаєш що-по вечірня пійде:&І до старdі 3убалпхи, вона у~Ііе 
в картах читати, тай cкajfce нам щось доброго про Івана. 

АННА. ( весе""о) Добре, що ти згадала собі про 3убалиху. 
Я вже давно хотІла до неї пійтп. Ходї:м. ( біжу1n'Ь до дверий і 
всtпрічаю1n'Ь ся з Гриtорієм і Софроиом). 

СЦ~НА 5. 
Поперед.пі, Гри~орій і Софрои 

ГРИГОРІ11. Та-бо, о мало що з ніг мене не 3nалида та 
сорока! 

OJIEllA. Лк ся маєте, батько Григорііі! та fi д~руfіте :мепї, 
що .я вас потрутила. 

ГРІІГОРІй. Ily, пу, я й не гніваюсь. 
СОФРОН. (1tocun1'Ь u~ tоАові nepyxy, 1Wmpy 11.рlt?.Іаджує) 

3доровенІ)кі були, дівчата, мої голубята! 
OJIEHA. Здорові були, пане писар І А чи не часо)І до Анни 

ви ее приnшли? 
СОФРОН. Я знаю, що пре1;раена Ганя мене не хоче, но 

серцє моє все тяrне до неї. 
ОЛЕНА. І голова :&Іоя завернулась за Ганею. 
СОФРОН. І rолова 1\ІОЯ заnсрну.1ась за Ганею. 
ОЛЕНА. Во .я Ганю дуже люблю. 
СОФРОН. Бо я Ганю дуже люблю. 
ОЛЕНА. І женитись з нею хочу. 
СОФРОН. І jІ\енитпсь з нею хочу. 
0J1EHA. Бо я хоть старий, аде До любnп ще ~10.1одиfі. 
СОФРОН. ( сжієс'Ь) Хе-хе-хе! 
OJIEHA. Хоть голова вже посивіла. 

f 
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СОФРОН. О, дуже прошу, я ще маю добрий волос на rолові. 
ОЛЕНА. То правда, що волос на тім міхурі добрий і чор

ний, але де подїв ся волос з вашої головп? ( Aoвutn'Ь за воАос па 
~оАо ві Софр01Шіздирає перуку, хида·ю11u єї високо) Ха! ха! ха! 
ловіть вашу rолову, пане nисар! (в см,іх.у Aoвurn'Ь А оо-у за руку 
і об і вибі~аю1n'Ь з xatnu, см,іючис'Ь ще в cї1lJtX). 

СЦЕНА 6. 
Гpu~opiit -і Софрm4 

СОФРОН. (підоосиm'Ь скоро 1zepyxy і х.Jаде n-a ~о.:tову) Та 
дївчина лиш збитки вміє виправляти. СІ\ільки разів .я з нею 
:встрічусь, то все менї якогось збитка зробить. 

ГРНГОРІ11. От молоде, та і не дивуйтесь, що все веселе. 
СОФРОН. Але що їі до моєї фризури? Я нарочно ношу 

таку фризуру, бо коли я ходив в мlстї до школи, то видїв, що 
:всї пани носять таку фризуру. А я прецїнь належу трохи до 
паньства, маrо - ЯБ. то Іtажуть - щось і в кишсни і в голові, 
тай собі також справив таку фризуру, щQби більше подобатись 
дівчатам. Ах, тоті дївчата! через них я ne міr шкіл покінчити 
і вигнали- те, хотїв сказати, nокипуn шБоли і на село на nи
саря громадського nішов. Я дуже полюбив той фах, де треба 
також здібних людий, а у мене-як то каж:уть-і голова не 
пуста і в rtишени не порожно. 

Г РІІГОРІй. Не розуl\Іію, що через те хочете сказати. 
СОФРОН. Л все одно і те саме повтаряю і до одного по

вертаю. (виймає rnaбaxepxy і 'Часtпує)Прошу,зажийте дуже до
бра табака. j] тютюну не курю, бо тютюн почують зараз дївча
та, а табаку де коли зажию, бо єї не почують таІ\ борзо дївчата. 
При дівчатах я циrара кур1о, як то роблять пани. Ну, прошу І 
( C(JJt заживає). 

ГРИГОРІй. Л з роду табаr\и не нюхав. 
СОФРОН. Але ся така, що як єї понюхаєш, то ще нюхати 

захочесь. Але що то я мав вам сказати і по що я тут прийшов? 
ГРІІГОРІl'І. Певне маєте до мене важне дїло? 
СОФРОН. О, дуже важне - зараз nалс скажу. Ви бо мене 

знаете не від нинї, тай і зв~єт~, що у :мене і голова не пуста і 
кишеня не порожна, і що ва1па донечка-

СЦЕНА 7. 
п~передиі, 0Аехса і Михай.1,О. 

OJIEKCA. Слава Ісусу Христу! 
ГРИГОРІй. Слава на віки! 
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СОФРОН. Знова мені перешкодили і не дадуть впсказати 

кої пламенні наміреня і чувства. 
ГРИГОРІй. Витайте гості І Давно вже не бачив вас, куме 

Олекса у МОЇЙ хаті. Прошу, сідайте. 
ОЛЕКСА. Здорові були, пане писар І 
СОФРОН. Здорові і ви були, пане Олекса, та і що там у 

вас чувати? 
ОЛЕКСА. У мене все старе. Ви, пане писар, більше від 

нас знаете, бо і читаєте rазети і всякі книжки, тай знаєте, що 
у світі ся дїв. 

СОФРОН. Не хвалюсь, що у мене голова не пуста і кишеня 
не порожна - ( т.рактуе є~о maбa1WIO) 

ОЛЕКСА. А, знаємо о тім, знаємо, тай і ради би дізнатись 
від вас, чи то правда, що люди говорять. 

СОФРОН. А що таке? 
ОЛЕКСА. А говорили вам пав вчитель, що десь там в тій 

Гамерицї завалилась якась копальня і оогато людий засипало. 
Пійду-кажу-до вас, пане писар, тай і вас про те ся спитаю. 
Пав вчитель е також вчений, але ви таки більше вчений і ліпше 
все знаете. Та ось добре, що вас тут здибав і спитаюсь про ее. 

СОФРОН. А так., то правда, що копальня за.валилась і за
сипала богато люда, а що гірше, що власне в тій копальпи пра
цювали наші люди, що то минувшого poity туди пішли. 

ОЛЕКСА. І їх засипало? 
СОФРОН. А вжеж, що засипало. 
ОЛЕКСА. Так може і мого імянника Олексу, того славного 

музиканта засипало? 
COФPOll. І його також засипало. 
ОЛЕКСА. І я й казав йому: Не йди Олексо до Гаl\Іерики, 

з тебе добрий музика і не буде кому грати на весїлях! Так нї, 
не у слухав і заграв собі на смерть! 

СОФРОН. Тай і Івана Стадницького засипало. 
ГРИГОРІй. От rобі і на! Зістала тепер Оленка круглою 

сиріткою. 
СОФРОН. А нехай і зістає, коли собі жарти робить зі стар

ших і учених людий. 
ОЛЕКСА. Видите, куме Григорій, який наш пан писар ро

зумний! Вони все знають, що у світі дїєсь. 
СОФРОН. О, бо у мене і голова повна і кишеня не по

рожна. 

ОЛЕКСА. Знаємо і бачимо те. Засипало, ка.їкете, і Олексу 
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і Івана-бідняки! Оба ~они добрі були парубки, а Іван гово
рять мав ея щось до вашої донечки, куме Григорію. 

СОФРОН. Я ее потверджаю, таnі ее потверджаю, що пре
красна Ганя ждала лиш на Івана і инши:м гарбузи давала. 

ГРИГОРІй. Так кажете? 
ОЛЕКСА. Коли тк каже пан писар, то fi мусить так бути. 

Бідна сирітБа Олена, треба сї тепер до себе пригорнути. 
ГРИГОРІй. Та й христіянське діло те буде. 
СОФРОН. Е, кому би ся хотіло таку збиточницю до себе 

брати? 
ОЛЕКСА. Як то, кому? А ось перший кум Григорій те 

зробить. Втратив в Івані зятя, то ми йому дамо другого. а в 
:місце дочки возьме до себе Олену. Правда, куме Григорій? 

ГРИГОРІй. Та воно би й не зле було. 
СОФРОН. Коли вже на таке прийшло, то і я маю зятя. 

( поправ.І.яє собі воАосє) Я іменно не хваJІюсь, бо у :мене і го
лова не пуста і кишеня не порожна ... 

ОЛЕКСА. Та тут голови і кишені не треба, коли буде зять, 
то вже буде й голова і кишеня. 

СОФРОН. Не знаєте, що я хочу говорити. 
OJIEKCA. Та ви вже опісдя будете говори.1и, тепер дайте 

нам говорити. 

СОФРОН. Власне перше я повинен говорити, бо я не хва-
лІось, у мене-

ОЛЕКСА. Вже знаємо-голова і кишеня.
СОФРОН. Але яка голова і яка кишеня! 
ГРИГОРІй. Пане писар, та-бо ви все переmІ\ад,каєте і не 

даєте нїкому говорити. Дайте в'ке докінчити кумовп Оле~сї. І 
що ви хотїли СІtазати, куме? . 

ОЛЕКСА. Коли з Івана не можете :мати зятя, то я вам да~І 
другого парубка на зятя. Чи можемо пр псидати старостів? 

ГРИГОРІй. А від кого то? 
ОЛЕКСА. (птсазує ua Михай.ю) А от, від сего парубка, 

та лиш боїмось, щоби він не дістав гарбуза. 
СОФРОН.· Але з певностию буде гарбуз-mRода трудити 

старостів. 
СЦЕНА 8. 

Попередиі і Петро 

ПЕТ РО. (трохи дурио~атий хАопец'Ь, входиm.'Ь ~ сїдае 
в xymi). 
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ОЛЕКСА. Ну, і як скажете, куме? чи прислати старостів? 
ГРИГОРІй. (зa'К..WrtomOAtuй) Я тут не рішаю-треба пер

ше поспитати дочки. 

СОФРОН. А так, так, мудро старий говорить, треба перше 
дочки поспитати, і я :майже увірений, що Ганя не схоче. (про 
себе) Аrій, готові :мені дївк.у з під носа спрятати. А так добре 
діло я обдумав. 

ГРИГОРІй. Тай і жінRи тра порадитись, бо я не хочу ди
тини силувати. 

СОФРОН. Ага, ва миловавя нема силуnаня. Тай і те прав
да, що хто хоче женитись, той повинен мати щось і в roJioвi і 
в кишеня, щоби мати чим жінку удержати. А Михайло що? 
його батьІ\о ще жиє, а він ще вічого свого не мав, наколи я -
як то ка,;куть. -- маю і голову повну і кишеню не порожну ... 

ІІЕТРО. ( сжієсt) Гі-rі-гі І і голову повну і кишеню не по
}ІОЖпу. 

СОФРОН. А ти ·що до нас мimaem ся? Може також в свати-
прийшов? · 

ПЕТ РО. Хиб аж гадаєте, що я не :міг би ся женити? Коли 
вам такоl\Іу старому. забаглось мати жінку, то чомуж не :міг би 
.;і. ·мати жінку, коли я ще :молодий? гі-гі-гі. 

ГРИГОРІй. Петро добре говорить. Ви, пане писар, коJІи
що думаєте, то й вибачайте, що вам скажу, що ви для :моєї доч--
ки за старий. ,. 

СОФРОН. (зАісиий) А ви хИба :молодший від мене? 
ПЕТРО. Папе господарю, дайте спокій~ бо пан писар за-

п~ає сердитись і готов вас і нас до rapemтy запакуваm -
І"і-гі-гі. -

QОФРОН. (л" висше) Старий І Який мені молодик! Але
пожди, по каїку я вам, що я умію! ( відходитrь в зАости і все
щос'Ь муркоче). 

СЦЕНА 9. 
· Поп.еред'Н·і без Софрона 

ГРИГОРІй. От і розсердив ся, не знати чого! 
ОЛЕКСА. Нехай там і сердить ся, а ми к:нчаймо наше

дїло. Скажіть, що думаєте? 

СЦЕНА 10. 
Попередні, Kanzapuua і Аниа. 

ГРИГОРІй. А от і жінка і дочка-нехай вони говорять. 
КАТ APllHA. А, у· нас і гостї суть! Та певно був тут і пав: 
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писар, бо ми его виходячого стрітили. Щось був злісний і від
казував, а побачивши нас, сказав: Спішіть ся, бо там свати 
прийшли, але з тих сватів буде таке як з еватами Івана! Що 
СЯ ТУТ СТЛО? 

ГРИГОРІй. (махає рукою) Е, пусте і говорити. (до Aн
flu) Шдlйди близше, Анно! ( Auu.a 1zідходиm'Ь) Послухай,що ее 
я тобі скажу. Ти одна у нас і я би хотїв ,Іtіждатись з тебе поТі
хи. Мої діта, дні, а навіть години вже nораховані. Та й мати 
вже не здужас. Tait fi треба нам rазди щоби тут за нас rаздував. 
От бач, кум Олекса прпвів Михайла, та й хоче довідатись, чи 
присилати старостів. Я проти Михайла нічого не маю, і ви
дять ся мені, що буде в1н таким, яким його батько е. Довше П8-
рекидувати женихами не можна, єсли не хочеш, щоби я тебе 
ІНІрік ся і проклинав. • 

КАТ АРИ НА. Та-бо погоди старий І Анна вже по дорозї о
біцяла, що піде за першого жениха., котрий лиш трафить ся. А 
про Михайла я богато доброго чула, та& і тїшусь, що він а не 
хто инший навинув ся. · 

ГРИГОРІй. Ну, так і говоріть. ( д"о О..Іехси і Jluxaй.Іa) Ось 
і чулисьте,-?tІо.жете присилати старостів. 

МИХАйЛО. Анночко, скажи ти сама, чи приси.trати ста
ростів? 

АННА. (по хвшї борби) Ти чув, що тато і мама с&азали. Я 
едухаю батька і :мами і так буде, як вони ка1куть. 

МИХАйЛО. Ти будеш зі мною щасливою. 
ОЛЕКСА. Діло скінчене. Ходї?tІ тепер по старостів. Бу

вайте здорові, куме Григорій. Бувайт~ здорові Катарино, і ти 
дівко бувай здорова., та дожидай ще нині вечером старостів. 
Слава Ісусу Христу І ( відходлm'Ь ). 
. ГРНГОРІй і КАТАРННА. Ідіть здоровенькі І ( в-ідпрова-
джують їх па двірj. ) · Ji ~~ /t(-;:.<' ; t ~: • (. 
....., СцЕВ.щll. 

AttШJ і Пenlpo. 

~Н НА. ( Jtoв схаме.нuа cmOim'Ь м oдniJt Jticц.u). 
ПЕТРО. (дивиm'Ь ся оо пеї) Була на світі сирітка, що не 

11ала нї тата, иї мами. Всі нею поттуркували і били-нігде ії 
жиm не дали. І блукалась вона по світі й шукала притулку. Та 
ніхто їі не пригорнув і кусня хліба не дав. Беї казаJІи: Ти дур
ний, Петре, ти вездібний до нічого, йди під церков і там хліба 
проси. 
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АННА. (все стоїm'Ь па oдuUt, жісци й диви~n'Ь ся в одну 

cmopouy, с.tухаючи, 'ЩО П e1npo ~овориm'Ь). 
·~ ПЕТРО. І сідав я під церков, а JІюди переходячи кидали 
по крейцару або кусень хлїба давали. Н'іхто до хати не приняв 
-ночував разом з пташками у лїсї, а зимою під лавою у ста
рого Абрамка. Жид був милосерднійший від усіх. І побачила 
раз ту сирітку одна дїtІчина-. Ганею ії звали-і умилосердилась 
вад нею, тай ска~ала: Ходи хлопче до нас, дам тобі й хлїба й 
кожуmоІ~, бо тобі зимно таІt ходити, а тепер ЗИl\Іа. І пішов я за 
тою дївчиною, а вона мене накормила і приодя:rла, тай вже й 
не пустила з хати. її тато і :мама приняли сирітку в най?tІИ і во
на до сп у них. Тут мені· добре, не так, ЯІt у других-тут .я своє 
роблю, тай потім заграю собі на сопілцї. ( виймле conuжy). 

AHlfA. Деж ти вчив ся грати на сопілцї? 
ПЕ1'РО. От так, сам грав тай грав, тай щось і виграв. 

(з.а-чииае ttpa.1nu па сооі.lцї) Гі, гі, гі,ІЩ) бо ее .я граю? Не су?tІ
ної а весело•і грати! Кажуть люди: Ти, Петре, ·дурний, у тебе 
нема глуздів. ІІехай я й дурний буду, а все/таки заграю де
коли що. І сумної заграю і веселої заграю, .як кому до вподоби. 
( ttpae весел,ої). · 

АННА. Перестань! заграй су:rtІної І , 
IJ.ET РО. Чому сумної? Тобі нинї веселої грати. Вечером 

прийдуть свати.-
Аl/ НА. Перестань, перестань так говорити! 
ПЕТРО. ·А правда, .я й забув-не свати то від Івана. Ой, 

добрий то хлопець той Іван. Він мене любив і я його також лю
бив. Тай що, коли він пійшов і не вертав, а пан писар казали, 
що він вже не жие. 

АННА. Як, не жиє? 

ІІЕТРО. А так, бо якась там копальня в Гамерицї завали
лась і засипала й йоГо й других, що там робили. 

АННА. То не правда І 

ПЕТ РО. Коли та·ке говорить пан nисар, то й !\Іусить бути 
правда. Пан писар мудрий чоловік, уміе читати з х.нижок. і з 
rазет і знає, що ся де дїе. Коли тобі о тім не говорили, то тому, 
щоби тебе не засумувати. 

АННА. Дїй ся воля Боjка І Видно, Бог так хотїв. 
ПЕТ РО. І я так кажу: Дій ся воля Божа, Бог вікого не 

опустить. Не опустить Він і тебе, так як мене не опустив. Ми
хайла я ще не знаю, який він, бо мало до нас заходив. Але ка-
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жуть, що його тато добрий, то й син буде добрий. Сдухай, Га
нусю, о що я тебе nросити буду. 

АННА. Говори, Петре-я все для тебе зроблю. 
ПЕТРО. Коли вийдеш за 1\Іихайла, то не виганяй мене 

з хати, .я буду тобі грати на сопідцї і стерегчи тебе, коли би 
Михайло був для тебе не добрий. 

АННА. Так буде, як хочеш. А тепер заграй мені пісню 
тоту, що я люблю. 

ПЕТРО. Ага, знаю вже, котру. (tрає арію: Суми-о, :марШJ 
по до.Аиніі ... ). 

АННА. (сїдае і опираєс'Ь pyкaJtu о cmu). 

АКТ 11. 
(Місце nід AЇCOJt) 

СЦЕНА 1. 
Петро і Софрои. 

ПЕТРО. ( сидиm'Ь під деревом, і tрає иа соnіАцї, розtАЯ
даючис'Ь то ua t~раво, то на Аїво ). 

СОФРОН. ( входиm'Ь tw хви .. Ії і t'tобачивши Пеп1ра, задер
жуєс'Ь перед ншt) Го, го, го, з тебе добрий музиІ\ант, як бачу 
й чую. 

ПЕТРО. Гі, гі, гі, --J 

СОФРОН. А деж ти таІt навчив ся грати? 
ПЕТ РО. Так, так з себе-воно само приЙПІ.11(}-Гі, гі, гі І 

Але вибачайте, що вас не завбачив. (здіймає капеАюх). 
·СОФРОН. Нїчого-нїчого--
ПЕТРО. А куда ви, пане писар, так намірились? 
СОФРОН. Вертаю до дому. Був n 1\Іістї за почтою. 
ПЕТ РО. Ага, правда, через ліс дорога йде, а я гадав, що 

ВИ-

СОФРОН. Шукаю тут Гані? О, вона мені вже не в голові. 
Поrордїла мною, хоть у мене й в голові повно і в кишеви _.._н~ 
nорожио, і воліла піти за того хлопа Михайла, як. за мене~ 
сідай і ти, Петре, та розкажи мені, ЯІ\. їм веде ся? (виймає з ки
ш ет ріжпі звитхи, котрі '#Шlде па зе:мАю, а нnitшoвutu таба
"'У, sa:JІCШJae) Ага, ось й вона. Чи ти любиш табаку? А може ти 
ВОJІЇЄШ курИТИ? 

ПЕТРО. Хі, хі, хі-я з роду ще не курив. (украдком, ди
вum'Ь ся па звитхи ua зем.1,ї АежаЧі). 



14 
СОФРОН. Так й закуримо собі оба і поба.lакає)ІО що то. 

Ти ея на мене гніваеш, Петре? ( вийжає ци!ара). 
ПЕТРО. Я?-та за що? хибаж ви :менї що з.~1оrо вчинили? 
СОФРОН. Я так думав. Коли нї, то нї. (подає йо.;ку цuІаро 

і вийжає cїp1tuкu) Ну, закури собі і я собі заRурю, хоть волію 
табаку. Але ба.ч, я з панами в місті знаюсь і мушу з ни:м:и по 
їх моді жити. Вови табаки не заживають, JИШ Бурять циrара. 
І я з ними курю. ОсІ. тобі одно і закури собі. (дає). 

ПЕТРО. (бере) Хі, хі, хі~-та і mo я з тим маю вчинити? 
СОФРОН. Роби так, як я роблю. ( зап.а.tює своє і йо~о ци

Іоро). 
ПЕТ РО. ( за1ШШ.Jюєс'Ь від диму). 
СОФРОН. Не лякай так ДИ?.Іу, а пус1~аtі fioro так, як я. 

( 1(1/pUnl'Ь і 11.ус'КМ з рот.а дим). От так. 
ПВТРО. Коли я так не вмію. 

СЦЕНА 2. 
Попередиі і O..teua. 

О.ЛЕНА. Диви, диви, Петро тут забавлявсь, а корови по-
розходились по лісі. · 

ПЕТРО. (зриваес'Ь і біжи1п-ь в 't.Іyбu1lY Аїса) А-rов сивуля! 
Куда ти зайm.ча? 

0J1EHA. Фе, с~дайтесь, пане nисар, заходити собі з па
сту:п1ми. 

СОФРОН. Або nастух не чоловік? Я хлоІЩями не rорджу 
і дюблю з НИІ\ІИ поговорити. От, сїдай і ти собі І\оло мене, та 
поuала.каєм собі. 

ОЛЕНА. Ще що? А може хотї .. 'Іи бп собі так й по'жартувати 
зі мною? 

СОФРОН. (веишє) Чому вї. Я дуже .1юблю д~вчата і на 
кpatt світа пійшов би за ними. ( 't.Jадит-ь її під бороду) . . 

ОЛЕНА. ( відтручає йо~о рук.у) Та ву-бо! 
СОФРОН. Гля11ь .1иm, як тут в коло нас nperapпo і пре-

чудесно. 

ОЛЕНА. Та так воно всюда. 
СОФРОН. Але тут такой ипакше. Така краса--так мило
ОЛЕНА. Весь світ однаковий. 
СОФРОН. То правда, але в лїсї инакше. В лїсї так роман

тиqно. (де~уе). 
Наді:&Іною небо і сонце сіяє. 
Вкрадавсь МіЖ ЛИСТЄ ТИХОНЬІtО; 



Докола вопь цвітів мене осіняв, 
То вітрець зашумить легонько, 
В корчах шелестить :мала пташина, 
Щебече тай весело співає; 
То знов па сопівЩ відозвесь хлопчина 
І милу пісоньк.у заграє. 
Цілий світ, дуброва і звіри і птиці 
Пречудпу музику видають, 
І співи і ШУІ\ІИ і шелест і стуки 
В одну мельодію ся злива ють. 
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Правда, що то гарні віршики? Се я їх зложив для тебе, голу
бонько моя. 

ОЛЕНА . . я ся на тіl\І не розумію. До школи не ходила, 
тай вашої мови не розберу. 

СОФРОН. А видиш, голубопьІ\0, який я мудрий. О, бо у 
мене в rолові повно і в кишенп не порожно. Не хотїла мене 
Ганя, так я її на злість готов з тобою оженитись. ( Г .1адиm.'Ь 
її під бород.у). 

ОЛЕНА. Диви, диви, старому на женихане захотІлось. 
СОФРОН. Та я ще й не дуїке так старий, як тп думаєш. 

А при такій пташочцї, як ти, rотов і відмолодиіти. 
0J1EH А. Ой, від ай ваша. голова вже не від~Іолоднїе. 

(хоче з~oвu1nu за йо~о перу ку). 
СОФРОН. Та-бо~чоrо ти вчепиіась, до моєї голови? 

( Держи·m'Ь py1W10 перуку). · . 
ОЛЕНА. Хочу :ІНШ бачити, чи під тим ок.ривалом є волося. 
СОФРОН. О, мудра голоnа н'іколи не посивів. 
ОЛЕНА. Бо дурної голови і. волос не держить ся. 

Ха, ха, ха ... 
СОФРОН. Жартуй собі~ здорова, а я такой тебе лІоблю, і 

з тобою оженюсь. Ходи, най тебе поцілую. 
ОЛЕНА. Го, го, ro ... і цілувати вам захотілось? 
СОФРОН. Я мушу тебе поцілувати, Чи хочеш, чи не хо

чеш! (иа.Jtір.яєс'Ь цuyвa1nu). 
ОЛЕНА. (утіікає) А дайте менї спокій! 
СОФРОН. (біжиtn'Ь за ·nею) 3доrоню, тай й поцілую. 

(обоє відбі~аюm'Ь ). 
СЦЕНА 3. 

Петро (сам) 
ПЕТ РО. (вийшов і дtюиm'Ь ся за пими) Гі, ri, ri... а то 

старому хочееь no лїсї бігати. ( кричuJn'Ь в cmop01l,y) Краса, 
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І\ у да ти знова? чому купи не держиш ся? ( біж;иm'Ь до хорови, 
м побачивши під деревом звu'mО'К, 1цо Софрон Аuшив, задер
жуєс'Ь) А ее що? (підпосиm.'Ь) Ага, то пан писар забули, спо
лоханий дівкою. Краса, куда ти? ( відбі~ае д() хорови). 

\ 

: СЦЕНА 4 . .J 

І tJdu потіж Пет ро 
ІВАН. (убраиий з паис'Ь'ІШ входиnltЬ і роз~.uдаєс'Ь) 3да

nалось :мені, що хто-то тут і Єсть. Давно вже я тут не був і 
хотів би побачити кого знакомого. 

ПЕ1'РО. ( верnше) Аги, подуріли, чи що-все кортить її 
до дїса і не держить ся купи. (побачивши Іва.иа, задержуесь, 
роздз.явивши porn і при~.uдаес'Ь йо:му). 

ІВАН. (при~А.ядаесь Петрови) Чи не Петро то. 
ПЕТРО. І'і, гі, гі ... ви мене знаєте? 
ІВАН. Чи не наймит ти від Білозубів? 
ПЕТРО. Хиба що? 
ІВАН. І не пізнаеш мене? 
ПЕТРО. (при~А.ядаєс'Ь йому) Та ні. У нас не ходять в 

таких сукманах як ви. 

ІВАН. Се-ж я, Іван, що пішов був до Америки. 
ПЕТ РО. Гі, гі, гі ... таки Іван, а· :Я тебе не. пізнав, так ти 

змінив ся. (бiжutn?J до ue~o і Х(JЧ,ЄС'Ь йо~у хииу111ІЦ оо шию, ~о 
задержуєсь і. відсхахує боязАuво ). 

ІВАН. Та й чому втїкавш від :мене? 
ПЕТРО. Бо я тебе боюсь. 
ІВАН. Чого боїmь ся? 
ПЕТРО. Бо ти не Іван, а дух Івана. 
ІВАН. Ні, таки сам Іван. (прибАижуєс'Ь до ue~o)~ 
П·ЕТРО. Не приближуй ся-з далека, з далека, бо я тебе 

боюсь! 
ІВАН. Що-бо на тебе впало? Сеж я Іван. 

. ПЕ1'1)0 . . Ні, ти дух Івана. Іван вже не жиє-його ко
пальня присипала і він пішов гристи сиру землю. 

ІВАН. Хто таке наговорив? 
: ПЕТ РО. Та пан писар таке говорили і вичита.ли те в 

rазетах. А що пан писар скажуть, то й мусить бути nравда, 
бо то дуже мудрий той пан писар. 

ІВАН. То правда, що копальня завалилась і засипала 
богато наших людий, але я не був тоді в копальпи і мене вона. 
не .засиnала. W-ж nрецї о тім писав. 
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ІВАН. А до твого rазди. 
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ПЕТ РО. О, ее вже неправда. Ко.1и би rазда дістали від 
тебе яке nисьмо, тоби й згадував був о тім. А то вони не зга
дували, а донесли їм о тім другі. 

ІВАН. То не може бути. Піду і довідаюсь. (хо'Че йти). 
ПЕТ РО. Стій і не йди ! 
ІВАН. А то ЧОl\Іу? 
ПЕТ РО. Бо і вони тебе возьмуть за духа Іваnа і боятись 

будуть так, як я. 
ІВАН. Того вже за богато! Я тебе такой перекон аю, що я 

правдивий Іван, а не дух його. (бiolt:um'Ь до ue~o і хоче йо~о 
З.fовити). 
· ПЕТРО. Ай-ай-ай! rвалту! Хто жив, най :мене ратує! ... 
(утїкае). 

ІВАН. (здо~ан..яє йо~о і .Іовиtn'Ь) От так! 
ПЕТРО. (упадає ua зе.:к.Ію і опускає звиtnок, 1цо держав 

в руцї) Ай, ай, ай! ... 
ІВАН. (побачивши звиттс) пускає Пет ра і nід1tоси1n'Ь 

звurnQ'К) А ее що? , 
ПЕТРО. ( зриваєс'Ь і уmїJШЄ в 1,.Jубuн.у, ховаючис'Ь поЗа 

дерево) Aft-aй ай-тепер вже :мене не зJовиш і не удусиm! 
ІВАН. Що то таке? . 
ПЕТРО. Не рухай того-не рухай, бо пан писар будуть 

гнівати ся. То вони згубили і тра їм віддати. 

СЦЕНА 5. 

П опередиі і Ow~ena 

ОЛЕНА. ( вбі~ає задuхаиа) Бач його! забагдоеь йому на 
женихане ! (побачивши І ванл,) А ! 

ІВАН. (ховає звипzок) Та ее Олена-моя дорога 
сестричка! 

ОЛЕНА. Іван! (кидаєс'Ь йому ua шию) Добре, що ти вер
нув, а то казали, що ти вже не жиєm і що копальня тебе заси
пала. -Але я все до Анни говорила: То не правда, він жиє і 
верне. Ну і вернув ти. 

ПЕТРО. Ну, коли він єї не удусив, то й мусить бути живим. 
Гі-гі-гі-а я дурний взяв його за духа. ( осмU.Яєс-ь і прибw~и
жаєс'Ь до 1vux). 

ІВАН. Так, я вернув і привіз ·зі со'бою богато гроша. Тож то 
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буде Анна тішитись. Тепер я сміло пійду до старого Білозу6а і 
окажу: Віддай мені старий дочку за жінку. 

ОЛЕНА. Ого! 
ІВАН. Щож так.оrо? 
ОЛЕНА. Я ·й боюсь тобі те сказати. 
ІВАН. Говори і не муч мене! 
ПЕТРО. Та бо й скажи,----що Анна вже замужна. 
ІВАН. За.мужна? І ... 
ОЛЕНА. Тах, замужна.-Але вона тут невинна. Вговори

ли в неї і в батька і маму, що ти не жи~ш, так і вийшла за муж 
за другого. 

ІВАН. За кого? 
ОЛЕНА. За Михай;~а П.1есака. 
ІВАН. Піду до него і скажу: Віддай менї Анну 1 А не схо

че, то убю його--удушу! 
ПЕТРО. ( відскакує) Відай він таБи дух Івана, коли бе

ресь люди й ду сити. ( tAяиyвuJ,u в б іх) А диви, тепер вже си~ 
ву ля задїзла в корчі. А-гов! куда ти, сивудя? ( відбіtає, ше no 
хвши вертає і иесжію до иих прuб.Juжаєс'Ь). 

ОЛЕНА. Не роби того, Iвane,-'f~o ко.1и його убєш, то тебе 
возьмуть до криміналу, і я зістану круглою сирот<>ю. А я так 
ва тебе ждала. 

ІВАН. Та:к rщо маю робити? Прапала ддя :мене Анна, то і 
мені не жити ва світі. Знаю, що зроблю--верну назад до Аме
рики, бо тут не~Іа ДJЯ мене житя. 

ОЛЕНА. Возьми й мене з собою. 
ПЕТ РО. Тай Й' мене возьми, бо й я би хотів зі стати таким 

паном як ось ти. • 
ІВАН. Не хочу навіть в село заходити, ·щоби не стріти

тись з Анною або Михайлом:, бо то~ї моrдо би ся що злого 
стати. 

ПЕТРО. Дивіть, дивіть, пан писар вертав ;~:о нас. Віддай, 
Іване, ті па'Пери, бо пан писар uудуть ся гнівали. 

ІВАН. Коли писнеш, що вони. у мене, то tt не жити 'Юбі! 
ПЕТРО. ( відскакуе) Не писну, не писну, тіJько дай :мені 

жити (про себе) IFi, .в!дай він таRи дух Іван~, а не сам Іван, 
коди все бере ся дусити. 

СЦЕНА 6. 
П rтеред'Ні і Софроо 

СОФРОН. (йде 11oвo.Ju і шукає по ЗPJf.lU). 
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ОЛЕНА. А, то ви, пане 11исар? 
СОФРОН (все utyкae і ue дu.вunl'Ь с.я .па nux) Аги, де би 

я ~х згубив? І\,оди їх тут не найду, то треба буде до міста вер
тати і там шукати. (поба'Чивши Пет.ра) А, то ти, Петре? 
Чи не згубив я що тут? · 

ПЕТРО. Коли шукаєте, то й певно, щосьте щось загубили. 
ІВАН. (дає йому auax, щоби :мовчав) Мусять бути ті 

папери важні, коли так :JаjІСурив ся за ними. 
СОФРОН. Чи тут я зг.убив? (шукає). 
ПЕТРО. (сп<n.,Іядае 'ІШ Іваwа) Я не бачив тут нїчоrо. 
СОФРОН. А менr здавсь, що коли я :витягав циrара, то я 

витягнув ·з кишені та.кож папери і на землю поклав. ( zиукае ). 
ПЕТРО. ( дивиm'Ь .с.я все 'ІЮ Івана, хотрий дає йaJ,ty апа

ки. щрбu J,tовчав) Коли поклалисьте, то і шукайте. 1\Іенї не 
треба паперів, ,бо я не вчений і не вмію читати. 

СОФРОН. (побачu.виІи Іваоо і 0.-rену) А то хто т~н~ий? 

ПЕТРО. Хто? 

СОФРОН. А той пан? 

ПЕТРО. То-то жених О.1ени. 

СОФРОН. Же-жених? 

ПЕТРО. А вжеж. ДИвіть, як влнп rо.1уuять ся. 

ІВАН і OJJEHA. (цї.Іуюtт ся). 
СОФРОН. Цілують ся?- Ну, ну, дивіть, Я'КОГО 11ана вона 

собі на чоловіка вишукала, і не згадувала навіть о ті:\І. 

ПЕТРО. Гі-rі-гі-а деж ви бачили, .щоби дівки хвали
лись, .що мають женихів? 

ІВАН. (до O.leuu) Не співнав мене, а Петро добре виду
мав. Та& й удаваймо женихів. 

ОЛЕНА. Він бач до Анни залицяв ся, а коли вона вий·шла 
замуж, то давай до мене. ( обій:маюm'Ь ся). 

СОФРОН. Ну---,ну, таке то й мое щасє. До котрої дівчини 
я залицяюсь, так зараз навине ся жених і з під носа мені 
хапав. (прибирае поважну мін·у і підходиm'Ь до Іваиа і 0Aeuu. 
Хвшю дивмm'Ь ся rвапи ua себе) А ви з відки пане і я& 
називаєте ся? 

ІВАН. А вам до мене яке дїло. 
СОФРОН. Я тут писар в громаді і маю ·прав-о кождого чу

жосторонця запитатись, хто він і звідки 'ІІри-бува·е?. 
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ІВАН. Тут в лісі ви не урядуєте. Я сприйду до канцелярії 

і т~:м я вже за:медьдуюсь. 3наю nриписи громадські і горо
жанські. 

СОФРОН. (про себе) Диви, який гор~пй. Але здавсь :мені, 
що .а його десь вже 6ачив. ( д.о ue~o) Бо то знаєте, я тут nисар 
громадський, тай й в голові у мене ~повно, і в кишеви не пусrо. 

ІВАН. А ІЩ{)Ж :мене тоо обходить, що у вас там в голові і 
в кишени? 

ОЛЕНА. А видно, що ва:м в rолові повно, ко.1и й на голові 
повно клоча. 

СОФРОН. А тебе що тов обходить? 
OJIEHA. Чому не обходить, коли ви говорили, що зі :мною 

хочете женитись. 

COФPOfl. (боязАиво дивиrn'Ь с.я ua Іваиа) То - не 
nравда. 

ПЕТРО. Гi-ri-ril 
СОФРОН. А ти чого так висміІп.куєm ся? 
ПЕТРО. Ви кажете, що ви такий :му~рий чоловік, а так 

вмієте брехати. To3t прецїнь я сам чув, як ви rоnорили, що 
з Оленою хочете женитись. 
_ ІВАН. Чи так? Так ви на тое тут-~ rро:ма~і пи,саре14, щоби 
дшчата баламутити? То ви тут дОМ!fан. "\ \ .,..,f.... : ;j.J~ "· 

СОФРОН. Алеж ні-ні, я лиш так жартуваІf: бо знав, що 
Олена вже :мае жениха. Я хотів ся лиш довідати, чи вона йоrо 
дуже любить. (про себе) .Я таки його десь бачив. І ro.1oc йоrо 
:мені знакомий і дице знакоме. 

ІВАН. Ви, добродію, дуже з;з;агадливий, тatt і Jюбите зир
кати за дівчатами. Знаю о тім, ;говорили вже мені в місті о тім, 
що вас для дівчат із ШRіл вигнаJІи. 

СОФРОН. Дуже nрошу, .я: таки -сам покинув шк~ли, бо пе
реконав ся, що і без шкіл :можна жити, особливо, коди ся :мав 
повну голову і кишеню не порожну. (до Петр~ тихо) Слухай, 
Петре, скажи, ЯіК його зовуть? 

ПЕТРО. Я не зна~я сам перший раз й-ого бачу. 
СОФРОН. Ей, чи·не брешеш ти, Петре? 
ПЕТРО. Я не вмію так брехати, лк ви-ri-ri-ri ... 
СОФРОН. Нинї-завтра я таки довідаюсь, хто він і звідки 

приходить. ( ~о.Іосоо) Не nерешкаджаю вам. Моє поважане! 
ІВАН. І :моо вам поважане. 
СОФРОН. (відходячи) Де я й·ото бачив? ... де я його ба

чив? ... ( відходиm'Ь uty'КOIOчu по sемАи ). 
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СЦЕНА 7. 

П mzepeiЖi без С офроuа. 
ПЕТ РО. Гі, гі, гі ... а то й з гу лив його І 
ОЛЕНА. Кажуть всї, що ти дурний Петре, а я ось й баrчу, 

що ти розумни·ЙL-разумнїй·ший від пана писаря. 
ПЕТРО. Гi-ri-ri. 
ІВАН. Я меж.и вами тро ха розвеселів і забув о моїм: горю. 

Во коли я згадаю, що я жив лиш для Анни і сподївав" ся, що 
коли верну з Америки, получимось і жити ·будем ва віки, а так 
воно не сталось і Анна ·зістала жінкою иншого, а не :моєю, то й 
на щож мені тепер придасть ся жит.е t Воно для мене лиш му
КQЮ буде. Я не міг би див·ити ся, що Анна .жиє з инших чоло
віrом. 

ОЛЕНА. Та воно й правда, що ти завів сл в надіях. Но 
Анна тут невинна. Вона не хотіла йти за другого. Але бач, пан 
писар розніс по селі вістку, що ти вже не ЖИ'ЄШ, що коmа.JІьвя 
тебе засиnала, так Анна й услухала родичів і вийшла за Ми
хайла. 

ПЕТ РО. ( і.Jяwgвlии в ~Ауб ип у) А куда ти знов а, краса? 
( відбі~ае ). 

ІВАН. Знаю, що зроблю. Верну наза;д до Америки. Не хочу 
навіть в село заходити. А тебе прошу, не згадуй навіть, rщо я 
тут був. 

ОЛЕНА. Не лишай-же мене, я також з тобою піду до 
Га:мерики. 

ПЕТРО. (вбі~ає) rаздиня йде! 
ІВАН і ОЛЕНА. Де ти їі бачив? 
ПЕТРО. Та ось вона вже недалеко. 
ІВАН. Щоби то зробити, щоби не здибатись з нею? 
ОЛЕНА. Сховай ся тут де між корчами. 
ПЕТ РО. Ходи, я тебе вже сховаю. (веде І ваиа в ~.,,убииу 

і скривае йо~о rwзa дерево, notniJt, верrпш:). 
ОЛЕНА. Госnоди, що тепер буде? 

СЦЕНА 8. 
Попередwі і Аwнл. 

АННА. (вже ям :мо.Jодиця убраиа) А де то ви застрягли? 
Я жду й жду з полуденком, а вас як нема так нема. Гадаю собі: 
певно щось сталось, може корови залізли в чуже і хто їх й за
няв, так тра й подивитись і занести полуденок. 

ПЕТРО. Та ні, я їх вже добре стережу. 
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ОЛЕНА. А я ходила за грибами-шукала і шукала, та нї 

o;J;нoro не найш.1а. 
ІВАН. (про себе) як·п до лиця буrи молодицею. 
АННА. Ну, так ось вам і подудено.к. Ви певно rо;~одні, так 

споживайте. ( спzавА.яє 'ІЩ зеJt.Аю 2ориец'Ь і rюзвлзує шматtж) 
Ще rоряче. (Роз'tАяда€с'Ь иа всї ctnopon-u). 

ПЕТРО. Таки так., що rоряче. (бере АО'JІС'КУ і їсm'Ь, ne 
зважа~и, чи O.Jeua їсm'Ь, чи иї). 

АНН А. їдж і ти, Олено, бо вистигне. 
ОЛЕНА. Я якось не голодна, опісля буду їсти. 
АННА. ( роз'tА.ядаес'Ь 'lla всї cmopouu) Слухай, Олено, чи 

тут з вами ніхто не був? · 
ОЛЕНА. Ніхто. 
ПЕТРО. Та бо не бреши, бо буn nап nисар. 
АННА. Не о писаря я nитаю, а чи хто инший не був? 

(роз 1.J,Jі,.даєс'Ь). 
ОЛЕНА. Та хто би :мав бути? 
АННА. Ей, не муч мене, та не укривай, бо я знаю все. 

Я варила полуденок, а тут і впадає пан писар до хати, тай 
через двері кличе: Іван вернув з Гамерики-він там nід лї
СО:\1 з Оленою і Петром. Я й вхопила rорнець і прибігла чим 
скорше сюда. Деж він? де Іван? 

ПЕТРО. Та він бачите там за тим деревом скрив с.я. 
(їсtn'Ь дш'Ьше). 

АННА. ( біжu1n'Ь до дерева_. s поза кompo'to вu.xoдu'miJ 
ІваНr-воии бізсу·tn'Ь с.обі 'lla зустрі-ч і хидаюtn'Ь сл в обият.я). 
Іване! ... 

ІВАН. Анн о! ... 
ОЛЕНА. Гоеподи, що то тепер буде? Ofi ти, m бандуро, 

та на що зараз й випаnJІяв? 
ПЕТРО. (все їсm'Ь) Та бо не nерешкаджай мені, коли .я 

Їl\r-ще удавлюсь. ".- ... 
АКТ ІІІ. 

( Xam.a Л'ІС в І. а-кrпї) 
СЦЕНА 1. 

Гри2орій, Kam.apuoo і-А1ИЮ 
ГРИГОРІй. Ну, .я вже й убрав ся-час йти на торг, а 

ти ще там пораєш ся. 
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КАТ АРННА. Та бо й тра що взяти на. торг і продати, 

ЩОби було за що купити соли і світла. 
ГРИГОРІй. Ти, Апно, І'аздуй тут з Михайдом-~Іи не бу

~емось барити-скоро вернемо. 
АННА. (пома~ає .матери до беса~ 'К..Шсmи лйцї і m. д.) 
КАТАРННА. Та бо ти всі яйці порозбиваєш. Так ІіВапиш 

с.я, .як би й рада була пас позбутись. 
АННА. А що мені в місті купите? 
КАТАРННА. А що хочеш, щоби купити? 
АНН А. Та хиба вже пічого не купуйте, :мені нїчоrо не 

тре6а. 
КАТ АРИНА. От і говориш, як ве своя. Тобі тепер лиш 

жити. Маєш чодовіка, що тебе любить. І ми його любимо
вдав ся він і тобі і нам. 

Г РНГОР/11. Та-бо ти стара не мішай ся до них, тай й не 
конопадь ся довrо, бо сонце вже зійшдо, а до :міста не близьІ\О. 

ПЕТРО. (за сцеиою) А-:гов! Фі! ... (свище). 
І'РИГОРІ11. (через вікоо) А ти що знова? 
ПЕТРО. (за сце1ЮЮ) Та ось яструб несподївано впав 

межи кури і вхопив тоту чубату. Фі! (свище, в.ихживши два 
nt.Utцї в рот). 

КА1'АРННА. Падоньку моя І найкрасшу курочку мені
вхопив! 

Т'РИГОРІ11. Нехай на тім станесь. 

СЦЕНА 2. 

П ()rtepeдui і П empo 

ПЕТРО. ( входиm'Ь) А то вам й поганець-утїк . ..:\.1е най
но він в другий раз прийде, то я йому вже догоджу. 3роблю 
п~столю і убю собаку І 

ГРИГОРІй. Тільки щобис1) сам не убив ся. 
ПЕТРО. Або я дурний себе убивати? його убюІ 
КА1'АРННА~ Тепер вже ти копопадиш ся. Л вже готова 

і :можемо йти. 
ГРИГОРІй. Ну, так і ходїм. А ти Петре доrляда.tt дому, 

бо м:оже Михайло з жінкою підуть в поле, то треба хати 
АОГJІядати. 

ПЕТРО. Ну-ну-не тра мене до того гнати. 
ГРИГОРІй. Так і бувайте здорові І 
АННА. (цї.Іує в руку вітця і Juzmepи). 
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ГРИГОРІй. Пращаєш ся, як би ~Іп на віки розлуча

.чись. Ми скоро з міста вернемо. Ходи, стара! 
КАТАРИНА. йду вже. (обоє відходлm'Ь). 

/ 

СЦЕНА 3. 

Auua і Петро 
АННА. А 1\'Іихайло де? 
ПЕТРО. Та ось був на оборі, а пан писар його заклиІ\а.в і 

об і пішли поза хату. 
АННА. Певно вже сІ\а~ав йо:му, що Іван вернув. 
ПЕТРО. Я будо хотів підслухати, що вони з собою бала

І,ають, і підобрав ся під дерево, а тут саме в той час надлетів 
яструб і кури попояохав, тай й одну таки ухопив на сніданок. 

АННА. Деж вони тепер? 
ПЕТРО. Може ще за хатою-хиба ціду і побачу. 
АННА. Ні, зістань. Коли мав сказати, то вже й сказав. 

Дій ся воля БоjІса. 
ПЕТРО. Та-бо вони там готові до полудня балакати і пе

рескаджають наl\І. 

АННА. (запшхае йoJty p·om) Тихо, не говори так голосно, 
бо може нас Михайло підслуха ти. 

ПЕТРО. (тихше) Олена вже бул-а і казала, що вона і 
Іван ждуть нас. Ходім. 

АННА. Тепер не можн3г-треба перше Михайла за чим 
в село виправити. Ах, Господи святий! я чогось боюсь і 
дрощ мене переймає. 

ПЕТРО. А я нічого не боюсь, а тішусь, що помандрую до 
тої Гамерики. Там мусить бути весело. Дуже мене кортить до 
Гамерики, бо хотїв би зістати таким паном, як Іван. Гі-гі-rі ... 

АННА. Тихше І (зanzuxae йому porn) Ти ·готов ще все 
попсувати. 

- ПЕТРО. А я все таки казав: Маємо втїкати до Га:мерики, 
то втікаймо ночию, а не в день, бо в день небезпечно- :може 
хто побачити. 

AllHA. Коби хоть Михайла за чим з хати виправити. 
Rоли вже знає, що Іван вернув, то довше не можна звоJІікати. 
Дїй ся воля Вожя 1 ••• Заграй мені тепер, Петре, тоту пісню, ІЩ> 
я так люблю. 

ПЕТРО. Коли хочеш, то я заграю. (tpae ua сапівцї). 
АНН А. (сідає і опир.аес'Ь о cmsi.l). 
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СЦЕНА 4. 

Попередиі і Muxaй.lo 
МИХАйЛО. ( входunz'Ь, сїдає і с~ухае пісню, а. кo.lu П ernpo 

1zepecmaв ~pannt, ~oвoputn'Ь ): Файна пісня-вона і менї спо
доба.lась. 

АНН А. ( лх би зі сн.у пробудu..JаС'Ь) А, то ти, Михайле? 
МИХАйЛО. Тато і ма:ма вже пішли? 
МИХАйЛО. Піш.1п, але Базали, що скоро вернуть. 
МИХАl'і.ЛО. І я мушу на хnильІ\У скочити в село. 
АННА. До кого :маєш дУло? 
JJHXAl'IЛO. Хочу попросити rаздів, щоби мені ПОl\Іоглп 

сіно скоспти. Вже час на сїно. 
АННА . . А. довго та:\І бавити ся будеш? 
МІІХА11ЛО. От так малу годинRу, а коли бим довше заба

вив ся, то ти не с1~учаfі. 1\Іаєш тут Петра, а він тобі заграє 
пісню. J1пш ти, Петре, грай веселу, а не таку сумну, як ось 
тепер грав. Вона файна, але я все таки волїю веселу. Тай і 
rаздиня во .. 1їє веселу. Правда, Анн о, що ти волієш веселу. 

АННА. Най грає і веселу-менї все одно. Але ти, Михай-
ле, ~Іене не любиш, І\Оли неправду говориш. 

МИХА1'1ЛО. Чому неправду говор1о? 
АННА. Ти не йдеш до rаздів за орудкою, а до кого иншого. 
MИXAJJJIO. А до коrож., думаєш? 
АШІ А. ( 'l-.l.aдuln'Ь йо~о) ... -\ з ким ти тепер па оборі 

бадакав? 
МИХАй.l/0. 3 паном писарем. 
АННА . .. ~що він тобі говорив? 
МИХАйЛО. А що--говорив, що відай Іван з Га:мерики 

вернув, бо бачив вчера якогось панича, котрий з мови і з 
лиця вигляда. на Івана. 

АННА. І ти хочеш дізнати ся, чи то Іван? 
1~lllXAйЛO. Нї, а.1е пан писар говорив, що має 1\Іенї щось 

важного сказати. 

АННА. ( ~Aaдunz'Ь йо~о і npuJtu~лecttJ) А скажеш менї, що 
тобі скаже? 

JJИXAi1J10. 1\tІоя тп голубко! хибаJІt я тебе не люблю і 
мав би перед тобою все та'! ти? 

АННА. Ну, Rодп так, то fідп. А на дорогу поцїлуй мене. 
МИХАйЛО. (Ц"Llюєс'Ь з н.е1о) Ах, моя тп голубRо, :м:ол тп 

перепеличко !... я лиш для тебе жию-я лиш ддя тебе лrптп 
хочу. СкаjКП, чи ти мене любиш? 
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.ПЕТРО. Як би не любила, тоби й не вийшла буда за вас. 
АННА. Петро добре ках\е. 
МИХАйЛО. А колиб так Іван вернув, чи і тоді не пере

станеш мене любити? 
АННА. І тоді не_перестану любити. 
МИХАйЛО. Ну, так я й спокійний. Піду теnер і скажу 

тобі, що пан nисар мені скаже. До побаченя, моя голубко І 
( цuуе і відходиm'Ь) 

СЦЕНА 5. 
А1ИЮ і Петро 

АНІ/А. Господи, прости менї, що я збрехала і шо зводжу 
чодовіка! Як би хотїла його любити, но коли бачу Івана, 
серце мое до него жене. Ах, тато, мамо, чого ви :мене приси
лували йти за другого? Чому ви увірили, що Іван не жиє і не 
ждали на него? Чи не ліпше, щоб им була зі стала дівкою, лк 
тепер проневіритись чоловіковп і втікати з Іваном в далекий 
світ? Я не :можу противитись Іванови-що він скаже те й зро
блю. Нехай скаже умерти, то й умру. 

ПЕТРО. Е, не буде так зле, як говориш. Коли бисьмо лиш 
діrта.1п r я до той Гамери ки, то й все добре буде. 

СЦЕНА 6. 
А1ИМІ, Петро і Іваи. 

ІВАН. ( відчии.яе двері і ~oвopurn'Ь) Чи ти· вже готова? 
АННА. Готова, rотова. Вступи до хати~чоловік пішов 

в село до пана писаря. 

ІВАН. Я й завбачив його, як пішов в ту сторону, тай й 
скочив до тебе, щобись ся спішила. ІІан писар готов :мене 
заарештувати, хотяй я того не боюсь, бо маю і на неrо таке, 
що його убе. 

АННА. Що таке? 
ІВАН. Вчера впали n мої руки папери пана писаря. 
ПЕТРО. Тоті, що він згубив, а я найшов? 
ІВАН. А тоті--тоті. А з них знаеш, чого я довїдав ся? 
АННА. Чого? 
ІВАН. Беї листи, що я писав до тебе і до твого батька, 

або і до сестри Олени, від. з почти відбирав і при собі задер
жував. 

ПЕТ РО. А то тобі й поганий чоловік! 
ІВАН. Через него лиш зі стала ти жінкою другого, а не 

моєю. (виймає п.акет і похазуе) Диви, всі тоті листи він до 
тепер nри собі носив. 
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ПЕТ РО. Тепер то я вже знаю, чому він все говорить, 

що у него кишеня не порожна. 

ІВАН. Бо знав, що вони виявлять його діла, за котрі 
може бути укараний. Але нехай його Бог карає, не я! Я не 
можу тут в сезі зістати і не можу дивитись на те, що тп другого 
жінкою а не :моєю. І хоть би ти хотіла розвестись з чоловіком, 
.то й тодї Бсьондз не зв:нчав би нас. А та:м в А~tериці пнmі 
права-хто там ся дістане, хотьби вже й був де жонатий, то 
ксьондз звінчає його. 

ПЕТРО. l\Ioxce і л там найду собі жінку, бо тут мене ~кад
на діБІ\.а не хоче. :Кожда каже, що я дурнпtt і nопа не хоче 
мати дурного чоловіка-гі-гl-гі ... 

ІВАН. Тп Петре богато мені допоміг, бn через тебе я тоті 
дисти дістав. Я тобі того нУІ\оли не забуду. Ти пі,J;еш з Н(О.!П 
і добре тобі у нас буде. 

ПЕТРО. Гi-ri-ri ... я буду в Гамерицї, бу,ТJ;у таким паном, 
як ти, і буду :мати жін Бу! ri-ri-ri ( схаче ). 

ІВАН .• і'Іиm збирайте ся СІ\Оро, бо час Вїь:е йти. 
ПЕТРО. Я вже зібраниtt~сь все ~Іов, що маю (показує 

coniJxy) Там л вам буду грати, чого схочете, щоби вам не 
скучалось. · 

АННА. І я вж.е готова-можемо йти. Пращайте тато і 
м:амо, що ваша дочка вас па старість покидає. Я вас не виную! 
що віддалпсьте мене за 1\Іпхаttла--тому все~ІУ випен пан пи
сар. Пропtай і ти }Іихаfіле, п~о не додержую тобі npпr яrп, яку 
зложила перед престолоrtr. Ти добрий чоловік, любив мене і 
може було би мені з тобою добре. Но ІЦож-ко.'1п серце моє 
належить до иншого і я йому повинуюсь. l':'fдy в дn.1екпfі світ, 
бо тут ~Іенї годі бути. Прощай моя рідна хатІПІІ\О, де я вродила 
~я 1 :~;~иросла. 1\Іала ти, а в тобі менї було добре. Я ra71~.1a 
тут й вмерти, но Бог инак.ше зарядив-мое прпзна.ченв в~rп
рати на чужині. 

ПЕТРО. (п.жаче) Гi-ri-ri ... і менї якось еу:\ІНО стало роз
ставатись з сею хатиною, де я nрптуленпfі :зістnn від сиріт
ства. Ви rаздине мене прпту.11или і з вами я fіду, ~е вп ttдете. 

АННА. Прощайте сусІди і всУ, з ним я жп.1а і веселила ся! 
(бере ·ся за руки з Iвa1l{)Jrt і в.оии зверпzаюm'Ь ся до дверий 
йти, но двері буАи вже від-чииеиі і в 1lИХ вид11.о Jluxaй.ta, а 
поза 11uя Софропа, хотрий ue входunl'Ь до xan1u_, двері 1zозі
ста·юm'Ь від'чииеиі). 
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СЦЕНА 7. 

П(JУІ,ередпі, MuxlLй.lo і Софр()!J~ 
(Jfиxaй.Jo с1п(Щ в двер.ях~Аен.а і Іваи стримуюm'Ь ся

мовчОІІtе-вопи дивАЛ1n'Ь ся иа себе через дов~ий час. Софроп 
заживає табаку і усJtіхаєс'Ь) 

ПЕТРО. (про себе) Ось тобі й rазда! що тепер буде? 
МИХАйЛО. А зі мною не хочете попраща.ти ся? Хибаж 

я не заслужив на то, щоби зі мною попращатись? Анно, я-ж 
твій чоловіІ\, попращц..й ся й зі мною і коли вже так стати ся 
~Іае, що хочеш мене покинути, то я й не силую тебе, щобись 
зістада. Зістану тут як та сирітка і потішати буду тата і маму, 
котрі на старість позістануть самі і плакати будуть за своею 
одинокою дитиною. & не буду плакаrn бо так статять мусїло. 
Та й не нарікай на мене, що я тобі завязав світ, ЩQ я :може 
силував тебе піти за мене. Ти з Іваном будеш щасливою, .як 
зі мною. Чи правда? Ram.'11 ! ... (мовчаrие) Чи ви обоє понї)Ііли, 
чи що? Говоріть-я вас слухати буду. 

ІВАН. Ти Михайле тут невинний і я впджу, що ти чоло
вік розумний. 

-~JТІХАйЛО. І ти був би розумнїйшпй, колибись те, що 
зafltyl\taв, инакmе зробив був. 

ІВАН. Як инакше? 
J!llXAйЛO. Не тра тайком втікати з чужою жінкою, бо 

на тім лиш я потерплю. Всі сІtажуть: диви, Миха.йда покину ла 
;кіпка і мусїв він бути для неї злим чоловіком. Се вона так 
вчинида. А я прецїнь не був для моєї жінки злим чоловіком. 
Скажи, ти Анн о, чи я для тебе був злим чоловіком? ... Кодиж 
· нї, то й чому робиш мені такий сором, що тайком втїкаеш? 

ІВАН. Яrt жеж. мали :rtІИ вчинити? 
МИХАйЛО. Tait було вчинити, щоби і ти і вона і .я·був 

вдаволений і на НЇІ\ОГО з нас нечесть не впала. 
ІВАН. Я пе хочу, щоби нечесть на rtoro з нас впала. 
МИХА171ЛО. Не хочеш нечести, а не роздумав вад тим, 

що робиш. Треба було перше до мене прийти і сказатп: Від
дай мені тую, котру я любив і люблю, а я був би вже так зро
бив, щоби і ти був вдоволений і Анна була вдаволена і я був 
вдоволений. А то заледни вчера вернув в село, нині вже й 
відходиш, та і поривавт чужу jКінку. Та й далеко булибисьте 
зайшли? До границі заледво, Анна пашпорта не мае і булиби 
єї задержали і тупасом до мене відставили. Чи то не був би 
сором для мене і д_ля неї? 
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ІВАН. То правда, що я не застановив ся над тим добре. 

Так скажи, що і як вчинити, щ<>бп ми всї були вдоволені! 
Ціле село знало і ти знав, що я Анну люблю і що пійmов в 
да.лекиtt світ, щоби заробити що то на rаздівство. Но лихі 
люди вчинили r.1ене в~Іерлим ... 

МИХАйЛО. Хто вчинив тебе вмерлим? Цїле село так 
говорило. 

ІВАН. А хто розпустив ту вістку по се.1ї? 
МИХАйЛО. Хто? 
ІВАН. Ваш пан писар. 
СОФРОН. ( входипz:ь до xanzu) То не правда! таке писали 

по rазетах. 
ІВАн.- А, то ви, пане писар? Добре, що й ви сюда при

ходите? 
СОФРОІІ. Е, що тут з ти~r пройдисвітом церемонитись і 

так лагідно з ним обходитись. 3вязати його і віддати до суду, 
а я в~ке поевідчу, що на власні очи бачив, як він викрадав 
чужу жінку ... і хотїв з нею до Америки втікати, щоби єї там 
спродати. 3а уведене чужої JitiнRи суд остро І~арае. 

IBAll. Чого ви пnпе ппс ар мішаєтесь до не свого д~лfl? 
COФPOfl. }lк то, я не 1\Іаю мішатись? (заживає 1nабаку) 

Я тут в ее.:~ї перша особа і яr\о уряднпr~- маю унажати~ щоби 
в се.а'~ був порядоІі. Го-го-rо! не. виведеш мене в по~Іе, бо у 
:мене й в голові повно і в кишепи не порожно. 

ІВАН. А видно, що не було в кишеви порожно, коли вона 
була напхана чуJКПl\ІИ рlчами. (йде до дверий й зачиилє їх). 

СОФРОН. (зJtішаиий) Що хочеш робити? 
ІВАН. Хочу переІ\Онати, що вона кишеня не була по

рожна. ( вuйJtає 1za.1~e1n) А ее що? 
СОФРОН. (хоче вхопипzи). 
ІВАН. ( ue дає) О, зась до того__.від мене не cRopo ді

станете, бо тоті папери не суть вашою власностию, а моєю. 
А тепер скаJкіть l\Іенї, ЯІПІМ правом посміли ви відбирати ли
сти з почти через мене посилані і у себе придержувати? 

СОФРОН, J1 жадних листів не придержував. 
ІВАН. (виймає з 1~акеn1а .Jисти) А ось тоті листи, що 

робили у вас в кишені? 
СОФРОН. (зміш.аиий) Я їх не мав. 
ПЕТРО. Та же говоріть правду, пане писар. Прецї ті 

папері ви згубили там під лїсом, коли давалисьте мені ци
rа.ра, а я їх там найшов. 
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СОФРОН. (цофаєс'Ь до дверий і ttробує вий·пzи) ти· най

шов? Я пічого не згубив. 
ІВАН. Коли ви випераєтесь, то я віддам ту справу до суду 

а там вийде вся правда як олива. Коли я в чім провинив, то й 
хочу бути укараний. Но і ви провинилисьте. Я не хотів з того 
ужиток зробити, аде коли ви так хочете, то й зроблю. 

СОФРОН. ( виваАюе сшою двері і уn1їха.е) Побачимо, хто 
з нас перший піде до арешту! 

Cl~EHA 8. 
Поп.ередwі без Софрсжа 

ІВАН. Втік! видно, що почуваесь до вини. 
ІІЕТ РО. Я! сам то посвідчу, бо сам вид'ів, я& він тоті 

папері згубив. 
МІІХАйЛО. Розтолкуй мені, що то значить? 
ІВАН. Річ дуже ясна. 3 Америки я писав листи до Анни, 

до сестри Олени і до старого Григорія, а він Ті листи пере
хоплював і у себе за.1ержував а відтак. і вигад.ав що мене 
копальня присипала. Беї тоті листи що до одного ось тут 
в тіl\І звитку ся находять-ані одного не віддав. 

MIIXAl'lJJO. І я увірив в його слова, тай також думав, що 
ти вже не жиєm. Але що він :мав в тім, що придержував? 

АННА. Хотів ся зі мною оженити, тай й гоJЮсив, що 
Іван не жиє. 

ПЕТРО. Гі-rі-гі-;х:от:ів ся женити, бо і мене все виnиту
вав про Анну, чи нова би за него не пішла.. 

МlІХАйЛО. ( сїдае і з.аду.нуєс'Ь) Все воно добре, во що мп 
тепер чинити будемо? Кажи ти, Анн о, що чинити хочеш? 

ІВАН Я за ню відповім. Я слухав тебе Михайле, терпе
ливо, ЯІt ти говорив, і д:знав ся, що ти чеспий чоловік. Инший 
ва твоїм місци був би вхопив сокиру або друк який і був 
мене повалив в годов у. Но ти буn спокійний і до серця гово
рив. Послухай тепер, що я скажу. 

МІfХАйЛО. Слухаю. 
ІВАН. То правда, що я любив і ще люблю Анну, і хотІв вї 

тобі вкрасти, тай утечи до АмериRи. Тепер же я инакше поста
новив дї.ло залагодити. 

МИХАйЛО. Як хочеш залагодити? 
ІВАН. Анна не може бути жінкою нас двох. Вона шлюбу

вала вірність тобі, так нехай-же і зістане при тобі. (до А. НІНи) 
Анно, забудь про мене і жий з Миха.йлом, він був і буде для 
тебе добрим чоловіком. Забудь про мене і бувай здорова І 



31 
АННА. Ку;ха-ж хочеш йти? 
ІВАН. А Ііудаж? До .L<\мерики вертаю, бо тут твій вид мене 

троїв би і я бп помішав вам ваше сопружеске жите. А я того 
не хочу, я хочу, щоби ви жили в супокою і бу ли щасливі. 
Прости менї, Михайле, що я хотів жпте тобі затроїти, і бувай 
здоров! ( витл~ає до ue~o руку) 

МИХАйЛО. Добрий і чесвий хлопче! нехай же тебе за 
тое устпену! ( обиu.мае йо~о) 

СЦЕНА 9. 
Попередиі і 0.1eua 

ОЛЕНА. (побачивши їх в обилпмх) А ее що? що тут 
діе ся? 

ПЕТ РО. Вже не йдемо до Га:мерИІ\И. Ко.1и rаздпня зістає, 
то і я зістаю. Я їй тут буду грав на сопі.чцї, щоби її не ску
чилосL. 

ІВАН. Так, грай на сопілцї, добрий Петре, так голосно, 
щоби аж я її голос таl\1 в чуя\инї почув. l\Jенї буде здаватись, 
що я в своїм краю жию. Тепер пращайте всї і згадайте Іtоли 
і про :мене. Олено, ходім! 

Jfl!XAJ'1.70. н·1 • я тrбе не пущу-ти :мусиш знамизістати 
ще uoдafi день--два, u. ві~таБ, єсли схочеш, по:магай Бог л 
д•~роrу. 

АННА. 3іставь, Іване, зістань! 
МИХАйЛО. Видиш, і жінка просить, так хоть ї•і послухай. 
АННА. 1\Іихаfіле, чи ти менї прощаєш? 
МИХАйЛО. Я-ж прецї і не гнівав ся ва тебе. 
АННА. ( хидаєс11 йому n-a шию) Ах, мій добрий Михайле! 
МИХАйЛО. (oбuUJtae і-і). < 

ОЛЕНА. Коли Анна зістає, то і я зістаю і пе піду в ту 
Гамерику. 3істань і ти, Іване, тай також не йди з свого сел_а. 
Я тебе тут висватаю, тай будемо тут jкпли і в своїм Іtра"ю 
в~nрnли. 

АННА. Я вже маю для Івана жінку. 
ОЛЕНА. А кого? 
АННА. А сестру Михайла, 6вку. 
ОЛЕНА. Таки так-вона в сам раз для него. 
МНХАйJІО. І я так думаю. Оженимо тебе з 6вкою і бу-

де}ІО rаздували щасливо, а відтак пошукаємо і для Олени 
жениха. 

ОЛ·ЕНА. Е, хтоби та1r мене бідну взяв? 
МИХАйЛО. Се вже наше дідо. !{оли Іван зістане вашим 
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сродникоl\І, то й ти до вас будеш належала. 

ПЕТ РО. Гі-гі-rі-а .я вам ва весїлю ва сопілцї заграю. 
МИХАйЛО. Добре, добре, заграєш~ а тепер скоч до 

коршми і nринеси нам меду. ~fаємо прецї ~остя-треба. його 
приняти. 

ПЕТРО. Добре, пане rаздо. ( відбіtае) 
МИХАйЛО. А ти жінк.о пошук.ай там у коморі, що маєш, 

і давай, а не jftaлyй нїчого. 
АННА. Поможи менї, Оленочко. (об і tzputoinoв.Іяюnz'Ь 

cJniA і ?САадуm'Ь вся1(,е Южеиє) 
СЦЕНА 10. 

Попередиі, Гриtорій і Капшрииа 
КАТ АРИ НА. Ось і ми вже вернулись. ( видивАяєс'Ь, поба-

чивши 'tocmuй) А ее що? що тут таке робить ся? 
JlHXAйJJO. Тато, мамо, маємо гостя. 
ГРНГОРІ11 і КАТ АРИ НА. Та .якого гостя? 
МИХАйЛО. Та ось Іван вернув з Гамерики. 
ГРІІГОРІй і КАТАРІІІІ А. Та таки так.. Як ся :r.raєm Іване? 

Прец'івь вернув до нас назад, а то розпустили вже вlстку, 
що ти не жиєш. 

АННА. То пан писар таке видумав. 
ГРИГОРІй. Таки і пан писар. Та ми йоrо і стріrnли 

там nід лісом. Коли вас зобачив, та й скрутив на иншу до
рогу-'rейби не хотів ся з нами здибати. 

СЦЕНА 11. 
П Qnepeдui і Пет ро 

ПЕТРО ( вбі~ае держу11u фw~,я·шку в руцї, котру 'К.Jаде оо 
cn1i.~) А то тобі й ва І пан nисар втік з села І гі-rі-гі. 

ВСІ. А ее .як? 
ПЕТРО. Та в коршмі всї розказують о тім, що він 

відіслав к..11ючі від канцелярії війтови, тай казав сказати, що 
за службу д.якуе. 

.. ІВАН. Хто nід ким .яму копае, сам в ню впадае. 
ГРИГОРІй. Та нехай собі йде. Іван також nисьменний і 

буде в нас писарем. 
ВСІ. Так, таки так! трактамепт вже готовий. Сідайте 

до стола І 
КАТАРИНА і АННА. Просимо! просимо! 
МИХАйЛО. Зачинайте ви, тато t 
(Всї сїдаюnz'Ь-Гриtорій 'Н,(l.luвa..e до 1tаро1(,.-Заві~а 

yJZшJae). КОПЕЦЬ. 
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