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СЦЕНА І.
{Дїєть ся в домі Чижиків. Кімната пред

ст~шляє гостинну і робітню Чижика. У кім
1іаті столик і кількоро крісел. В кутї мале бюрко до писання. На бюрку теле
фон. Із лівого боку двері ведуть до кухнї,
з правого до спальнї, а по серединї
вх!.J!_ із надвору. У хатї взірцева чистота.)
Чи~к. (Сидить коло стола й силуєть
ся писати поезію.) {Приговорює): Золо
тому сонцю ... (nавза) сонцю донцю, .. сон
цю
віконцю, .. сонцю Бронцю. Ігі! Вже і
Бронця якась на язик лїзе. Що за біс?!
(Кидає перо на стіл). Чи нема в нас навіть
приличного слова, щоби Р.:JІМувало зі сло
вом "сонцю"? (Встає й широкими крока·
ми ходить по кімнатї.) Ігі! Чи вже Музу
nрогнівив я чим? Із весною всюди ра
дість, чути співи на двопі. а v ~'f'"~' тvnо
умність загніздилась в голові. (Сідає ко
ло стола.)

ЯВА 2.
Л1н. (Входить із кухнї співаючи.)
(На арію: З тої гори високої.)
1. Ох, коби я соловей ку, вміла так співати
І як ти все своїм співом людей чарувати:
Я'б свойому миленькому в садочку співала
Я'б що ночі своїм сnівом його звеселяла.
-з--

2.

Навчи мене, соловейку,

гарних nісень
(своїх.

Щоб мій милий все здрігав ся від сnіва(нок моїх.
Щоб було йому весело тоді як у раю,
Як лиш тільки гарну nісню йому засnіваю!
З. Навчи мене, соловейку, так гарно сnі(вати,
Щоб я вміла миленького свого забавлsrtи;
Хай в милого серце в грудях немов ар
(фа грає,

Як JПtШ тільки, його мила, nісню засnіває!
(По скінченю nісні' nідходить до Васи
ля, гладить його захмурене лице й nитає):

Чого ж ти, лю&-!й, нині знов знервований
і такнИ розсїяний? (Жартом) Щож, знову
не римує, чи інсnірації нема?
Чиж. І одно, і друге. Твоя nрикмета
відгадування чужих думок і теnер nослу
жила тобі вірно. Гратулю!
Лін. Ти вже nовинен був nогодити ся
з тим, що про бльондинок тяжко тобі
ук.'Іадатн nоезії.
Лиш нудна монотоне
ність виходить усе:

Б.1ьондинка-дитинка личко як малинка,
Гнvчка як билинка й біла як сніжника,
Очі в неї ясні, коси золоті,
Як тяжко без неї тут на самоті! Ха, ха, xat
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Чиж. Захотїло ся тобі мучити мене ни

нї, Лїночко. Не про бльондинок, нї навіть
не 11ро брунеток взяв ся я нинї писати,
а ради хлїба насушнього. Чуєш?
Ради
х.1їба! Недавно редактор Палїй телефо
нував до мене, щоби на завтра з на
годи приходу весни написати йому
щось "поетичного", для поміщеня на пер
шій сторонї газети "Вільне Слово".
Я зачав писати про чари весни і дійшов
до того місця, де хочу сказати, що: з
весною вся твар шле свїї поклін "зо
лотому сонцю" ... Дійшов до слів: золото
му сонцю тай немов сокирою врубав.

Здається, що нема в нас приличного сло
ва щоби rимувало зі словом "сонцю".
(Встає, ходить по кімнатї й приговорює:)
Сонце,- сонця,- сонцю,- сонцем,- на
сонцї ... золотому сонцю ... (павза). Сонцю
зо.1отому ... (Нараз скрикує:) Маю вже,
маю! От і туман з мене, ще й квадрато
вий.

Лін.
Шо вже маєш? Інспірацію?
Чиж. Вже маю! Так гарно складається,
так rСІrнп виходить!

Лін. (Хпдить вслїд за ним): Та що вже
маєш? Вже• римує? Як же ж воно вихо
дить?

Чиж.

Пориває жінку, крутиться з нею

по кімнаті й пrриспівує:)
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,

'Розтоnило сонце кригу на весні у маю,
Квітки всюди зеленїють, гарно як раю,
Вже й про весну моя nісня виходить

(гарненько,
й до ладу вже римуєть ся-моє, ти, сер
(денько.

(Біжить до стола і пише.)
Ось бачиш який буде початок.

(Подає

Jlїночці написане.)

Лін. (Бере "nоему" й голосно читає.)
Jз весною кожна птичка і кожна травичка
• Кожна квіточка в городї, й навіть пече
( ричка,

Шле поклін свій гень у гору, дар Боr·оЕ·і
Найкращому

зі всїх

(свому,
Богів, сонцю золо
(тому.

Чиж.
( Піднесено) : А що, не rрандіозно? А може не римує? Та ее є найкра
щий зразок nоезії яку будь-коли наnисав
я. А як є вже гарний nочаток, то й успіх
зяпевнений. (Бере від Лїн. nоему і каже:)
Ти. голубко, біжи до кухні і гляди, щоби
обід був на пору зготований. По обіді sr
мушу йти до редакції. йди, голубко. ,1 ~

тут буду докінчувати свою оду- сонцю

"

золотому.

Лін. Добре, мій голубе nоетичний. Обід

st

Nриготовлю на пору, тілько ти не іри·
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туй ся тут більше і не перепрацьовуй ся.
Памятай, що з музою силою тоже нїчого

не Rдїєш. Муза теж, здаєть ся, до Кате
горії бльондинок належить, а з бльондин
ками треба бути осторожньому. Ти чей
же про ее добре знаєш?
Чиж.
Знаю, мій канарчику-щебетушечко,- але ти йди і свою частку сnов
ни без доганно, бо я вже таки добре го
лодний.

Лін.
Ні не піду, хиба заспіваєш мені
тую пісеньку, яку я найлучче люблю. При
співі й інсnірації набереш більше. Ану-ко,
любенький, заспівай мені.

Чиж. Розспівала ся ти нинї, як на добrе
лїто! Тому, nевно, захотілось так тобі сnі
вати, що весною і квітками nахне в'округ
хати. Чи і тебе чар-весна теж крильми за

чеnила?

Канарку мій! Щебетушко!

Го

лубонько мила! (Пригортає їі.)
Лін. Може й зачепила ... Я все люблю ту
пісенькv. і1 особливо, як ти сnіваєш їі.

Як засnіваєш її для мене, то за те зварю

тобі наіісмачнїщих пиrіжків на обід.
Чиж. Нї, Лїночко! Краще співай ії сама.
Я нинї захриn тrохи, то ще готов опога
нити їі своім голосом. Я також люблю тv

nісенькv, але лИш тоді, як ти співаєш )"і

своїм ми.гrозвучним

голосочком.
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Ану-ко,

канарку мій сіренький, засnівай її для ме
не, на З[адку юних днїв.
Лін. Нехай вже й по твойому буде, але
ти ломагай трохи.

Чиж.

Ну, гаразд! Зачинаймо вже!
· (Співають.)

(На арію: Як почуєш в ночи.)
Як згадаю тебе часом,люба, тихцем,
То і тужу тодї і сумую.
І надслухую все, чи уявою хоч,
Твої кроки, я, люба, почую.
Чи nочую той хід яким давно колись,
Ти до мене в садок виходила;
І божилась, що там, в тій хатині в садку,
Ти за мною цїлий день тужила.
Скажи, люба, чи ти, хоч тихонько часом
Сnоминаєш ті хвилі любови?
Чи нагадуєш ти, ту калину в садку,

й ті колишні палкі розговори?
Чи тихонько коли твоє серце теnер,
Віделоняє тобі таИни свої?
Чи нагадує ще, як любило воно
Ідеали любови святої?

І як в серці своїм ще почуєш колись·
rолос щирої мої любови;
Не лякаИ ся його, не здрігай ся, не плач.

Не rоби безпотрібно трівоги!
Rін лише прилетить глянуть в серце тВОЄ'
tfи любов та давня ще жарі~.
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І назад nринесе про минувшість згадки,
А тодї вже на все занїміє!
Чиж. Дякую тобі, люба! Тепер йди вже
.n.o кухнї і готуй l'i "найсмачніщі" nиріж
ки, бо як я загублю свою тему, тодї й
інспірація не багато nоможе.
Лїн. Добре, вже йду nиріжки варити.
(Коло двсрей обертаєть ся й каже): Як
знову не буде римувати, то nоклич мене,
хочби ради інспірації. (ШJJe nоцїлуя, цї
луючи свою долоню і здуваючи мнимий
поцїлуй у сторону Василя.)

ЯВА
Чиж.

(Самий):

3.

Тепер JJИШ · покЛЯС\'Ю

всїх nриклонників Бога-Сонця, тай хлїб і
сіль на нинї буде запевнений. (Дзвонить
телефон.) ГaJJJJo! Є! Він самий, в першій
«:Jсобі.
Хто
говорить? Хт()? Анночка?
(Оглядаєть ся) (Тихче): Як же ж там
золотокоса

Що?! Зараз

русалка?

сюди

Весс.1;1?

3 порона?

прийдеш? Але'ж, Ан

ночко. не можна, жінка в дома! Ти ж зна
єш що я вже жонатий ... Що?! Мені гро
зить нсбt'зпска? Твій муж знайшов всі
мої листи? Чомуж ти ще досі не попалила

їх? Як?

Прийде з револьвером? Чи

ви

юбидвоє nодуріли там? Коли? З::~.раз?
Бісить ся, кажеш? Прийде застрілити
~-
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мене·r Порадь йому, нехай вnеред сnробує
на собі, чи добре цїляти вміє. Що? ... Гал
ло! Галло! Заперла! .. (З лоскотом залерає
телефон.) Що за біс?! Що за каналія?!
Ії чоловік бісить ся, бо найшов мої листи
писані до неї ще за "Кру ля Тимка." За
раз прийде сюди, наробить комедії, стрі
ляти буде, а може й убє ... Ох, пропав я! ..
От тобі радість із весною.

ЯВА 4.
Лін.
(Входить): Хто говорив телефо
ном?
Чиж. (Сідає коло стола і вдає що пише)
Лін.
Чому не відповідаєш? Що стало
ся?... Хто телефонував?
Може якась
бльондинка-дитинка? (Павза) Чи справді
що стало ся? Говори ж бо! Хто телефо
нував?

Чиж~
(Мнеть ся.) Та то ... вона ... то.:.
Лін.
(Мякше) Хто вона? чого її тре
ба? Чи бльондинка?
Чиж. То Анночка ... пані Чмелик. Вона
Зараз nрийде сюди ... Ох, пропав я! ..
Лін. Тай через Анночку ти зараз і го
лону тратиш? (Мягко): Слухай, голубе
мШ. чого ти все скриваєш свої тайни пе

редімною? qИ ТИ думаєш, ЩО Я Не розу':
і\tію того що- ти будvчи поетичі-fої вдачі,
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мусін мати знакомство з жіночим полом?

Часами, може, шукав їх товариства ради
mспірацій, а .часами знов толєрував їх
тому,

що

не мав відваги прогнати влїз

ливих від себе. Чи

не належить до тих

влїзливих і ця Анночка?

Чиж. Нї, Анночка не належить до· влїз
ливих. (Встає і нервово ходить по кімна
ті.) Пропав я!
Лїн. Що стало ся? Та говори вже раз!
Чиж.
Ти не розумієш ситуації... Вона
nрийде обороняти мене!
Лїн.
Прийде оборо1іяти тебе? Перед
ким? Передімною? Перед твоїм канарком
сїреньким? Ха, ха, ха!
Чиж.
Він
найшов
мої
листи, мої
поезії які я писав
колись до неї і прийде
сюди, щоби застрілити мене за те ... Бі
сова робота і г лулота людська! ...
Лін.
Хто він? Анночка? Кажеш, що
Анночка прийде, а тепер вже знов про
когось иньшого натякаєш. Хто ж є той
"він?"

Чиж.
Але яка ж ти холоднокровна ...
Тут зараз зачнеть ся траrедія, стріля
нина, а може й убє мене а тут ти ще
мvчиш мене

своїми здогадами ...

·лїн. Та вже раз скажи менї хто тут має

прийти.
~
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Чиж. Кажу ж тобі: він- Анночки муж!
Він знайшов усї мої листи й поезії, які я
колись писав до неї, і прийде зараз сюди
розюшений як дикий буйвол, щоби за
стрілити мене. Чуєш? Прийде застрілити
мене

....

Лін. От маєш, Грицю, празник! Треба
було це відразу розповісти ,мені. А він
зачав від Анночки, та ще так. невинно.
( Павза.) Знаєш що? Поки він тут прийде,
ти йди там у другу кімнату і переберися.
Убери чисту сорочку, чистий ковнїрок f
краватку, а я тимчасом зготую каву. Ну,

йди ж бо вже!

'

Чиж. Лїночко,- чи ти з глузду зїхала,
чи доперва зачинаєш зїздити? Тут пахне
кровю, трупами, неславою а їі причі
ски в голові, краватки, канапки, торти,
кава

...

Лін. йди і роби, що тобі кажу! Чи чув
ти коли щоби хтось кого застрілив тоді,
як він є гарно зібраний, причесаний і має
здорову голову на карку? Чув коли?
Чиж. Нї, не чував про таке ...

Лін.

А може чув коли про випадок, де

хтось спокійно nив горнятко кави, а там
нараз пвав ся до когось і хотїв стріляти.
йоrо? Чvн коли про таке?

Чиж.

НІ", не чун

- але
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що ти хочеш

тнм доказати? Я не розумію тебе! ..
Лін. йди і переберай ся скоренько, що
би не було за nізно. Ковнірці чисті найдеш
у верхнїй шуфляді, сорочки є у спіднїй.
Іди скоренько, а як хто прийде тут, то я
попрошу заждати поки там не перебереш
ся. йди ж бо вже, най я тут трохи попря
таю! (Випихає його за двері. Сама спря
туе дещо, потІмІ шукає чогось у його
бюрку, знаходить якісь листи, кладе їх
зверхана бюрку і говорить): Отут будуть
під руками, на поготівлю ... Хоч на nевно
не знаю, що саме він посилав ії, але може

й тепер мое предчуття nослужить менї
вірно. (Чути стук у двері з надвору).
Лін.
(йде і отвірае двері. Там стоїть
Анночка.)

Ани.
є

І

ЯВА 5.
(Нервово): Чи...

чи пан Чиж11к

R дома?

Лін. Є! Прошу до середини! ( Анночка
входить.) Зачекайте хвилинку, він зараз
тут бvде. Він тепер перебераєть ся там у
другій кімнатї.
Анн. Але я мушу таки зараз його бачит11

Лін. Чи справдї таІ\е дуже пи.~ьне дїло
маєте до нього? Може би зачекали доки
не пепсберсть ся?
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Анн.

Кажу ж тобі, що мушу його зараз

бачити. Не спиняй мене ... ' Скажи правду
де він є?

Лін.

Але ж я зівсім не сnиняю вас. Го

ворю вам, що він перебераєть ся тепер у

другій

кімнаті. Але як

діло

таке дуже

нагле, то прошу, nросто в ті двері, а він
там є.

Чиж. (3 другої кімнати): А де є чисті
сорочки, Лїночко?
Лін. (Іде блище дверей): Я ж тобі ка
зала, що сорочки є у спідній шуфлядї!
Анн. Ох, він справді є там! Пропала я,
і він зі мною! .
Лїн. (До Анни): От бачите, що він ще
не зібрав ся. Зачекайте ще хвилинку; я
зроблю свіжої кави. Сідайте! (Виходить
до кухні.)
ЯВА 6.
Чиж. (Яяляєть ся у дверях, лиш у ка
мізельці): Анночко, ти вже тут? Що ж
та.\\ стало ся у вас?
Анн. (Біжить до нього): Я прнІанла
остеречи тебе. Він усі листи поперечиту
в;ш і зараз прийде сюди щоби застрілити
тебе. Як з;Jстане мене тут, то іі мене не
пожалїє. Як же менї захистити тебf'("
Скрий ся де,

Василю, виїдь
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куди, щofiff

він не застав тебе тут.

Чиж. Та куди ж мені виїздити? Я'ж ні
кого не вбив.
Анн. Ратуй ся, на м~лість Божу, поки
ще не запізно.

ЯВА 7.
Лїн.
(Вносить каву ... Василь ховаєть
ся назад до світ лиці) : Ось горнятко сві

жої кави для вас, Анно. Кажуть, що кава
є добрий підкріпляч на розтроєні нерви.

Прошу! Тут є сметанка, а тут цукор. А
кілько кусочків цукру? Один? два? три? ..
(Вкидає цукор у горнятко).
Анн. Досить вже, досить! Я солодощів
не вживаю багато.
Лїн.
Прошу, не церемоньте ся. Почу
вайте себе мов у дома.
Анн.
Ох, Лїночко! Як ти можеш бути
такою доброю
тут

заносить

і такою гостинною,
ся

на

таку

страшну

коли
тра:

rедію? Чи ти ще про нїщо не знаєш?
Лїн. На що ж тvт заносить ся? На яку

трагедію? я не р'озумію вас!

.

Анн. Мій муж зараз nрийде сюди, щобн
убити твого Василя за те, що Васиш, ко"
JJись писав ш1сти до мене.

Лїн.
Коли ж він такі
писав до Вас?
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каригідні листи

Анн. Та це вже було давненько. Він ще
був тоді самотний.
Я робила що могла, щоби не допустити до·
цього, бо ж то давно вже було ... Порадь,
що маю робити тепер. Я прийшла остере
чи

вас.

Лін. Це буде якась комедія, а не тра
rедія. Я· вже привикла до таких комедій.
Пан Чмелик не буде першим, що прийде
сюди з таким добрим і людяним заміром.
Анн. (Робить великі очі): Хиба це мож
ливе?
Лїн. На життю людськім все можливе ...

А може ще торта позволите? Прошу!
Беріть! Свіженький. нинї що спечений.
Анн.
(Бере кусок): Це медяний торт?
О, це є люксус мого Антона. Він так лю
бить 'медяні торти!
(Чути стук у двері)
Ох, Боже, це вже певно він! Зараз зачнеть
ся нещастя. (Нервово) Ліtючко, ратуй
нас!

Лін.
Заспокійте ся, і поRnпїть ся як
гостя в моїй хатї. (Сама йде до двеnеІr іІ
отвирає їх і спокійно говорить): О, пан
Чмелик! Прошу до середини! Ви рідкІІіІ
гість у наС'. Прошу!

Чмел.

ЯВА 8.
(Ускакує до середини з рсво.гІьвс
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ром у руцї, оглядаєть ся на всІ боки, не
мов шукаючи кого, тодї говорить до Лін):
Ти є жінка того лотра, того розбійника,

\

того харцизяки, що розбиває моє родинне
щастя? Де він?! Най пімщу свою кривду
і зведу з ним свої порахунки. Більше не пи
сйти йому любовних листів до чужих
жінок, бо і своєї не буде більше бачити!
Де він? ...
Анн. Антоне, успокій ся! Шо з тобою?
Хиба ж годить ся так поводити ся в чу
жій хатї?
Чмел. Ого! І ти тут є? Не годить ся
кажеш? Не годить ся захищати
своєї
честн і родинного спокою? А хиба тобі
rо_<].ить ся знаходити ся тепер тут? Де той
тхір? Нехай ще він скаже менї, чи годить

\ся так, чи нї! Де є та гадина солена, де?

\

Лін.

(На протягу Антонової мови при-

~~товляє друге горнятко кави і пильно
с,.1їдить його рухи): Чи не краще сісти ко

:')

стола та випити горнятко свіжої кави іі

:~асnокоїти свої нерви, пане Чмелик? Опі
сл.я н замір свій виконаєте краще, розсуд
ніще. Прошу, пйне Чмелик, сїд.айте! (По
дає крісло.)

Чмел. Жінко! Як ти можеш бути такою
хоподнокрвною? За хвилинку будеш мати
трупа в хатї. а тобі ще хочеть ся гостити

.

-17-

мене кавою?

Лїн.

Пане Чмелик, nрошу не пробуйте

ростроїти й мене безnотрібно. Я вже при
викла до таких викладів. Ви не є nерші,
що приходите сюди з такими інтенціями.
Прошу, сїдайте!
Чмел.
Будь nевна, панї, що коли я nо
кіньчу з ним, тодї вже нїхто другий не бу
де nриходити тут із такими інтенціями,-
як ТИ ГЛУМЛИВО ВИСЛОБЛЮЄШ СЯ.

Лїн.

Минувшого тижня nриходив тут

один nан, у такій самій сnраві й у такім
нервовім настрою, як ви, тай більше на
стріляв язиком ніж револьвером. Збив
менї найкраще дзеркало в х.атї, а nотім
зачав оправдувати

вовий,

що

ся,

що вtн дуже

дуже ростроїний

нер

1

і тому так

зле цїляє. І кінець-кінцїв, заnлатив менї/
за розбите дзеркало, тай ,nішов собі cno.f
І<ійно домів. Я не хочу бути свідком зно'
такої неудачної авантури.
і

ЧІ'VІелик. (Грізно)

: Твоя байка звучитІь

гарно, але будь nевна, добродїйко, що "fjи
инакшої будеш сnівати тоім як я виn.Q

рожню кулї які тут (показує револьвер)
чекають nотиску мого пальця. Я не
цїляти в образи та у дзеркало, а в
хто розбиває моє родинне щастя.
розбите дзеркало. як буде яке nісля
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бу ду
тоГо
А за
тоr:о ·

як я скінчу стріляти, заплачу тобі трупом
того тхора, котрого зовеш своїм мужем.

Розумієш мене?
Лін. Але ж сїдайте, прошу! (Подає крі
сло). Поки мі й там перебереть ся, випий
те горнятко кави і заспокійте свої нерви

трохи. Опісля то і стріляти буде лекше, і
скорше nоцїлить ся.

Чмел.
чи

може

Чи ти, жінко, не розумієш мене,
ти

не

годна

паняти

о

що

тут

ходить? Я приПшов пімстити свою зране
ну честь і змести з лиця землї того тхора,
якиF1 затроює мій родинний суnокій, а ти
ще угощувати хочеш мене? Чи не годна
ти паняти того, що в гостї не йдеть ся
з на битим револьвером?
Лїн. Але сїдайте! прошу! (Присуває до
нього таріль, гариятка і иньче.) А кілько
кусочків цукру берете до кави? Один?
дна? три? (Вкидає цукор до його кави).
Чмел. (За третим куском): Досить! Я
тобі говорю, що я хочу пімсти. (Сїдає на
крісло і кладе ренольнер на стіл.)
Лін.
Позвольте кусок тоrта. Свіжий,
неданно спечений. Пrошу! Анночка каза
ла менї перед хвилею, що ви любите ме
дяний торт. Прошу!
Чмел. (Простягає руку по торт): А ме
дяний торт? (Але схоплюєть ся на ноги.
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хаnає за револьвер і знову nочинає): Не
хочу нїчого! Крови хочу! Де той Анти
христ? Хочу вnеред його nо гостити!
Анн. Антоне, та ж заспокій ся вже! ..
Лїн. (Скоро): Ах, яка я забудьковата! ..

Навіть сметаf!КИ до кави не вляла. (забі

лює каву): прошу, nане Чмелик, сідайте і
випийте горн'f!ТКО кави, а тоді' робіть вже
собі, що самі хочете. Прошу!
Чмел.
(C'ift.aЄ, і знов кладе револьвер
на стіл.)
Лін. (Продовжає): А вже коли я мушу
бути наочним свідком цеї комедії "розби
вання родинttого щастя"- то чи не кра
ще й мені' nо~снтити о що тут розходип,

ся й· як воно зачало ся?
Чмел. (Ви-rягає з кишенї жмут листів):
Ось евіденці~! Тут є вс листи й nоезії,
пнсані твоїм чесним мужем до мої жінки.
Читай, як м.а.єш охоту! Більше nояснень

тобі не треб.а. буде. (Кидає листи на сті.іІ,
nеред .Лїночf{у.)
Анна. Антоне, що ти робиш? (Хоче зі
орати листи).
Чмел. (Грізно): Не рущ і не риnай ся!
Не до тебе rоворю!
Л1н. (Бере листи й уважно nереглядає
їх): Але ж ne вже Бог-зна коли цї листи
бупн nисані. Певно ще тодї, як Анночка
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бу.1а не замужна.

·

Чмел.

Так? (Бере один лист, найгруб

ший і показує): Цього хиба ти не догля

нула? Це найцївіщий зї всїх, і написаний
до неї як вона була вже замужна. Що ж
}Іа не ти скажеш?
Лїн. · (Бере від нього той лист, розгор
тає й читає на голос): "Найкращій зїронь
цї, золотокосій русалці, моє любовне по
сланіє" ...
Чмел. його зірки ще нинї всї погаснуть!
Лїн. Прошу, ще горнятко кави. (Нали
ває.)

Чмел.
крови

Лїн.

;

Не

хочу нічого! Хочу пімсти,

...
А rtyкpy знов три ·кусочки? Один,

дна, три.

Чмел. Досить вже·! Досить три.
Лін. А ще сметанки і торта ... Прошу!
Чмел. (До себе) : Який контраст! Чоловік паскуда, а жіtіка,- мов
каву й їсть торт.)

Лїн.

ангел!

(Продовжує читати):

"Ох, Анlіочко, Г()лубочко,
Ппости мені. зазvлечко.

Як 1\0JlІf грішив- я може,

й був нечемний дрібку тоже.
ІІ ~об потїшить твою душу
Признати ся тобі мушу:
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(Пє

•

Що нїколи, анї нїде,

Не забував, люба, тебе.
Все образ твій в серцї носив,

І щиренько тебе любив;
Тай любити дальше буду,
Тебе, люба, не забуду.
Коли б в мене була сила,
й сокалині були крила:
Я-б до Анночки в гостину
Прилітав

у кожну днину.

Не судилась така доля,

N\ов билинка серед поля
Проминають літа мої,
Без Анночки золотої.

--

Це на памятку хай буде,
Що ще жиють тії люде,
Що про Анну памятають
й щастя-долі їй бажають.
Ха, ха, ха! Та ця поема вже давненька.
Вона написана вже тому кілька років ...
Анна і Антін (разом): Кілька років то
му?! ..
Лін.
Так! Ue я же дав на його nоезія.
Вона належить ще до його початкуючих
проб. Колись, давненько вже, він і мені
був приспав її, тільки заголовок був инь
чий. N\енє звав він "чорнокосою русал
кою."

Чмел.

Шо запишеш пером, того не ІШ

-
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тягнеш волом від дати, яка є на тім вір
ші, минуло лиш пару місяцїв і написаний
він спеціяльно для неї, зі всїма любовними
прикметами, щоби завертати її голову ро
мантизмом, тоді, як вона була вже замуж
на. От шоІ

Лін. (Бере, наперед приготований лист
з бюрка, розгортає його й подає Чмели
кові): Ось вам також евіденціяна потвер
дження моїх слів. Читайте, прошу, не вірний Савле!
,
Чмел.
(Читає голосно поданий йому
лист): Вп. Пане Чижик. Вашу нїби поему,
"Посланіє золотокосій русалцї" зверта
ємо Вам як не пригідну до друку. Краще
пишіть щось для людей, а русалок остав
те в спокою."

З правдивим поважанням,
Олекса Палїй,- Редактор.
(Тихче): Лист датований ще 7-го сїчня,
року, тай nисьмо Палїя пізнаю.

1925

Лін.
От· бачите, вже більше як чоти рі
роки минуло як він посилав те "посланіє"
до друку. '1И ц-е не є добрий доказ, що
"пос.ланіє" не було писане спеціяльно для
nанї Чме.лик? Вони ж R той час ще на
віть не знали~ся.

Чмел.

Виходить, що правда є по вашій
~~
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сторонІ, панї. Все ж таки я не бачу в тім
великого розуму посилати комусь поезії,
писані Бог-зна коли під претексом, що це
спеціяльно написане для тої особи.
Анна. (Починає Іритувати ся і ріжними
рухами виявляти своє невдоволення.)
Лін. Великого розуму не було би в тім
f тодї, коли би це було написане - nримі
ром вчера. Але тут ходить о те, чи Ваші
nідозріння, що до мнимого "розбивання''
вашого

родинного щастя,- є оправданї.

Чмел.

Підозріння були оправдані поки

ця справа не

була висвітлена

зі

зовсїм

иньчої точки погляду. Завдяки вашій хо
лоднокровності, це освітлення прийшло
в пору і без фатальних наслїдків.
Лін.
(Бере від нього лист
кладе на,
бюрко): На життю, як на довгій ниві,
все може притрапити ся ... Але ж прошу,
пане Чмелик, беріть ще торта. Тай ви,

Анно, почувайте себе як у дома.
Анна. (Нервовими рухами відсуває від
себе горнятка, тарелі й иньче ... )
Лін. Я не гнїваю ся на вас, пане Чмелик
за ваш нинїшний поступок. Ви є чоловік
ще молодий, то і не дивниця, що і гаря

чий ще. Щаслива Анночка, що має такого
мужа, бо де є правдива любов, там- ка
жуть-все є трохи заздрости

...

Анн. От тобі пріlSда на світї! Ах нїк-

Чемник! То він посилав менї поезії писані
ще Бог-зна коли? ..
Лїн. (Продовжує): Це вже такий закон
що поки чоловік молодий, то й пориви

його молоді, раптові й не все як слїд об
думані, тому часто й хибні. Але закон це
не умолима річ і годї нам не числити ся
3 тим.
ЯВА Q.
Чижик.
(Являєть ся вдверях гарно
одїтий).
Анн.
( Продовжає своє): Я ж думала,
що то спеціяльно для мене було написане,
на

nамятку

нашого

колишнього

знак3м

ства. А виходить, що тій поемі вже бі.г,ьше

..

ЛІТ

як

..,...

менr

Чижик. Це також лише закон розбіж
ности думок. Ти думала, що я поезіями
таки з рукава сиплю? Захотїлась чогось
"поетичного" на nамятку, так я і заслав
тобі, що було в той час під руками.

Анн. Видно, що в тебе було тих руса
лок багато, а поема лиш одна.
Чиж. А хоч би й так було, то що ти
на тім тратиш? Ти є вже замужна жінка,
то й байдуже повинно тобі бути, кілько
в кого було, чи є русалок.
·····ес

Анн.
лиш

(До Антона.): Антоне, і ти тюзВіF

так

глумити

ся

над

честю

твоєї

жінки? (Встає і зі злістю йде до дверей..
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що велуть на двір.)
Чмел.

Від тепер уже почина.оть ся кар ..

динальна комедія!
Чижик. (До Анни): Я зівсїм не маю за
міру гл умити ся над тобою. Борони мене
Боже від заміру такого. Я лише говорю,
що я не є, нї нїколи не був, ходячий ін
кюбатор (машина), щоби на кожду люд
ську примху міг вигріти принагідну со
нату,

як квочка курятко.

Анна.
Ти вігрів одну, тай думав, що
для всїх вистане. Ха, ха, ха!
Чижик. (Продовжує): А захотїв хтось
мати щось "поетичного" на nамятку, а я
не був у поетичньому настрою в той час,
то.дї я вишукував якусь давиіще написану
поезію, яка підходила би під смак даній
особі-і засилав... Хиба це моя вина, що

дехто думав, що то було спеціяльно для
нього написане?

Анн.

Бач його! Він посилає тобі пять

лїтнї поезії

ще

й

позує

за rенїя перед

тобою! Не треба менї таких поезій! Мо
же ще навіть не його, а Бог-зна чиї nоІІс
реписував.

Лін.
Але ж, Анно, заспокійте ся. Чи
годить ся так -!J.УЖе брати собі до серця
'Те,

що

давно

вже минуло ся? По що ж

іритувати ся задля такої марницї?
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Анна.
(До Антона): Чом же ти мuн
чиш тепер мов навіжений? Чого ж ти
прийшов сюди? Ходи до дому! Чуєш?
Чмел.
Чи ти хочеш, щоб я попроси!!
його, щоби написав тобі другу поему, бо
тамта вже зістаріла ся?
Лін.
Прошу, пане Чмелик, беріть ще
торта ... А може ще кави позволите?
·
Чмел. (Бере торт і наставляє горнятко
на каву): Прошу, але лиш пів горнятка.
Дякую!

Анн. (До Антона): Коли ж ти покінчиш

із тою

кавою? Ходи вже

до

дому!

(До

Василя): І. як ти міг в імя святої любови,
так ошукувати мене? Може ще і всї ті ли
сти, які ти писав до мене, були теж ли
ше попереписувані з якоїсь книжки? Ох,
як я ненавиджу тебе тепеr!

Чижик. Може і листи писав із книжки ...
Мусів із чогось учитися.
Анна.
(До Антона): Чого ж ти прий
шов сюди? Гоститися? Ходи до дому, ка
жу! Ох, які ви всї nлюгаві нинї,- фаль

шиві, без чуття, що аж гидко див1пи ся
на вас! ..

Лін. Але ж, Анночко, сядьте ще на хви
.~инку тай заспокійте ся. Беріть примір зі
свого мужа. Бачите, що ця комедія прп
колишиї любовні посланія,- вже і йому
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о

виглядає смішненькою. В імя колишньої
знайомости, жийте хоч добрими сусїдами
тепер.

Анн. Я думала, що тут бу де. хоч о дро
бинка якоїсь сензації, якогось геройства,

а воно так бездушно
п1дко. (До Антона):
Як мало ще тобі тої
тобі тільки, що будеш

кінчить ся,· що аж
Ходи вже звідси!
кави, то я наварю
міг купати ся в ній.

(Виходить гнївна на двір.)

ЯВА 10.
Ті самі без Анни.
Чижик.
МJJин меле, мука буде; язик
меле, біда буде. Добре казав колись му
дрець: Хорони нас Боже, від нещастя, вій
НJІ, граду, і від друзїв т~tже. А ми самі
д.амо раду собі з ворогами, як JІИШ до ннх

промовимо добрими словами. А ті друзї,
вірні-щирі, "сnасителї" наші, ті все до
ран прикладають гарячої каші. Ще й при

ходять в твою хату, щоб нїби сласати,
д опісля ''сензаційно," тебе розїnняти ...
Бо сензацій їм nотрібно, як цвітам весною
треба сонця, дощу й теnла для життя й
роЗІЗОЮ.

Лїн.

(До ВасиJJя): Не забvвай, любий,

що тебе ще багато працї Жде нинї. От,
краще йди назад там у кімнату і nepeбe

Pif ся знов. Може зі святочним цим уб(1а- 2'-ff.

нням скщtсш де що і нинішнього святоч~
ного настрою зі с.ебе. Іди, любий, будь
послушний ...

Чиж. (Кланяється Лїночцї і каже) : Не
хай дієть ся воля твоя, пані. (йде до
кімнати звідки nрийшов.)

ЯВА 11.
Правдива комедія!

Чмелик.

(Встає)

Пора і менї йти до дому. Дякую вам, nанї,
за знамениту каву і за люксусовий торт,
тай

прошу

ному

даруйте, що я .в неоправда

подражненю,

поводив ся

тут

мов

божевілt.НІ1Іі. Ви своєю холоднокровністю,
нсtвчили мене дуже багато ЩІНЇ.
Лїн. Менї приємно було гостити вас у
CI:oїrt хатї, пане Чмелик. Вибачайте за
скромну

•·остину.

Чмелнк. (Сам до себе):
може

допровадити

сліпа

O't,

до чого то

людська

зазд

rісТh. (До Лїночки): Кажуть люде, що
кого Бог карає, тому язик надточує а ум
скоrІ)Чає ... Нинї я був зразком такої жер
твк гнївv Божого ...

Лін.

·я

подивляю вашу сильну волю,

nане Чмелик. що помогла Вам опанувати

Ваші

ростраїні нерви,

в

кому часї.
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такому корот

Анночка.

ЯВА 12.
(Являєть ся вдверях і грізно

rлядить на Антона).

Чмелик.

Пускаєть ся до двереіі): Бу

вайте здорові, панї.

Лїн.

Заждіть ще хвилинку, пане Чме·

лик, хай обчищу ваш сур,дут із цих кри·
шок. (Обчистивши на нїм сурдут, каже):

От, тепер

уже краще!

(Оглядає

його)

Здаєть ся, нема вже нї одної кришечки.
Анн. (Грізно): Чи довго ще будеш там
гостити ся з тою жінкою?! Ходи вже, а
то вона ще· й кучері зачне розчісувати
тобі! (Вийшла на двір.)

ЯВА

13.

Ч\"елик. (До Лїночки):

Дякую!

(Йде

скоро до дверей, там обертаєть ся й ка

же): Здорові будьте,. nані Чижик, тай ще
r:Jз дякую вам щиренько за все!

Лін.
забули

Заждіть ще, пане Чмелик! Ви ж
свій реRОлhвер на столї. (Подає

і-і ому ровельвер).

Чмелик. От краще булоб, щоби я його
і! не брав був зі собою. (Ховає револJ,
веr у кишеню): та нема зла, щобп-на
добро не вийшло! Бодай одну добру річ
зробив я нинї ...

Лі'и.

Цїкава би я знати яку?- як Пf""}~
-ЗО-

стн1е З<t цїкавість.

Чмелик. Тій гидрі, що

tta людській мові

зветь ся "заздрість," nоnарив я нинї кри·
ла nри вашім горнятку І<ави, і ще багато
дечого

нанчив

ся

....

Лїн. Приємно мснї почути це ~ ваших
уст, nане Чмелик. (До себе): Славити
Бога, що горнятко кави сnовнило свою
благородну місію нинї.
\
Чме.ІfиІ(. Відходжу від вас багато ро
зумнїщим нїж був тодї як гнав ся сюди.
Оставайте здорові, панї!

Лін. Жнчv і вам доброго здоровля,
иe ЧмелиІ<. (Заперла днері.)

n:t-

ЯВА 14.
От чого її хатїло ся ...
(Сn рятує зі стола): Хотїла сензації, "зо
Jютокоса русалка." Сенз:-tції на чужиіі
кошт! Як би не горнятко К3Rи і трохи

Лїtf.

(Сама):

"лиnльоматїі''

то

nевно, що кінець тому

всему був би був багато більше

сенза··

ційниІі, т<ІІІ пt:Rно, що бльондинка-дитин
ка бvла nи вийшла звідси багато nільшс

вдоволсною. Та на цей раз нех::~й в~n'"1оrtя

єть ся про::юю. А мій поетичниЇІ Дnн-Жv

ан .ше й обстоював за нею:- "Нї, 1\Юкс.
Анночка не н~лежить JJO тих влїзливих."
Ха, ха. ха! (Павза.) До чого то сnосібна
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добродушніСть людська. Кажуть, що до
брий все бачить лиш добре, підлий лиш
підле у других.

Велика житєва nравда криєть ся у тих
кількох
словах.
говорить·,

З.11.аєть

(Оглядає

кімнату,

і

ся, що вже все поспрятувала,

що й спїду з "революції" не лишило ся.
Я в nовні задоволена ви-слїдом нинішньої,
хоч і не поетичної оказії, бо сnодію ся,
що більше вона не повторить ся.
(Співає):

(На арію: Лугом іду коня веду)
Щоб та буря, що минула,
Більше не вернула;
Я би, зі своїм nоетом,
Щасливенька була.
Я свойому миленькому
Головоньку мила б,
й на пбід все пиріженьків
Смачненьких варила б.
А часом ще то і nісню
йому зacniвaJJa б,
F.o все СВ()ГО чорнобривІ(Я,
[Циренько кохала б.

Цїк<ІRа я знати, що мій поетичний Дон
Жvан там робІІtІ,? (йде тихо до кімна
ти де є Василь.)

-
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