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ДІЄВІ ОСОБИ: 

ВАЛЄНТІй КЮТКА, ·господар дому. 

ЄЛИОАJВЕТА ЮСТКА, його жінка. 
ПАНТЕЛЕй МІРА, приятель Кі<:тки. 
МАРІйКА, ·слуЖ'НИЦЯ в ЮСТ>КИ. 

НЕЗ/НАйОМА ЖІНіКА (Пані Міра). 

КІСТКА: Синій жупан, біла камізелька, короткі 
штани, чоботи, рукавиuі, капелюх. 

МІРА: Темний nлащ, білі штани. 

Пані КІСТКА: Біла тоненька суконка. 

МАРІйКА: ':_Іорна перкалева суконка і шапочка на 
голові. 

НЕЗНАйОМА ЖІНКА (пані Міра): Шовкова су
конка, шальок, очіпок і вельон. 

Ява І. 

(Діється в nомешканню панства Кістки. Вихід на 
город; з лівої сторони до консерваторІЇ і двері на 
право і на ліво. Стіл, крісла, канапка, на п,раво 
стіл до писання. Пані Кістка сидить при столі і nише). 
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ПАНІ ЮСТІКА: Я муШу .покінчити своі 

винахо~и і вся•кі збірки рі,че'Й старини сьо

годня, щоби все •було в моїм мувею на 
приїзд приятеля мого мужа, пана Міри. Я 

зможу запамнтати lмеаа 1моїх цінностей 

лише тоді, коли будуть ув·ажно списані. 

Число двадця-ть друге: Пух до корка. Число 

двадцять трете: Попіл з першоJ люль,ки, 

яку ку!рили в старій Анrлії. Число двадцять 

четверте (Дзвонить дзвінок). Ах! хтось 

дзвонить. Не .може бути ві.н. В семій .го

дині точно приходить пан Кіст.ка. А мо

же це справді пан Міра. 

Ява 2. 
(Входить Марійка). 

М~РІйКА: Приїхав пан, прошу .пані, я

КОІГО ви споді-вались з чужих 1країв. Що-й
но заїхав на ·подвіря, а до ,кухні вносять 

всякі дивні р.ічи .. 
ПАНІ ЮСТ.КА: Я спо діюсь, що то усе 

для мене. Я думала, що він вечером ІП,РИ

їде ... Проси до хати. (Марійка виходить). 
Аж тепер буду мати ·багато :всяких старин

них річей, ·як луків до стріляння та інду

ські шкірки на нагайку. Все що найкраще 

знайдеть·ся в мої•м музею. 
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Ява 3. 
(Входить Міра). 

МІРА: Ах! Моя дорога пані .... я,ка Іра
дість -бачитись з ва'Ми (Кида€ шапку). 

ПАНІ ЮСТКА: Як.маетеся. Господи, як 

ви осмалилися і як всяка дорога ви"Мучує 

людеr.d. А ви так добре виглядаєте. Я хо

тіла сказати - 'ПОnрубіли. (Іде на ліво). 

Прошу сідати. (Подає ІН:рі·сло ). Пан Кіс11ка 
буде дуже радий вашому приїздови. Він 

чере.з кілІ>ка днів нічого 1не говорив, тільки 

про вас і що дня виглядав ващих паІКунків. 

(Сідає). Ну, а як ваше зДоровлн? 

М1Р:А: Дуже добре, пані,- всяко чую

ся, лише що приїхав з Маямі. 

ПАНІ КІСТКА: І ви подорожували че

рез А•мерику та приїхали до свого дому 

на півночі? Я думаю, що ви багато дечого 

·бачили. А пан Кістка, який радий буде по

чути про вашу подорож. 

МІР А: В него дуже до•бра думка, ·бо все 

те, що я бачив, було для мене дуже, а ду

же ці1каве. Ех, пані Кіс11ка! 'Лише ;подумай

те: хати, водоцади, Іко~щJІі, ди•кі качки, 

кручені дороги, м:у~рини, канали, мочарі, 

мінтові ,келіхи, долари ... 
ПАНІ ЮСТКА: Ну і СП!Р'авді ... 
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МІРА: Я думаю д~жати ·вас та пана 
Кістку що ночі <без спання через шість тиж
нів. 

ПАНІ ЮС11КіА: А обіцяні :мені старнині 
рі чи .... 

МІРА: Я всі з.Іf8)жив ·у .кухні. Там чудо

ва шкіра з 6уйвола, люлька спо«ою для 

вас. Коли З'ахочете ,перемочи пана Кі·стку 

то тільки раз потяПІете, а все 6уде гаразд. 
Т<1кож пара снігових черевиків і ножик до 

луп.т1ення ШІкіри з лю~дсЬ'ких ІГОлов. Як пан 

Кістка прийде до дому, то .я локажу вам, 

ЯК індіЯНИ JІУ'ПИЛИ З JІЮДСЬКИХ черепів 
шюру. 

ПАНІ ЮСmкА: А, чудово! 

МJРА (Вс'Г'ає): Я бачу, що ви ма€те гар

не помешкання. !Я пригадую собі, як ви 

що-й-но подружившись 1переносились до 

него, ·коли я вибира:вся в подорож. Нк бачу 
у вас ·Е маленька 'консерваторія. Також 

мзне гЗІрний город і вид на вулицю. Все 

у вас в наrJ;кращім порядку. 

ПАНІ 'І<КТКА: Ми З<і вQЬото ду

же задовол·ені. :Пан 1Юстка ніколи нікуди 
не виходить. До дому приходить в семій 

годині вечером. Тоді я подаю чай і гово
римо, а ча·сом грає•мо німаків. Часом він 
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співає .любовні піс-пі і каже, що він тоді 

найщасливіший, коли скине череви.ки і на

діне !Капці та ро;звернеться на ·~анапі. 

МІРА: Який чудовий обра'3 до'машнього 
огнища. А чи пан Кістка є добрим .му

жем? 

'ПАНІ КІСТІКА: Знаменитим .... 
МІРА: Нкий він •був :веселий чоловік, 

коли ·я познакомився з ним 1перший раз у 

маг.t1ора на •бали. А нк там .паІНночки забі

rали коло нього! 

ПАНІ КІСТКА: О! Він в-се те .лишив, а 

.я·к з•мінив·ся. Як би ви бачили - він каж·е, 

що на слово чести він не дума€, що є .ару

га жінка мені рівна. Тихо! 

(Годинник вибиває сему годину). 

МІРА: Чому? 

ПА:НJ ЮКТКА: Бо -годинник :вибив сему 

годину. За хвилю надійде він; ніко.1и не 

спізняється більше, я·к дві або три міІНути. 

(Дзвонить дзвінок). А бачите - він до

три:мує час до мінути. 

Ява 4. 
(Кістка входить з ліва сnіваючи: .,люба люблю 

тебе"). 

МІМ: С•піває як кана.рок. 
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~ІСТ.КА: Витай мій приятелю, як ~маєш

ся? Я так і думав, що ти приїхав, бо я боа
чи:в всякі :річи у ·кухні. Я дуже радий ба

чити тебе ... (До жінки): Люж:бітІКо! дай 

мені оден поцілунок (Звертаючись до Мі

ри): А ти не смійся з мене, 'бо я ні·коли не 

виходжу і не приходжу без цеї церемонії. 

Не :забудь те са'Ме робити, як ти будеш 

мати жіНІку, бо це,. п.іщдержує домашній 

СПОКЇ'Й, ВИХОЛОДЖУЄ ВОду В кітлі, •КОЛИ за

·КЇПИТЬ і в·се лиша;ється на воді староч•ка. 

МІРА: Яка охороняє тебе від попарен

ня ... 
КІСТКА: Знаменито. Дай руку. А ти 

не .прив~з жіноЧІКи до дому зі своєю ста

риною? 

МІРА: О, ні, :ні! (На бі•к): Бо я лишив 

її в домі старини. 

ЮСТ КА: Ще 1маєш час на те, правда? 

А тепер~ Люжбітко, подай мені .мої капці. 
{Пані Кістка переходить на ліво). 

JlAHJ КІСТКА: Почекай ще хвилину. Я 
мушу ·панови Мір.і показати свої цвіти, 

поки стемніє на дворі і повести його до
вкола нашого города ... 

ЮСТКА (Перебиває): ПречудниИ .го

род. Як ·би зи побачили. Люжбітка в ·ее-



-9--

мій годині рано в якійсь шлярці, а я в ніч

ні'й ·сорочці, вилапу:ємо довкола ·себе сли

маІків. Вона дуже спритпо їх ловить і через 
пліт пербкида·є сусідови в город; потім ми 

пол~мо і згорта€мо. Це гарніше як бави

тися в .компанії. Які гарні були ча·си ко

лись! Господи! А що сталося з панною 
Вар.кою? 

ПАНІ ЮСТІКА: Дорогень~<ий ІМій. Не 

запалюй с-гарого вогню, бо я дуже то·го 

не люблю. 

КІСТ:КА (До Міри): Бачиш, .який я ща

сливий чоловік Твоя правда, Люжбітко, 

твоя rправда. Коли .ми зааалюемо ·Смоло

скип •минувшини, ми в·се повинні 31гадати 

вя.занку давних знайомих! Так? ~а-ха-ха! 

Щоб бути 'певному ... 
ПАНІ ЮСТІКА: Вибачте, я піду ПОГЛЯ'і:ІУ 

на свої дарунки; там є снігові черевики і 
ножик до здИ:рання шкіри з голови. Пан 

Міра покаже •мені як його вживати. А 

ти мені по:зичиш своєї голови на практику, 

правда дороген~>кий? 
f<iliC1П<iA: А ще що би не видумала? 
ПАНІ ЮСТКА: Але це задля мене, до

ро.генький. 

КІСТіКА: Ну, то Га!Разд. 
(Пані Кістка вийшла). 
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КІСТІКІА: Бачите, ·приятелю, яке то миле 

сотворіНІ:ая. Нема ні злости, ні ·скарги; нема 

невдоволення, тільки висо·ке образовання, 

дуже ви•соке. Я часом д)'Імаю, ·що вона 

повинна би була бути •Королевою десь в 
яокому:сь :царстві, ні жжінкою бідноrо :по

середника. 

МІРА: Вона дуже гарна жінка. 

КІСТіКА: А правда, що так ... 
МІ·РІА: А ти повинен бути - иу, ну, чи 

ти щасливий чоловіІк? 

КІСТКА: Т•ак ... 
МИ~ А: Цілковито щасливий.? 

tl<iLCTIКA: Ну .. , - .ні, що до слова ціл
ковито, так як •ми .його вживаємо, то я 

не думаю ІНИМ послугуватнея в моїм по

ложенню ... 
МІРА: Справді ... 
·ЮСТ КА: А то :все моя вииа. Я не годен 

перестати мучити себе. , 
МІРА. А то чим? 

ЮС'ГКА: Антольоrіею женячки. 

МІРА: А то що має означати аптольо
rія? 

Ю·СТ'КА: ,Антольоrія - це те, чо.го я 

не можу тобі витолкувати. Ти і та•к не 

будеш цего розу:міти. То є таке як при-
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рода, про яку ІНе можна !JЮЗІказати. Слухай, 
приятелю, ми вже старі ЗІНайомі. Подивись 
на мене, чи є у rм:ене КІраса? 

МІРА: Певно, що ні . 
.ЮСТКА: Пять і пів стіп високий. 
МІРА: !Яюраз так 

ЮС'ШСА: Чи є щось у мені ,цо вподоби? 

М~РА: Я не 'МОжу нічого дОtглянути. 
ЮС'ГКА: Твоя правда. Я ,попросту опи-

тався, ·а ти rм:ені папросту відповів. А тепер, 
що могла така гарна, інтеліrентна цариця, 

не жінк·а, добачити в Мet"ni і ·вийти за rм:ене 

ваміж? Га? Тепер про антольоrію женяч

'КИ. _І подумай: де мої ду•мки, коли я лежу 

на подушці, часом 1без спання по другій 

годині рано? 

МІРА: Ти не хочеш оказати мені, що 

ти заздрісний задля неї? 

КІСТКА. Про це я не можу бути пев

ний. Я цілими днями працюю, а вона тут 

сама ... 
МІРА: Твоя правда ... 
ЮСТіКА: А тепер в моїй голові бли

-снула думка: Ти, мій приятелю, бувший її 

любовни:К. Але я 'її в тебе відобрав. Як 
би я бажав. (·Говорить тихо): Господи, 

як би я ·бажав ... 
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Ява 5. 
(Лані Кістка стала у дверях і слухае). 

МіРА: Що та•Іюго? 

ЮСТКА: Я 'хочу ·випробувати своІQ 
Люжбі'Гку, хочу побачити, що вона -би 

робила, як би мала другого до любови ... 
Чи ти спробу:єw це? 

МІРА: Я? 

ЮСТКА: Ти! Зроби себе вартним її. На

гадай собі давне почуття до неї·. Жалій її, 

що вона пересиджу€ цілими днями на са

моті. Г·овори про свої tnодоро·жі. Зали

тай, чи воІНа дійсно щаслива? Ну, що ти 

думаєш про це. Я певний, що вона на·ки

неться на тебе. А.1е ти не •зважай на те, 

зроби це задля мене ... 
МІРА: Ти наражаєш мене на небезпеку! 

tiOCTKA: Я даю тобі всяку .м·о.щливість. 
Моє життя залежить від те-бе. Зроби мене 
щасливим. Ти дуже гарний мужчина і гар

не у тебе поведеwdя. (Просить): Спробуй, 

зро·бн ... 
МІРА: Тоді ти будеш почувати себе 

цілковито щасливим? 

ЮGТК\А.: Та! Так. \Залежить ... 
МІРА: Ну, то я буду старатися. 

ЮСТ'КА: Ох, я:І<и'Й ти добрий, мій при-
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ятелю. А тоді будемо •мати багато сміху, 

коли буде по всему. 

(Пані Кістка зникае, накивуючи чоловікові кула
ком). 

МІРА: А може ні? 

КК11КА: Що? 

МІРА: А може вона пові;рить мені? 
ЮІС'ГКА: О, ні, ні! Вона того не ЗІро

бить. Навіть не згадуй про та·ке, .бо я 

можу умерти від ·попече<с~ня скорше, чим 

вона ·повірить то·бі. Вона тобі до•бре вуха 

наюрутить, я певний того ... 

(Пані Кістка кричить за сценою). 

ПАНІ ШСГКА: Марійко, уважай з ними. 

ЮСТКА: Во~а іде сюди; даю тобі пів 
rодини часу перед вечерою. 

Ява 6. 
(Входить пані Кістка). 

ПАНІ ЮСІІКА: Дорогий мій ,пане Мі:ра. 

Я не можу натішитися дарунками. А спе

ціяль:но військовою нагайкою. Тепер спра

вуйся лане Юст,ка, бо коли б ти чим небудь 
мене образив, так тоді положу на лавку 

і добре вибю. Пане Міра. Я дуже вам 

вдячна за те, що хоч ви знаходились дале-
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ко від нас, однак не аЗІбули подумати npo 
мене і ·про мою старину. 

ЮСТКА: Він дорогий наш П!риятель, -
правда Люжбітко? · 

illAHI ЮСТКА: Так справді, а ЯІКИЙ ми
лий ... 

МІРА: Сподіюся, моя дорога пані, що 

ваші бажання все будуrь в моїх думках. 

Я все буду ·готови<й на ваші услуги. 

КІСТКА (До Міри, стиха): Ах, то, ro, 
щось такого, але уважай, дел~катно ... 

МІРІА: МеН'е це роби11ь щасливим \
так яrк в колишнім життю, бачити вас вдо

воленою. А коли я ро.зд.УІМУІО над моєю 
невдачею, я, - я, -- але що я... Ко

лись іна·кше поговоримо. (До Кістки): Чи 

це те, що ви хотіли? 

ЮС'ЛК.А: Та - так, лише додай те·плих 

слів, розумієш ... 
ПАНІ КІСТКА (Тяжко зітхає): Ах, мій 

~орогий 1пане. Памятка :має свою вартість 

і .свої милі спомини. 

tЮОТКА Що це? Що то мають значити 

ті .слова. Я не думаю, щоби вона жалувала, 

що вона пані Кіе11ка. О Господи, коли вона 

аправді жалує ... 
ПАНІ IOC'IlKA: Я надіюсь, що еи з нами 
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останетесь на довшwй час. Пан Кістка для 
вас умисно прибрав ·Кімнату. 

(Пані Кістка і Міра гл~дять одно на другого). 

ЮСТІКА: Уже зачинає кликати мене 

пан Кіе11ка. :Перший раз, що вона не ска

зала - мій дорогий. А я-к вона на него 
ДІfвно дивиться. А може мені так при

виділося. (Підбі.гЗІе до неї): Люжбітко, 
Люжбітко дорога. Я іду до цвіток. Я нині 
купив свіжих. Я довго не буду ... 
і ПАНІ КІС11КА: Прошу те,бе - не спі-

,/Шіися. У мене є гість. А ІJ{ОЛИ я сама, то 

я все вижидаю твого повороту. Коли ж 

у мене є приwrель і то ще такий давний 

приятель, як пан Міра, то гмини стають 

мінутамк. 
ЮСТКА: Години стають мінутами. Ха, 

ха, ха! ТЗН<, так. (До Міри): А ти далеко 

не заходи, тілЬІКи легенько наруш, те все. 

Я знаю, що вона тобі дасть гарбуза, але -
але ... 

1v\IPA: Я маю її випJРобувати зі всяких ... 
КІСТКА: Правда, nравда, але не будь 

до неї за шорсткий, ти вже розумієш? 
ПАНІ ЮСТКА (На бік): Хоче tмене ви

пробувати. Дуже добре, мій пане. Чому ж 

ти ГrІе йщеш, міой: доро·гий? 
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1ЮС1:КА: Ну, :аж на останку назвала ме

не дорогим.. Але часом та,кі масні слова 

зрадливі. (До жінки): ЛюЖІбіт.ко, я вже 

іду і не прийду, аж ва шів години, не дов

ше. ( Зби!Р'а'€11ЬСЯ' відходити). До побачен
ня. (На бік). Ох, як би я хотів бачити, -
буrи свідком, як вона до нього віднесеть~ 

ся. Але 1Я мушу бачити. Ага, вже маю. До 

побачення. (Знов хоче відходити). Ага, а 

мій поцілунок. 

(Скоро цілує і закладає капелюх та виходить\ 

МІРА: 1Гарне ·сотворінnя, але дивни·~ 

все беться думками, а вас то певно по

важає. 

ПАНІ K·IC'tKA: 'Гак, скарги на него ду
же маленЬІКі. Досить добрий, так на·акі.іrь
ки я обзгnакомлена з чоловіками. 

МІРА (•Сіда€, на бі,к): Тепер сІПробую. 

Ну, Лю»<:бітко! Ох, як по рідному звучить 

оце імя і всякі дум•ки наамвбились в мою 
память ... 

ПАНІ I<lCilKA: Ох! А коли ІЯ ОІДе.ржала 

ваш перший лист. 

(Зза сцени показує голову Кістка). 

МІРА: Чи не гарного був він змісту? 

Як я побоювався, що ви його не одержите, 
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тому, що я так мало заплатив ·післанцеві ... 

(Сидять далеко одно від дpy_roro і ·помало зачи
нають присуватися до купи. Кістка заглядає'). 

ПАНІ ЮСТ:КА: А то я і не відпи-сувала, 
бо я бачила велику пошану до мене у 

кожнім слові. 

МJР,А (На бік): Як вона тарно гово

рить. Я мушу до:кінчити діло. 

(nрисувають крісла ще блище. Кістка лютиться). 

МІРА: Як то сталося, що ми розійшли
-ся, а .пан· Кістка став щасливиІМ чоловіком? 

Можете мені тепер відповісти? ... 
flkHI ЮСТІКА: Ви забагато жартува

ли ... 
МІРА: Т.ак? 
ПАНІ К!ЕС1ЖА: І мені здавалооя, що ви 

то ро.били з кожною гарною панною. 

МІРА: Але ж подумайте. Мені тоді було 

девятнадцяТІь років, а в тих літах всі хлоп

ці тратять голови, а може ... може ('прису
вають крі-сла ще блище; 1Юстка ломить .ру

•}(И) ваша ХОЛОДІRіСТЬ ДОВОДИЛ'а мене ДО 

крайности і я ставав любити других і цим 

я думав збудити вас, щоб ви прозріли, що 

я не ломлю собі голови. Але - але ( бе,ре 
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Ї•Ї за ;pYJKY) бажаю вам най.кращого щастя. 

(Цілу& їі в руку. Кістка вибивае шибу і зникае. 
Міра і nані Кістка зриваються). 

ПАНІ КІСТКА: Що то? 

МWА: Хтось збив шибу. 
ПАНІ ЮС11КА: Ах, це знов ті збиточ

':ІИ!КИ в сусідсrві. Все ки~ають ·Камінцями. 
(Дзвонить дзвінок). Пан Кістка певно при
йшов назц. 

Ява 7. 
(Входить Кістка і nробуе сnівати). 

КІОТ~: Т:раЛІЯ, траJІІя, я вже прийшо·в, 

я вже прийшов. Що сталося, Люжбітко? 

Ти виrляда€ш за-страшена ... 
ПАНІ КІСТКА: Я дуже наля:J<алаоя. 

КІСТКА: Справді? 

ПАНІ 1ЮСТКА: Коли я говори~ш з на

шим .приЯТt'tЛеІм, хтось киrсrу:в каменем і 

збив віюю в консе.рваторїі. 

ЮСТ:КА: Те все, що сталось? Не жури

ся ... Люжбітко! 
nАНІ КЮТ•КА: Що, мій дорогий? ... 
ЮСТКА: Принеси мені великий ніж. Ні, 

я хотів сказати свідеро.к. Коли я .кажу ве

ликий ніж, то означає ·свідерок Мені треба 

вивертіти дірку. Він там є в тво:Иі .кімнаті. 
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Та не дивись на мене так, наче не розуміІЄш, 

що я говОtрю. Зроби те, що я тобі велю ... 
ПАНІ ЮСТКА: Зараз, дорогенький ... 

(Пішла у кімнату). 

ЮСТКА (До Міри): Ну, чи говорив ти 

з нею? Який поступ? 

МІ!РА (На бік): Я НіtКОЛИ не можу ЙО· 
му того сказати. Що ж я йому скажу? ... 

КІСТКА: Ну, чому не відповіда€ш мені? 

МІРА: Ми були дуже короткий час. 

ЮСТКА: Досить довго, досить довго ... 
МІРА: Я говорив про нашу давну лю-

бов. 

КІІ.СЛКА: І що? 

МІРА: Вона ... 
ЮСТІКА: ТЗІК! 

МІРА: Видивила·сь на мене і казал.а ... 
ЮСТКА: Що? 

МІРА: Ніщо! 

КІСТКА: О! 

МІРА: Тоді ІЯ спитав, як вона може вас 

по·важати ... 
КІС11КА: Що ж вона на це сказала? 

МІРА: Казала, що я був за збиточний 

для неї. 
1ІGС'ГКА: А що вона потім робила? 

МІРА: Нічого. 
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КІСТКА (На бьк): То брехня. (До Міри): 

Чи ти присувався до неї близько? 

МІРА: Так. 

:КІСТКА: А вона до тебе таксамо бли

зько? 

МІРА (Хоче щось говорити і затипа

·ється та каже) : Ні. 
ЮСТ.КА (На бік): Друга ·брех,ня. Він 

одурює •мене, але я запаную над собою -
і - і ти -брав її за руку? 

МІРА: Т.а1к. 

KJ;Cif'KA: А вона видирала її від тебе? 

МІРА: Так. 

·І~КТ~ (На бік) І знов брехня - ді
явольська брехня. (До Міри): І вона ка

зала, що скаже мені? Я знав, що вона то 

зробить, •я був Іпевний, я знав, ха-ха-ха! 

Те.пер я щасливий (На бі.к): Яка зрада; до

бре, що я їх лідглянув - а тепер буду 

знати, нк маю з :ними повестися ... 
МІРА (На бі!к): Поведения пані Кістки 

дуже дивне, і я ні·я.к не можу йому ска

зати правди. То не можливо. Але то ·його 

вина, не моя. (До Юстки): Перепрошую на 

хвилину, я піду принести свої пакунки і 

хочу, щоби мою акриику 1примkт.или в 

моїй кімнаті. Але ви не турбуйтес9. Слуги 
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покажуть 'Мені. (На бік). Бідний Кіст,ка, як 

мені його жaJLJ<o. (Виходить на ліво). 
,КJС11КА: Він винуватий, ·він уrі•кає від 

моєї присутности. Ну і не дивота. Ох, яку 

неп!Равду мені ·сказав. Вона видирала від 

него с·вою руку. А я ·своїми очима бачив, 

як ·він цілував П. І це, що він уникає 'МОЕЇ 

присутно.сти. 

Ява 8. 
(Входить Марійка з обрусом). 

KLClliA: МарИіко! 

МАРІйКА: Що ,пане? 

КІСТКА: Я у місті цілий день. 
МАіРІйКА: Та.к, пане. 

ЮС'ІЖА: Як твоя пані проводить час 

дома? 

МА'РІLйКА: Раз так, другий раз інакше. 

КІСГКА: Виясни мені. 

МАРИ~<КА: Трошки ро·бить, трош1<и 

сварить, а трошки у вікні сидить. 

КІСТКА (На 6~к): !Певно, що всі нею 

любувалися; щоби бачили її молоді муж

чини, ЯІКі їздя,.1·ь автами. Юми мужчи.ни 

побачуть гарну жінку, що ·сидить у вікні 

у ·своїй спальни, то все ,кивають до неї і по

силають поцілуRки. Я вже .знаю їх штучки, 
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бо я сам те робив. .Марійко засвіти 

С·ВіТЛО. 

MAJ>.JйKA: Добре пане. (До себе): Що 

йому ·сталось сьогодня;> (Вийшла). 

Ява 9. 
(Входить пані Кістка з ножиком і nером). 

ПАНІ ЮСТКА: Дорогеrrшкий! 

ЮСТ КА: U~o дорога? 

ПАНІ КІСТКА (Іде до стола, бере папір 

до писання і чорнило): Я 'бажала б, щоби 

ти мені нап!Равив пера до ,писання. 

КІІСТКА: Я то зроблю. (На бік): Буде 

писати до нього, я певний, і я маю напра

вити пера. Я їх усі порозтинаю. (До неї): 

ЛюжбіткоІ 

ПАНІ ЮС1:КА: Що дороги~і? 

ЮСТК.А: Гарний мущина, той пан Міра, 

правда? 

ПАНІІ КІСТКА: Поважний. 

КІСТКА: Чи не думаєш, що він краса

вець? 

ПАНІ ЮСТКА: Ну і що ж? 

КІСТ1КА: Чи не жалко тобі, що ти за 

него не вийшла заміж? 

ПАНІ ЮСТКА: Що за видум·ка. (Іде до 

стола і пише). 



ЮСТКА: (Стараєть·ся бути поважним): 
Ох, що за ·страшні думки. Тепер вона пи

ще до нег.о· листа. Тра-ля-ля, тра-ля-ля ... 

(Співаючи приближується до стола і хоче поба
чити що вона пише. Жінка закривае бібулою). 

ПАНІ КІСТКА: Ти з.наєш що я не люб-
лю, щоби мені хто 1перескаджав, я.к я пишу! 

ЮС11КА: Тебе певно то вражає? 

ПАІНІ КІСТКА: Так. 
J<iiOCTK:A: А тоді ти не годна зложити 

слів запо;рядком? 

Ява 10. 

(Марійка входить з двома маленькими пуделками. 
Кладе їх на стіл. Входить Міра. Марійка вихо

дить. Пані Кістка складае записку). 

КІСТ1КА: Вона писала і не знати до ко

го. (До Міри): Ну, приятелю, бачили юм

вату? Вигідна, правда? 

МІРА: Дуже. 

ЮСТІКА: Зараз будете мати на вечеру 

телячу ,печеню. (Кричить): Чи любите пе

ченю? 

MJP А: Так, люб.лю. 
КІСТКА: А я вдавився ·б, як би пробунав 

її їсти. 
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(Пані Кістка сидить на право. Кістка сидить по 
середині, а MiQa на ліво. Кістка стереже їх своїми 
очима аж поки пані Кістка не зложила записки і 

не сховала). 

КІіСТКА (На ·бік): Та записка для него. 
Alx, ТЗІК і справді. То нічо, я про все дові
даюся. (До жінки): Я іду тепе!Р знов на 
кілька хвилин. Вечера і так ще не готова. 
За·бавлюая пять-десять мінут. 

ПАНІ IGCTKA: Не будь дуже довго, мій 
дорогий. 

ЮСТ>КА: Ні, дорога. 

МІРА: Чи він все такий нt:спо,кі1і:ний? 

ПАНІ ЮС11КА: О ні, ·він тільки :так. 

Ходіть блище до мене. 

(Присувають крісла до купи. Вбігає Кістка, вони 
розскакуютьсJІ). 

КІСТіКА: Вибачте, я вийшов без капе

люха. (На бік): Мало що не 1прилапав (Ди

виться злобно на них). Те111ер я вже іду. 

(Виходить). 

ПАНІ ЮСТІКА (Подає запиоку): Най

с:корше, як могла доручити. 

(Знов вбігає Кістка і бачить, як пані Кістка пода
вала записку). 

ЮС11КА (На бік): Ну, я добре вгадав, 
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то для него. Дуже доqре продовжають. 

Тут буде .вбивство. 

ПАНІ ЮСГКА: Ти вже знову назад, мій 

дорогий? 

rЮСТКА: Так, ІЯ :з!І'був - я думав, Го

споди, а я маю в руці. (Виходить) . 
.МІРА (Читає записку на голос): Про

доВЖ!І'йте свою діяльність. (До пані Кіст

;КИ): На ваше -бажання. 

(Присувається блище до неї. Кістка знов вбігає і 
вони розскакуютьс•). 

'І0СТіКА: Не піду зовсім, rкажу вам, не 

піду зовсім. Завтра вистарчить. (До Міри): 

Як бачу, ти зрабив усе, що я тебе ;п.росив. 
(На бік): Merr~i здається, що ,коли я ІПО· 

слідний раз вийшов, він цілував її. Я можу 

присягнути, що я чув відгук поцілунку. 

Ах, ·коли б я був певний. Та rя мушу здер
жати своє почуrгя аж доки не буду 

певний, а тоді. (Говорить до неї): Люжбіт

ко дорога. Коли та записка, що ти писала, 

є для ко·гось у місті, ·я можу подати за 

тебе. 
ПАНІ КІСТКА: Ні, ні, дякую, вона не 

вартує тільки .клопоту і ти не ·бувби та

кий ·акупий, щоб жалував одного цента па 

пе,ре-силку. 
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ЮСТКА (На бік): Як вони дивляться 
одно на одrюго. У мене є дум·ка ·скочити 

на них і ·сказати, як вони о6оє мене обду

рюють. Та ні, цего я !Не зроблю; я накладу 

на них лапку і по·кажу хто вони є. Мені 

блиснула добре думка; я вже їх маю ... 
ПАНІ ЮС1'КА: Дорогенький, що сьо

годня сталося тобі вечером. 

КІСТКА: Нічоrо. Мені помішалось від 

мистецького інтересу; я думаю, що те

пер у мене є вільна хвиля. Я напишу листа 

до броварника, щоби заб:рав собі порож
ні ф.ляшки. (Переносить чорнило на дру

гий бі-к). Нехай собі забере, бо потім схо

че, щоби я йому заплатив. Що за погане 

світло. (Згаса€ половина світла). Я забув 
купити ясніших лямпів. (З!гасає друга пu

ловина і на сцені стає темно). 

ПАНІ КІСГІКА: Дорогенький, який ти 

неосто ражний. 

ЮСТКА: Будьте спокі•йні, я зараз на

правлю. 

(Виливае чорнило на хусточку і коли nереходить 
коло nані Кістки, намащує їі ніс чорнилом). 

ПАНІ КІСТКА: Що ти ро-биш. 
'І0СТКА: Нічого, дорога, нічого, сидіть 

сnокійно, ІЯ зараз засвічу світло. (Вих·о

дить.). 
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МІРА: Чи вашим бажанням є, щоби я 

продовжав свою діяльність? (іl1рисуваєть

ся блище. На бік). Господи, що за rщр•ла 

жінка. Я ніколи в життю не можу сидіти 

у тем;ноті, не поцілувавши її ... Хто може 
запанувати над собою. (Хоче її цілувати). 

ПАНІ КІСТКА: Що ви - я на це не ,по

зволю. Як ви можете бути такі нерозважні. 

(Ці.11ує її і заче.рнює собі ніс). Ідіть. собі, 

пан Кістка іде ... 
(Світло засвічуеться, пан Міра сідае назад в свое 
крісло. Входить Кістка. Стае очарований, трясеться 

а підійшовши до )!(інки хапае її за рамя). 

КК1іКА: Жінко, дивись на того чоло

ві,ка. Дивися на його ніс. йди до ·своєї 

кімнати, візt>ми зеркало і подивися на свій 

ні.с. Ходи, ·моя пані, хол.и. (Тягне її). 

МІРА: Дуже дИ'вне пацедення. Однак 

мій приятель є досить покараний за вс~кі 

підозріння до своєї жінки. Що мені ро

бити? Я нінк йому не можу правди сказати, 

як вийшли мої освідчеІНня, бо він дуже 

сердитий. 

(Входить Марійка. 

Ява 11. 
Міра стоїть обернений до неї 
плечима). 

МАРІйКА: Вас бажають бачити. 
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МІРА: Хто та·кий? 
МАРLйКА: Післанець, ,прошу пана. 

МІРА: Я зараз з ним потоворю. (Обер-
тається до Марійки, вона сміється). Чого 
ти смієШ1ся? 

МАРІйКА: З вашого носа, пане. Він 

з чорнилом. Ха-ха-ха! 
МІРА: Коли так, то 1Я все буду чорнити. 

(Цілує Марій,ку, вона утікає). О Господи, 

дівчина мала рацію. Як це 'могло статися? 

Аж тепер я зрозумів; пан Кістка знає все. 

Бідний Кістка. Але вперед ІПО·бачу :післан

ЦІя, а тоді свого приятеJІІя вибавлю з біди. 

(Виходить на ліво). 

Ява 12. 
(Входить Кістка з правої сторони). 

КІСТКА: Тепер мі,й пане, я з вами. Утік? 

Нема. Ша по·боявся мене зустріти. А спи
тайте про паню Кістку. Я ніколи не думав. 

що вона такого твердого серця. Ані одної 
сльози, ані одного слова не промовить. 

Я хотів добре висваритись, та нема з ким. 

Ох, Лю*бітко, як ти могла так вчинити? 

Що мені тепер ,робити? ... Я запалю бу

динок; я зроблю щось такого, щоби ціле 

місто мало про що говорити ... 
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Ява 12. 
(Входить Марійка). 

КІСТКА: Марійко, де є той чоловік? 

МАРІйКА: Який ·чоловік, пане? 
ЮСТІКА: Та он той, зрадник. 

МАРІйКА: Я ніJЯІюго зрадгпика не ба-

чила. 

КІСТКА (Глядить на Марійку. На бік): 

Навіть до слуги брався. Ох, що за сво

бідник Ти знаєш, про ко·го я питаю -
про чоловіtка зі стариною. 

МАРІйКА: А.га! Тепер вже знаю. Він 
пішов з нісланцем на почту. 

ЮСТКА: З 1післанцем? З післанцем! Це 

воІНи хочуть уті.кати. }І маю два пістолі, 
котрі кушив убивати коті·в. Наладую оtби

два і застрілю його і її. Марійко! Не вихо

ди з цеї кімнати. Уважай на ті двер·і, а я 

піду дістану свої пістолі. 
МАРІйКА (Налякано): Ох, пане! 

ЮСТКА: Так, ІМОЇ пістолі, а .коли папі . 
вийде зі свовї кімнати, с·кажи, що я •пішов 

з дому на цілу ніч, на цілИtй тиждень. Ска

жи, що я ніколи до дому не поверну. А 
тепер на ст.річу. (Пішов). 

МАРІйКА: Що сталося з ним. Це дуже 
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дивним здається, що мій пан раптово зі

йшов з розуму. А такий ·був спокійний 

чолові.к. (Дзвонить дзвіно'К). Хтось дзво

нить .коло брами. Може то той зрадник, 

як мій пан його :Кличе. А може він прийшов 

назад. Я певна, що вечера вистигла. (Ви

ходить). 

Ява 13. 
(Входить nані Кі~тка). 

ПАНІ ЮСТІКА: Нема нікого? Я чула, що 
він говорив про пі.столі, але де він •подів
ся? (Чути чиїсь кроки). Хтось іде сюди, 

:певно •пан Міра. Я піду назад у свою кім

нату. (Вийшла). 

Ява 14. 
(Входить Марійка з пакунком і nоказуе nані в 
шальку, щоб увійшла .!.{О <;ередини. Кладе пакунок 

на стіл і подае їі крісло). 

МАІРІІійКА: Прошу, сідайте, пані. Ваш 

пакуно.к на стІJлі. Я зараз поверну. 

Ява 15. 
(Входить Кістка. На сцені темніе). 

ЮСТКА: Небесні сили! Хто це? А то 
моя Люжбіт.ка у шальку, чекає в темноті, 

щоб утечи з ти•м приятелем? А що це? Ії 

пакунок, а в нім все .по~рібле до утечі. 
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(Підбігае до неї і нею -rрясе). Ох, ти, зрад
нице. Ти препогана жінка! Не та·к легко 
ти від мене утечеш ... 

(Жінка кричить. Світло засвічується). 

Ява 16. 
(Вбіrае Маl!ійка, Міра і пані Кістка виходить зі 
своеі кімнати. Кістка глядить здивовано на них. 

Жінка скидае шальок). 

ЖІНКА: Пане! 
МАРІйКА: Пане! 

ПАНІ ЮІС'ІІКА: До,рогенький мій! 
ЮСТ.КА: Не Люжбітка?! То жі,ака, нку 

я так тягав, не Люжбітка? Хто ви е, пані? 

Скажіть зараз, поки tЯ ,УІМЛію! Хто ви е? 
MLPA: Ця пані, моя жінка. (Обіtймае її). 

ЮСТКА: Твоя жінка? То ти справді не 

думаєш уті,кати? (До жінки): Але тоrй по

ц.ілунок у темноті, tМО·Я пані, чим зможете 

змити ту пляму? 

ПАНІ ЮСТКА: Своєю сповідю. 

ЮС'fіКА: З чого? 

ПАНІ ЮСТКА: Що я .підслухала, що ти 

хотів 'мене випробувати. Мене це дуже вра

зило, бо я знаю, що така проба для мене 

не була потрібна, але щоби задовалити 

твою за:здрі•сть, я грала ролю зрадниці. 
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КІСТКА (Клякає на коліна): Ох! Люж

бітко, прости мені. 
МІРА: А тепер, мої приятелі, хочу ви

сповідатись зі свого .гріха. Ця жінка ви

йшла за мене за,між потайно, ще коли я 

виїзджав в подорож. Тепер вона п.ри1хала 
з доброю новиною, що нашої женячки не 

треба •більше держати в тайні. Отже ми 

завтра виїзджаємо до наошого щасливого 

до.му. 

ЮСТ'КА: О, ні, ·Мій доро·гий приятелю. 
Ви мусите остати в нас хоч на тижде.пь, 

побачити наше нове життя. (Витаєтьоо з 

панею Міра): Як ваШІе здоровля, моя пані, 
дуже ІМені мило вас бачити. (Цілує ЇЇ). 

МІРА: Чекайте, •пане! 
ЮОfІКА;: Дуже добре, мій цриятелю. 

Тепер ми запечатали книгу. Прости і ти 

мені, мій дорогий пане Міра. Я вже ніколи 

того не повторю. Ходи, Люжбітко доро

га і поцілуй мене. А я тоді стану щасливим 

чоловіком, ·Коли куплю тобі гарну су,конку. 

( Люжб і тка цілу·є його). Славно! Вона мені 
простила. Я думаю, що ви мені усі прости

те. Я знаю, що між вами нема ні одного, 

хто не любив би поцілунку у темноті. 

3 а в і <: а. 




