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-ДіЄВІ ОСОБИ: 

Горпина Шпортуниха - молода жінка, держит" 

корчму. 

Стеnан, - лїтній tюловіІ<, подорожниИ. 

nотап. - небіr його, молодий х.лоn~ць. 

Шпонька, - старосвітський nанок~ лисий. 

Шило, ·-· сусїда його, з економив. 
Гаврип.о,- хлопець Шпоньки. 

Андрій, - хлопець Шила. 

nріська, наймичка у Шоюртииихи, дївча. 

-- Д"іЕТЬ СЯ В ІЮJІТЗВЩИНЇ). 





Простор<І хата з кімнатою, доволї гарно прибрана. 

Просто -- двері вхідні~ ШІ.ІІЇно - широкі лави, у ку

тку - бар,.ло та ненка шинчана посудина. 

На нраво ~ двері в кімнату. 

Я В А І. 

Горпина сама. 

Горпина. (Сидить під вікном, шие очииок і сnі

вае): 

Го .. 1уб rизиі1~ І'ОJІуtі сизий - голубка сизійша: 

f)ап,ко мил.ий, мати мила -дружина милJйша. 

3 6ап)ком, з матїрю зійду ся - гріха наберу ся, 

Л :t дружиною :<Jіі-іду ся - ІіС ннrоноrю ся! 

Та вже-ж менї не ходити, І<уди я ходила7 
Та нже-ж мені "е любити, кого я любила' 
Та вже-ж не ходити в JІЇСКИ 110 горішки 

Ой, вже·Ж менї минули сн д\вочії смішки! 

Ох, правда, нравда! Минула ся воля дїво•ш! Не 

3tІУJІН СЯ, ЯК і ГОJЮВУ ІІОКрИJІИ. Не 3 1ІУЮ СЯ, Т\<Іабуть 

нк і кrасу мою, мов водою, змиє! То була ВЇJІЬНОЮ 
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нтш11кою- мій день, моя і ніч! Нї клоnоту, 
би: було ному жуrштися! А тепер нї, сама У••.адс:а.. 

І<ОЛО t:н.:r~uro: за хазяйствечком назирай, nодорожних 

витай. та шо:шуИ, щоб 1-1е минали "4"осподи, бо з того 

й хлїб їмо. 

Иншнй nристане, як шевсРІ<а смола, а nрогнати 

не можна; то тут ' хитруй, і дури його; що ще мов 

пеrіжок· не готовий; от спечу, то й піднесу! Сьміху 

з ними - тай rодї! А надто з nанами, ян от Шило 
чи Шпонью1. уже й сиви чупрундирj, а все: -
.,Горпиночко, перепілочко, та лебедочко!'' аж за~ 

слинять ся, та облизують сн. . . а я ім: і nаноченьки 
·мої, голубчики, а сама собі в думці сnіваІо: 

Ой густий очерет. тай леnехуваtий; 

Чи тн-ж мене не nізнав, прішелеnуватий'? 

011 ти, дурний, давав. даоав, я, розумна, брала; 

Як ти ниі1шон ::.а ворота. з тебе глузувала. 

~· городі бузина перерубленная: 

Одчеnи rflt тн, плюгаnий, - я nолюбленная! 

І Не, хвалити Бога. маю чо~1овіка, що не за:!tдрить 
і йме менї віри; а тоб з другим; лиха набралась! А 
мій нї: ми живемо лагідно. Та що це, нема його? 

Поїхав 110 горілку, тай проnав: коли~б ще не запі

:шив сн, бо на дворі таке коїться! ... аж! (Зазирає 
v nіІ<оІще). І світа не видно! (Прислухаеть ся). -
()1 І<ОГОСІ) fior і несе вже. 
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Я В А .. ІІ. 

Степан, ІІотапь і Горпина. 

Степан. (.У кожусі іі цирицїJ. ІІомагай-бі! 
1Jo·ra11. t Теж; тупає ногами, струшує з кобеняка 

сніг) . і~ень добрий І 
Горпина. (І<.nаняеться). Здорові були! РоздІІ

гай·rс.сі::.. 

Степан. t Скидає сїряк) . Тай холод>ю-ж, матери 
його нинька, аж руки nоклякли! 

Потап. Мороз здоровий, а вадто, як навернули 

нроти вітру- ножем ріже! (Бє рука об руку). 

Горпина. nогріі-і:тесь-же KOJIO ІІеtІі; оце, тільки 

що витоnила. 

Стеnан. Киньте ним краще чоr·о т:шш·о, дmt чо

І"О чарки роблють. 
Потап. Еге! ІІі•І - то бабсьІ<а річ, а флюuка 

коаацька! 
Горпина. Та то горенько, що нема ні кршшї: " 

вже чоловіка давно жду з горіІІкою. от-от буде! 

Потап. Е, кепсько! 
Степан. Погано, Тетяна! Так ~юJ•шть і ІЮrрітись 

не вдасть ся. 

Горпина. Та я-б раднїща, та КОІІИ тее. Ііаче-

кайте " ІІаляниц•о ннссу та борщу горяченького вси
ІІJІю. (Вибіrае). 

Степан. Моторна моJюдИІІІІ! Тай хороша, ні вро-
ку! От щастя атоми Панасу! - Ех, як-би rш мене! 

Потап. Куди вам дядьку? 

C1·ena11. Звісно куди! Знаемо куди! 
Потап. Е-ж боч:ить кіт сало, ·га сили мaJJO. 
Степан. Говоrи; ще може й тсб(" зn !ІОЯСR затк· 
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немо, дарм<І що сиві! Памятають мене ло всіх шла

хах; знаемо звідкіля нідjйти! Бували по світах! 

Потап. А вам часами дядьkу, не дав ся хто у 

знаки? Не заnдавали хлеру? 

Стеnан. Менї? Що.б зо мною яка оказія була.? 
Зроду ніку! Та я і з води сухим виJйзу - не то що! 

nотап. (Підійшов до мисника і нсрснлежує фля
ІІІКИ). Либонь тнкІ! 

Стеnан. А ну й •:nравдї, вдарся до кляншоrо бо
га; може хоч ва чщжу пошле нам! 

noтan. Та таки ~~а нещаст€ nоJІзиш1ю дещицю! 

Потаn. Та таки на наше щаtт-=: Іюзлшшю дещи

ІІЮ! 
Степан. От і добре І А ну, ке сюди! (Підходить 

жартлиnо). 

nоті.п. Нате-ж. т:-t й менї лишіть {]ОЛооину! 
Стеnан. Тобі мсш>шу, бо тн молодший! 
noтaro. Добра правда r 
Степан. (І Іє >ШХИJІьttем) Снасибі! Не бійся, ю 

шив і тобі. 

noтan. (Дивиться). Не дуже богатоі 

Горпина. (Ббіга) От і 11алящщя, а борщ зар• 

І-іИТЮ1ІУ J ІtеЧЇ. 

Степан. Та туть, rоснодИН(.', ми без вас nозлq

дїйкунаJН..J трошки. 
ГорnшІа. (ВнснІІu борщ) О! як? 

Потап. І fоназливадн ІІедопитІ<ів чарки на дві,-

тпй ЛОЖИJІИ! 

І'орпина. То й добре! 

Стеnа11. Тш< не сердитесІ,, нснн кралечко? 

орпина. І-Ії! С[дайте-ж, та закусїть, чим Бог по-

слав. 

noтan. Од токого дїлu не цураються. (Беї сїда-
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ють. Jдять. Горпина сіла шити. Кілька хвилив MQ· 

вчать, а далї ~- покволом) . 

ся). 

Горпина. З города? 

Потап. Еж. 

Горпина. А що"> 

Пота11. Боропню. 

Горпина. По чім? 

Стеnан. Три з шагом. 

Горnина. А мій по чотири. 

Стеnан. Добре. (Тдать). 
Горnина. А свинина як? 

Потаn. Не дуже. 

Горпина. Пилнnівка? 

Степан. Є? ж! (Встають хрестаятся 

Потаn. Ну, спасибі вам! 

Степан. Уконтетовали: тerter і в дорогу не стра-

шно. 

Горпина. Та куди пи? ОдІю•rиньте ще! 

Степан. F., нї; зпізнимось. 
Потаn. Тепер у Пилипівt<у не оглянешся, fi.K 

віч! 
Степан. U!e, як nоламаємось, то в вас і занозчу

ємо, моя ясочкоt 

Потаn. Та ви, дядьку і наrочито менї віз нола
маєте? Глядіть! 

Горпина. Rиrаднйте ще що! 

Степан. Далебі! А може й отой nан. що ми стрі-
~1и, поламавсь нарочито? Признавайтесь! 

Горпина. Відчепітьси з ним! ЯІ<ий ес там пан? 
Потап. А з Ча11ліївки - пан Шпонька. 

Горnина. Невже? А я його оце й згадувала. 
Степан. Бач. яка nравда: нанави і чорти дити~ 
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ну колишуть! його й згrщують, а нашого брата, то 

1!1'! 
noтan. JахотЇJІИ! 
Горпина. (Жщплиио). Иншоrо за•·адаеш так, а 

ЮШІОГО Й ИНЗК. 

Степан. О? Ну, 11рощайте! А що там слїд? 
Горпина. Та. що ласка; сїна не браJш? 
СтеnаІІ. !Ії. (Да€ гроші) 

Горпина. Спасибі. Не минайте .. ж нашоі хати. 
Cтenatt. Та, и що-дни-б завертав, як-би ласка.-

(ГТідморrуе і чуха ІІОТИЛИЦЮ). Гаї 

Горnина. Якої-ж вам ще ласкиї 

Потап. Тс.шої, яІ{ від дндини що-дня! Коли не за 

tryбa, ТО 110 НО'ГИЛИІlИt 

с·rеnаІІ. Гс-rе! Такої не треба! 

Горnина. ( Проводю•ш їх). Ха-ха, не любите? 

ІІІ• прощав~йтс-ж! Щасливо! 

Я В А ~-

Горпина сама. 

Горnина. Ач, і парий, " туди-ж> І чого вони 
до щшюго бrата так лІшнут~->? Пrюсто і не одчеІtить

ся1 (ОrJІндаєсІ) кrуrом) Чи Сіа, як забруднили ха1у; 

а '' JІюблю. щоб у мене було "'' у віночку. (fІриби
рі:!). Оттим менї і не до вnодоби tІашn стать, що од· 

но-тільки колотись, та пrибнраі-і ;-іЗ ними: Натоми· 

сtІ ~іа дснg, а дїла й не знспь. (Дивиться у вікно). -
JІрісько, Прісько! Зажени лишень теля у ІіQШару, а 
то корову виссе. 
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Голос ПрІськи. Та от, тривайте: ворота одчи

ню. 

Горпина. О! Може ГІанас приїхав?! (Бере на !lЛе

чі КОЖУХ j ВИХОДИТЬ) 

я в л 4. 

Ш11онька і Гаврнло. 

Шпонька. (Входить засапаний у кожусї, обоя
заний поясом, у капелюхах). Ух! Ох! Фу! Бррр! -~ 
(ДоГавриJІа) Ну, куди-ж ти дивишся? Не бачиш, 

що nан засапався? Ух! Аж дух· забива! Оце так! Та 

Ііу-бо, 'ХОЧ росперезуй швидче! 

Гаврнло. (Матузuтси коло пояса). Татуть •атя

r·лось! 
Шпооrька. Зубами, зубами. От, пропаду! Та 

швидче-бо' 
Гаврндо. (Сїпає зубами і крутить пана). Нїчо

го не вдїеw! Ач, якt (Упирається коліном у спину і 

·rяrне обома руками пояса). 

Шпонька. Ой! Та ну тебе к'fіісу: ти менї і •tерево 

перервеш на двоє! Ой! 

Гаврнло. Не подається. (Пояс "ерерв•вся і 
Гаврнло о.дJrеоrїв шкареберть; ніднимаетьсf\, чуха

Еться). Ач і увірвався! 

Шпоньна. Я тебе увірвуt От, каторжниіі, трохи 
нещастя не зробив! (Хапається я а живіт і кривитt>

ся) Фу! Скидай-же кожуха. неприторенний! Так 

і звик no біси-батька-зна якому! (Гаврила з за пле
чt.:іі скида кожуха так що рукава вивеrнулась) і ки-
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да його t-liJ ослоні). Зтягай ще чоботи! 

Гаврило. (Сі11а за ногу; 11аи берется за осnона 

і їздить rю хаті). Коли не злазить. 

Шпоньиа. Та ну тебе к'бісу, ногу одірвеш! -
(l-IнcиJty зшш чоботи і зостаf.тся в одніх довгих пан. 

чохах) Ви-б р<.tді ІІШІі..І в Jюжцї води утоли.ли. Які 

тн санки :ішІрИІ·? Не ІІридивнвси хиба, що шінови 

.:Jt'ГІ<О it шию звернути? Ти думuєт, що у пана не та
юІ SІК у тебе? ТІ-t думаєш, що шнюви легко nішІtИ хо

дить? Га? 

Гаврило. Та хто-ж його знав) що таке скоїться? 

Я про ccuc uаіІдуже, а ви-ж поїхали на санках наnа 
Шила. 

ШnоньІ(а. Не зпщуй менї його, - хай вjн тобі 

скааится! 

Гаврило. Та н тілм<и кажу, що завжде з ними 

їздите і-і теє. 

Шпонька. (3серцем). Ти знов таки? Геть з очеІі! 

Та що-fі МС'НЇ rанки були полаrожені! 

(ГаврнJІо чухається і виходить). 

Я В А 5. 

Шnоньна сам. 

Шnонька. (Ходить по хатї сердито) . Завжди 

Ї3дитс? Тьпху! Я теnер на його, соба .. юrо сина й гни
нути не хочу! ШпонL>к:;І, каже свиняча. А, що~б 

тобі •uцїниІІо, Іроде! А? Я його цілий вік за ~рн
ятелн вважан. а він, ик гадюка та! Тривай~ nо ба 
чимо, хто з нас дворянин? Плюеш на мое дворян

ство? Плюнуть 1'Обі межи очи' Мій б3тько. цїд 
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прадїд, прапрадід - споконвіку, тутешні стовбові .. 
а він хто? (Ходить). Який ще з його дворянин? -
Твій батько пришлець! От що! Я тобі докажу! (Хо
дить знову по хаті). Шпопька ... Шпоньку всї гпа
ют•. кого не спитай! 

Я В А 6. 

Шпонька і fорnнна. 

Горпина. Здрастуйте, добродїю! Чи ще жи-

венькі? 

ШпоІІька. Здорова була, Горпина! Та ·rак собі, 
не дуже то. А ти, як ся ма€ІІІ? Чи ще? 

Горnина. Та ще, Хl:ІаJшти Бога. живемо. хліб 
жуємо. та вас згадуємо. Чого ее вас, добродію, так 

довго і в вічи не видати: то було що-тижня з прия

теJІем, ІшнЬм Шилом. 
Шпонька. (З запалом). Який він менї приятель? 

Ворог лютий, чорт! ... 
Горпина. (С11леснувши руками). Що це ви каже

те, добродїю? На 11ана Шила? Та ви-ж з ним з одної 
,lІОЖКИ. 

ШnоньІіа. ~)уло колись, а тепер под:.~й менї його 

:1аріжу, з~стріJrю! 

Горnина. Ох, моє днш~~н<о! Тахе страшн~ каж~

те, та ще проти ночі! ІНо з вами сталося? 

WnoньJ<a. д ти ще не знала. серденько~ 7!КИІІ: 
я сердитий! Е, зо мною не шуткуй: я такий, що бр рр! 

fорпииа. Цур вам! Я до вас тепер і підстуnити 

(ЮtІТИМУСІJ! 
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ШпоньІ<а. Ну, тобіJ переnилочко, дістуnитІі бr з 

печно. 

Горпина. Нї, годї; щей мене застрідите! І що й 

вигадали? І де-б вам з паном Шилом посварнтнся7 

Сказано - при~тель. 
Шпшrька .• (Знов з серцем) . .Який він менї прия

тель? Бун, кажу, коJІись .. а тепер, 1·ьху! Собака, от 

що! 
Горnина. Та чи ви справдї1 чи в жарт? Я й н~ ато

ропаю. 

Шпонька. 1-!евсправжки, на віки! (Ходить по са
tанїлиіі). Я його засуджу, того христопродавця! 

Горпина. (СrJJІеснувшн руками). З паном Ши· 

,rюм nозиватись? 

Шпонька. З ним! Хутїр nродам, а таки того чор
тячого виродка в саму Сибір запроторю! (Бє в стіл 

кудаком) . Побачимо, нкий ти дворянин! Твqй бать
ко -- ІІришлець! От що! 

Горnина. Та з чого-ж сварка у вас? .Як дїло бу

ло? 

Шпонька. А ось як! (Виймае таматерку і нюхає 

ІЮІ<ВОJюм; трошки отишеннй) Приходить до мене 

cьoroдrrt отой (ІІJІЮ€): "ну, кажеJ рушаймо, пане 

Іване, Hi.l азіщїн: нерша нороша добра!" - "Рушай

мо, кажу, який і мене біс в хат! одержить!" Заприх 

ьін саttки, нзпв и свого Ха па я. Знаєш? (Горпина 

кrут11тu голоною) J-lc знаєш? Настоящий хорт; не
да я но куІшя у копитана. Знатна собака: ребро кру

те, нога дебела. спина колесом! Сивий чисто. тільки 

під черевом біленьке. я за його дав двайцять І<ар

бованцїв, .о;ві ч~тверти І<ита і пшенІtшноtо борошна 

n~т• мірок! 
Горпина. Госrюди! За собаку - хлїб свJІти/1? 

Шnон~оиа. Зн собаку? Яка-ж собака? Не крим-
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ська, а .хорт настонщий' (Нюха). Ну, так узяв • 
свого Хала я, а той - свою Стрілку·- кримська по

гань! Ну, сїлн ото ми вкуnі на сани і nоїх.али; Гав
рнло з Хаnаєм на rринджолах. Недалеко й заїха
ли; перевалили оттут 33 вигін, на ріллю. ко.ли це 

з nід коней - прись! - куций. 5! кричу: .,а ту йо
го! а ту його!'' Гаврилко-ж мі!!, чорти-б його вбиJІИt 
десь заганився, а бісів Андрій з Стрилиою, так і _на· 

сив. У мене аж cepue -- тьох, тьох~ тьох! а в О· 

чах тільки мель, мель, ме.ль! Я з сапок - за зайцш 
мерщій, та не своїм голосом до Гаврft.ла: "зарізав, 
кручу, мене! сnускаі\ Хапая!" Насилу дочувсн. Ди

в.nюсь! Стrілка да.. а угоику раз тай, осіла, а заяць, 

як уструже, тя.к j nокотttв; а Хапай, зуздрівши, пк 
припустить, як виrtrнеться, мов бич. Господи. 

5! біжу тільки. та кричу' .,а-ту-ту! а-ту-ту!" Уже 11 
голосу, й духу нема; а бісове Шило стоїть на сан. 

ках, та все на Стрілку так куди ії? Тільки кува! А 

мій як доnався - зараз од лїсу одрізав, тай васїв' 

однз уnонка, дryra, крутr.-мель, круть-мель. ::tаяць 

тільки транди бє, а ц~ павперейми Стрілка- так і 

розчепіrили! Тількв-ж я власними очима бачив, що 
мій ухопив, а та паrшива тільки на готове наскочи

ла. Так ні! Rитrишкуватий отой кричить: .,Стрілка 
понесла, Стрі.nка !" - ,.Брешеш, кажу, - Хапай!'' ~ 

"Куди. •rичить твоєму кудлатому бараву!" - ,.Ах 
ти, кажу, пruшлщь; та в тебе не хоrт. а кищка шо

дvдова!" А він: .. мовчи, каже, Шnонька свиняча!"
,Дить, кажу, Шнло собаоJе!" А він мені' ,.Геть-же 3 

моїх санок к'бісу! Плентайсь до дому пішки!"- Slк? 

кпикнУ!' ~- - ти хочеш заставити д110р"нина nішКІІ 
і!ти?! Та ти хто? Та я тебе. з иачивн11м !" - А вія 

кажt:: .,начхав" па тво€ дворtшсnо!" Та no коно .. . 
Га? Усї 11 хуторі знають, що мене з ~анок пхвуто .. . 
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ч~сть мою зачеnлено! (3 ЗЗПаJ!ОМ ). Та я його 8 си

біряку! Я- не я! 

Горnина. Гнй, гай! Ізза чорт-зRн -чого, nрости 

Госnоди, сварку здіймати? За собаІ!у на старости nо

зиватися? 

Шпонька. 11\о-ж я ному коритись буду, чм що r 
Він меш: :і сuнш< вхнуn, а другий раз і no rюти:п:н .. 
цї зацідип. а н мовчи? Г:.~ нї! Не на ТО!~О Іі3JНо:{! 

Горпина. Мало LJoro нема: лолаялись. 1'~ і'7 f;),1.i. 
та й гомирилися. 

Шnоиьиа. Як-би він не чіпав моєj дw•nянсм;оj 

чести, то-б сіJІькись. А то - нї! Я не noЖ8..1IYJt> [іЗ 
його r·poJUий! 

Горпи11а. Люди кажутr.: поли вріж, та тікай віР 
rюзвів, а »и - грішми 1:русити; тільки славу nycтlf. 

те! 

Шnоиька. Не можу я rюпустити чести: на те и 

,І!І.!!ІОрЯFІИН. 

Горпиrrа. Ні IJory тіJІьки сr.міху наро6ите, щ-:> че
рез азйцн rлeJ<a розбили! 

Шпонька. (Ходить і чуха nотилицю; про себе). 

Чого дoGporo, воно точно будуть сьміятись ... Так, 
m<-бн-ж він не чі11ав моєї дворянської чести? ,,Нач

хать, кюІн.~, на тноє дворянство!" 

Горnшrа. (Жартлива) Та годі, rоді, паноченьку 

мій, сєр;нrтІ<сп: ян-ж добрі. От краще я вам варепи

чків :шарю, або псріжеч.кіn. той на серци noJІer

шae. яr\ от сліІ:Іають~ 

ОСІ тн, милий не журись, не сварись, 

д на мене nодивись, nодивись~ 

А Н·Ж таки молода, молода, 

Ко.ло мене втихонька, не біда! 

~ :~.!И. ,,.~~-f.Y дl"rt"~)'- дnrr>жy; 



-17-

рщу й каші наJюжу, наложу; 

.а макітру пирогіо, nироrів. 
Що-б мій милий тілЬJ<И їв, тільки їв! 

Шпонька. (Розмнк) Та т~. голубочко, загово-

рити вмієш, та не п±ке дїло. а от, дай мені зараз 

чарку вистшJ.ІІfПt, (ю в мене аж ГІід серцем нсчс. 

ГорnиІІа. Та тут дихо, нема ІІЇ краш:щ,кr·; ЧОJІО

uік забuривсн чогось з оиннинї. 

Шnонька. Ой, о·оренько моє! Як-же це буде? У 
мене й живіп) r1ідвело. Хоч би чарочку одну! 

Горnина. Хиба побіжу на хутір, •ои не роздобуду 

де? (Вибігає) 

Я В А 7. 

Шпонька сам, а даіІї Гаврнло. 

Шnонька. Ох, ох, ох! Так ІІКОСЬ на серцї noraиo. 

І їжа "" думку оос іідс! (:{амислюєтьсн) Хоч би пів
чuрочки,,щоб не нудило! (І Іідходить до фляшок, пе

ребира1 дивиться на світ, хита коло вуха і ШІЮ€.). А 
хоч-би тобі краІІJшна! О; оказін! Чи на надумався 
хоч Гаврнло з дому узяти? (Підходить до дверий, 

одчиня трохи) Гаврило, Гаврило! 

Гаврнло (з з я дверий) Чого? 

Шnонька. Чи ти не взяn з дому горілки? 

ГаврнІІо. Та о;ам під кожухом у пуделку ковба-

си. та nаляниця. 

Шnонька. Я ;ебе питаю аа горілку! 

Гаврила. Хиба-ж ми горілку беремо, адже зав

жди nан Шило. 
Шпонька. Тьху' ( Сплювує з серцем). Правда 

що ві~ завжди брав й добру ІJастоялку Ох, ох-хо! 

Ні, вже годі, минулося! (Сіл.ае 3fl стітr 1 ~:::·.~чr_!''()c-r,_-
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ся) І з чого воно в світї коїться оте лихо? Живуть 
собі люди тихо, та любо. нj'-ж! Rізьме один. тай 

обидить тебе, зневажить. здійметься заверюха;

Чн є де така Губернія, що-б один одного не криs

див? Чорт-ма, мабуть! (Нюга) Ну, та й кортить го

рілки! (Сnлювує). Оце сндїв-би "дома, чи в його. 

тн no 'ІЗрЦІ, no друrш Тьху! Хай йому чорт, аж 

слина котиться! Ох. nравда, nравда: лучте саломяна 

:-~года. нїж золота звада? (Зжуриво• і сніває): 

Пресуч~и ·r·a журб11 мене ізсушила; 
Аона мене. моJrодого, із ніr ізвалила. 

А вже-ж н оттІй журбі, та й не nіддаюо1, 

Ой nіду я до ШІ<нкарки горілки напюси. 

Ой хто хоче меду nить, - ходїм до жидівки, 

А в жидівю-1 чоrні брівки, високі підківкн. 
LІІинкарочко ти мол, насип меду і вина, 

Да що-б моя головонька веселенька була! 
(Замислюється). 

Я В А 8. 

Шnонька і Стеnан. 

Степан. (Крадетьс!І в двері rютиху) Там у Па

наса ІІаламалася вісь. то л Потаnа лишив ноло бочки, 

не хаН nомагає. а сам нї-би то за вісю, та сюди! Бо

нн там до сніта возитимутсн, а ми тут на самот·а з t<pa
iiCIO може до чогпсь і добалакаємось. (Озирається). 

Та тут хтос•~ є? А, лихо його матері! llle здаеться 
11ан з нашого села? Набреше бува жінцї. Краще-б 

не здибатись з ним. Полїзу хиба tra nіч, та рядном 

вкриюся. 

(Нишком злазить на лежанку і вкриваєтьс" ря
дном) 
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Я В А 9. 

Шnонька І Горnина. 

Шnонька. (Почув, що Горпина дверима стукну

ла) . Се ти, серденько? А що? 
Горпина. С"азаио і кравеJІКИ нема нїде; та мій 

чоловік от-от-от мусить бути, потривайте вже! 

Шnонь.ка. Ай~нй-ай! Коли~б ти, перепиJщчко зна~ 

ю1, як менї хочеться! (ПрисJІухаєгься). А цить, чи не 

nанас іде? (Потира руки) От, ДО речі! 
Горпина. (Заrлидае у вікно). Нї,- це кіньми, а 

не волами. (Чути голос: ,Дивись-же меІJЇ, горячи-

ми коней не напій!"). Це-- пан Шило! 

Шпонька. Хто? Він? (Г>іrає по хатї і зазира в 

вікна і двері). Га? Оце так!. Куди-ж менї дїтись? 

!Кричить). Гаврила, Гаврила! Запрягай коня! 

Горnина. Куди ее ви, паночку? Що ее ви? Чого 

·гїкати? Та й санки.ж поломанї! 

Шпонька. (Кrичить) Не хочу я з тим іродом, 

христопродавцем бачитись! ( Силкуєтьси натягти чо
біт і скакає по хатї) Гаврила! Натиrай, побіт! Ач. 

шельмені! Як треба, то й не лїзуть! Де-ж кожух мій? 
(Хапається і надїває навиворіт). Де-ж та шаnкаt Го

споди?! 

~Горпина. Та вrамуйте.,ся, чого ви! 

Шпонька. Ой, лишечко! Іде вже! (Ха па очіпка і 
к~ вважаючи. й Ііадїва на голову. та мерщій в двев
рі) 

!І В А 10. 

ТІ-ж І шн .. о, Т8 АндрІІІ; за ннмн rаарнІІО. 

Шнао. (Входить, одягнутий в теплій бекеші ему

шевій жаnцї і рукавицях; за ним Андрій -~ батогом. 
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ШнонL>~а наткнувсь нрямо на Шила). Тю! Шо ее за 

мара?! .Свит, С81-ІТ з нами! 

Горпина. (Рсго•tеться)'. Та то пан ... 
Шпонька. Каторжни! (Засоромившись, одхе>дить 

сіда€, одвернувшись, кінець столу). 

Шило. (До Горпини). Здрастуй, моn рибоч~о, 

:;драстуй! !Цо t!e в тебе мош~ара, чи що? ІЦе-ж 

:щаєІ'ЬОІ ІІИЛИІІЇВКа? 

Горпина. (Сміється) Та то жартували.. (Шеп

че: на пух о щос•)) 

Шило. Дивно' Жінок у шапках бачив, а '!олові
кін у о•ІіІІках ще не трафлялоса. 

Шпонька. ( Зрива з серцем очіпка і кидає. Не 

ма 11ам до мене дЇJІа! 

Шило. Хто там ще оаиваЕться? (До Ге>рпинн) 

Д~ це "" лІкоt·о ведмедя :<авсJІИ? Дивиться! 
Шпонька. (Кидаєтuся до Гаврила; скида кожух, 

І<ида йому) ІІuсмієт~с~ мені H<J судї! Все потрачу, а 

н Сиuір зш1роторю! 
Шило. Ой, ой ой' Як страшно! Це їх благородіє: 

Д80рё1ІІИІІ! 

Шпонька. (Скаку€) Дворанині Так - двора 

І·ІИН! А ви хто? 
Горnина. Та rодї вам! 

Шило. І то правда: ц~р йому! (До Андрія) 
Принесн мснї mОJІІ)ку! Та І'JІІІДИ, цибуха nродми, а то 
я зю1ю тебе: ти так :і сіном і подаси. Потягнеш - а 

воно в 1·orJю тобІ 'ІОРТ<'ши-яка погань .лїзс. 
АндрііІ. Та н :•авшс дму. (Виходить). 

Шило. ДмсtІІ? Г.пнди-ж мснї, наслинь! 

І"орпнна. (}lo ІІІнда) Яr<-жс оас. доІ'іродїю. Бог 

МІМує·~ 

Шило. Та ноки-що йдется, MQ)I МИJІа; тіJІьки тre

l'iu І<упити кадиJІа. 
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Горnина. Для чого? 
Шило. (Киває на Шnо>~ьку). А що-б од чортів 

одкурюватись. 

Шпонька. (На б і І<). Сам ти •Іертяка! 

Горпюоа. Жартуєтс. 

Шило. ІН, не жартую. А розвелись у ш1с таки. 

іцu з им дворанством, ш< дурею, з писшюю торбою 

носятсн! Ти ІшrнуИ сс6е, то й теСіt ноuнжuтимуть, J 

дворuш.:тно оте, з клоtІча баті r 
Шпоньt\а. Твоє таке й €. 

Горпина. (Тихо) . На що вам ця звада'! І:іи-6 кра
ще помирилися. 

Шило. (Те-ж) Не nотурай-ж: нехай кирnи не 

гне! (ll,u Андрін, що nринїс люльку, кисеть і креса

ло) Під1шнь-же сїна коням, 1·а мірку ві веа у хозяй

ки візьми! (Той виход~пь) А менї, рибочко, нрине

си оце :::н.Ір(Із миску сметани, та сиру вю1ш.~ СІ>Віжого, 

бо менї їсти. аж ТЇJІО труситІ)сн. 

Горпина. Добре, добре! Я зараз! (До йш·о, жар

туюсш) Та ІЮМИf)Їтьсн-бо: ~· за те вас ноцїлую. 
Шило. О? Давай завдаток! 

Горnина. (Rибіrає) Є, плата u кінцї. 

Я В А 11. 

Шило і Шnонька, та Степан на печи. 

Шило. (ДинитьсІІ і дме '" цибух) Со11с! Щось 
харчить? (Дме ще дужче) 

Шnоиька. (На бік) От дме! І 11е .•усне! 
Шило. (Вибив люльку в чобіт) А може-б и~р

~~·~ r"дvбочки? Чи не розб"Ілася? (Вю1ма флаяшку, 

'ШJ(!)\~.). l·H, І .. !)ЛЗ. Ех, .J(O(.i('H Ц?. старОЧКа- БНСТОЯ:ЛО• 

'-lkct, аж а ~.r(i:1 ч.n•~!НН<ньсr ..... А ·ty, мон І'r1Лубочко, 
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мон втїхо, ~а говори менї лихо! (t-Іаливз чарку і дн

витьси насНlт) _ А, аж червона; а душить, мов душу 
тнгнс на пораду 

Шnонька. (З тиха поверта голову до фляшки і 
одверта раптом). Що-б тебе._за живіт потягло' 

Степан. (Висовує rоJюну з під рядна). А, мате

рі iioro чорт, смаrшш мабуть! (Сптовує). 
Шило. (! Ііщюситr, чарку) Ну, чаро<rка пспуру

шсчюt_. ІlЕ (І-tдорова душе'ІІ<а. (Ки8а на Шrюньку) 
f·)СХ<}Й-іКС ІШІІІUМУ ROfiOI"ORИ ЇКtІеТСИ, ИК СОбака :~ ТНІІу 

урветин. 

Шnонька. Нехай тобі іроде! 

Шило. (І Іє і стаоитt> tta стіл чарr<у) Кха!. До-

6ра! Мон у животї тюлнсІ<отал:-t. Сказано, голубо-

•Ію-.! 

ШnоІІька. (Іlозира і одвертається) Розносився 

біс :і н11стоялкою! Аж нутро верне. nrocтo про-

r·rаду! 

Шило. Хто ІІt: 1 той ХltаJІить, а хто не ІJЕ, тoru 

давить. 

Шnонм<а. Куди менї од нього розбишака дї · 
тись? І-Іе~tнщом Jltзe (Xo[rc знов надІти ~юбіт, а.11е 

Ві[! E-Je ШІ.Jш:-тть) А тут тобі чобіт Ш.' напазить, хоть 

розерви! 

Шило. От, тепер-би іі сметанки; тільки но пер

шій 1-1с закушиють. {ННJІИкае). д по дrугіИ пило-б і 
.:)едащо, }ІК-fіи ()у;ю ;нІ що! (11іднима€ ,.шрку). Ну, 

хай-же ваші двор,ши tJyдyrь 1'веrезі, ве ІНінj, а нам, 

сиромам, tJf>и наснути дом~І. 

Шпонь~а. Ну. х·rо-ж його видеrжнть таку му-
ку? 

Шило. Сnраведлива животкова. як масло. (Ста

sить на стіл). 

Степан. (СrІJІювуєJ А, чисто кишки витяrне!-
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хоч-би рушав далі а 'І'О 1 ЮГО доброго цЇJІу ніч 1 

nрочшrамю.\Є'ГІ)сн з чщжош, то моя й справа вий 

на кепське. 

Голос Андрія (онадвору) Геть, од наншх КО>' 

далі! 

Голос Гаврила. Тю! Л ти не підходь до наших 

сшюк! 

Голос Андрія. Та вони тільки І<урям на сїдз

.rю ! 
Шило. ( Сьміеться в голос) 
Шпониька. (Бє куJІаком об стіл). Ну хутір, про

дам, всього збудусь, а засажу оас обох розбишак, в 
кайдnни замкну! 

Шило. (Сьвище) Фю! Фю! 

Я В А 12. 

Ті-ж і Гаврило. 

Гаврило. (6бігає1 Там, нане, той шибеник ро~

JІамав 1fисто наші, санки. 

Шпонька. (СхаnJІюєтьсtІJ Б11іі його моєю ру· 

І<ОЮ! 

Гаврило. Та ще наже: нідетс піш»<и, бо звикли. 

ШnоІІька. ( Визвіряючись). А! Так це no нрика
зу душоrуfщ51 І(ЬОГО rобИТЬСН ·гаке безчестя МОЙОМУ 

:<ванію? (Ханне сокиру) Беrи оцю сокиру, рубай їх
fІЇ сан ки! 

Шило. (Встає) N ну, спробуй; то я цибухом 
І(ИМ т•к тебе вріжу, що ї твій дурний пан не одлі
пить. 

Шпонька. Рубай саш<и, рубай його! 
Гаврила. Ох, Господи! (Злякався і труситс11). 
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Степан. (ПідводІІтьсн з печі). От, nопався в ба

талїю! 
Шило. (Заміряється). Тїкай, щеня, поки на за

цїдив no голові! 
Шпонька. (Хапається за цибух). Бий його, ру

бай його! 

Гавр нло. Ой, rвалт! (Тїкає) 

Шило. <Повернувошrсь). А, так ти так? З тобою 
чочсськи, а ти, бачу, no песьки. Геть!. 

Шrrotrькa. (Злнкавшисh) Не пущу, tre nущу! Ой, 
убє ! 

Шило. (Грізно) Пусти-ж, а то такого духоnелу 

дам! 

Шпонька. Не пущу, ой! Ратуйте! 

Степан. (З пс•оі). Р"туйте! 

(Тягаютьсн а цибухом по хатї. Шпонька близче 

J!.O доерий) 
Шило. ІІусти-ж! (Rирива tщбуха: Шпонька од

JІЇтає до двсrшіі. Шило -до 11ечі і, розмахнувши ци
бухом прямо урізав Стспана по лобу). 

Стеnа11. Оі1, убив, убив! (Зрихається і прямо nід 

ноrи ІНпоньки той упав) 

Шило. Злодїй, зJоодїй! Держіть! - (Стеrrан ви
риваєтьсн, тu до дверий, .. ·-за ним Шило; в двері вхо
дить r-шііми 1НШ ::t мискою снра, а за нею хозяйка з ми

СІюю смет[Іни. Стсnан nroжoroм збива наймичку з 

ніг; та JІСТ~Іть а мискою і пада; Степан у двері, ви
nиn:1 в хознйю1 сметану всю. собі на голову; lllилo -
за ним. ГваJJт, усї кrнчатІ): ,,Ой розбійники! Лови~ 

Xanilil! Злодїй !") 
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Я В А 13. 

Шnонька і Прнська. 
(К'лька хвиль обоє лежать; перша встае Пріська). 

,. .рісьщt. Оіі 1 лишечко! Ой, матінко! Що-ж це 
таке· 

І Іпонька. (ІІідводить ГОJІову). Чн я живий, чи 
я М' ~твий? 

.~ріська. Ох) не знаю, шшочку, не знаю ... 
Шпонька. (Мшще себе). Чи я вже на тім сьвітї? 

Га? \Підводиться) 
Пріська. не знаю, не знаю! (Тїкай прожоrом). 
Шпонька. ( Схоплюється). Нї, здається, живий 

ще? Слава тобі, Боже! Госноди, помяни царя Дави
да і всю кротість його! (Озирається по хаті). - На 

смерть псрсJІякали. (Труситпсн) Треба буде перепо

лох виливати. Хоч-би І·uрілки, а то пропаду, їй Во .. 
гу пропаду! ([lоба•шІІ нu столї чарку). Чи ба! Ось 

і вона! І повна, -далебі повна! (Підходить і приди
ВJІнетr,сн) А сnравдї, на коJІЇр добра- червонувата: 

певно шахранам підкрашена? (Нюха). Нї, не чуть; 

а чимсь добрим одгонить. (Сплювуе і одходить, 

присnівуючи: .,Прссучая та журба"). Пьху! .Як кор
тить, мов ш~ред смертю. наLІе копt в животі скре

буть! Нада.по-ж з оттим чортом полаялись! .Оце-б 
будькались, та будькаJшсr,. (Виходить до дверий, 

nрислухаеп)сн й приспівуе: "Мене ізсушила'7 і даJІЇ 

знов до чарки). Чи не покуштувати-б. Га? Троше

чки. В іІІ не nізна! А може його й вбито? (Бере чар
ку і знов ставить на стїл). Нї, цур їй! Ще як пійма, 

то rютяrне, мов злодія! І nринесла-ж його нечиста 

r.toдtr ~ запікавкоІІJ. Та щв n rrос1·авив на спокусу. 
Розбtrrь її к чорту, щоб і :шаt<.'{ не бу зо І (EJepe 
чобіr і ва міряєтеся на чарк.v).- П!ко)\а тільки Іrо· 
судшнr. 
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(Опуска чобіт) ДаJJебі не видержу, так хочетьс!'! а~<-· 

~ж·аіl~! · А п~. rіnь1ш. я3икОи умоqу, чи еправді 
горілка? (І~оЇ:иту€) Но:ш! (Об.Ішзусrьм} 
- .Ик ~·.11 ШВ: NОІ::Ї Д . .IO{JЯlH.:J,HUЇ Ч()СТИ НС ЧЇІJUВ !., 
T:t tt sr ааяв '""; воа:о може і грік. що за Oa:JЧ'f 
з:5ІJJІИ бучу! Га? В1щпть б<І, иат-тері йоrо 'Iopr, 
щоб Ее к:>рrіло. (Під.в:ос.аrь t"[1X() чарх-tу tl озира
Оl'f->С>.) - Чп ПП1'ІІ, чп ПА ппти '!.. Лж PJ'"Ka '1'рем
шть, иоЕ :єа сра.жеаlї... (Пі.:~аосІІrь до рота) -
Br,. одшr тому час: що бу де, то буде - вп:nо ! 
(Сlере.!ШЛ>ІS 3ра«,у)- ~x;L! Мон па СІJЇJ' пародився І 
(С1авить 'Іарку na стіл) - Л 'І'еП"Р і повба.с:мrо 
aaJtj'ШTif, (Бере з ~еудел"~ Іtаебас,у n по'Іувmи, 
Lit.o :хтось іде рапгом сіди.в до о1'олу :n весело npac.
пif=I;YA: ~~Rt1hfLЖ ПР.'Rе 'Мf)Л()Jl,<)Г(І i:::t ifil' і~'R9.ЛНJГЗ. !'~) 

Я В А 14. 

Шило і Шпонька. 

Шило. (До себе) Утїк шельмений дїд: чисто 

у сметані, СдИЗ[>КО було й ухопити. І нкиИ воно 
чорт·~ Так і ~шурнув н._·fь ІЮ ІІОJlЮ ()е:з HHliІKlf! НаJІя
кав, Gісів син, і хозяйку, і наймичку: де:с1.. tюxoвa

JIИCLJ так, що й не знайдеш! (Нишnорить 110 мисни

ку), А, хоч-би тобі шматочоІ< хлїба.. а тут їсти -
аж плач! (ІІридивmІетьс" до чарки). Чи-ба; отце 
штука! (Дивиться на ШноНІ•КУJ. Чи воно з тепла, 

чи з морозу? (ІІереверта •1арку). Ач, як висохла!-

Мов вилизано! Гм! гм! Це значить nідrолив, як той 

москаJІь! (MopJ·a на Шпоньку). 
Шпонька. (А нї зморгне- одно запихається ко

'басою). 
Шило. Е. с, е! Що він трощить там, га? Чи не 

.tносний: вюшв оце, ти И зnкушує! Іще, як чвака. 

Шпонька. ( llpo себе, але голосно) З чосником 

dКИ ПОJЮЖИЛІ;J; ИНІІІНМ ЦС ДО СМаку, а МеНЇ ·- НЇ. 
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1(( й дратуе! А справДі, часник •rутн! 
Що ее меrІЇ? (Плює). Мов три днї не їв! 

· Шnонька. З'їв оцю, тu там ще якась е! 
Шило. Одже все поїсть: там і пеJІка, мов nрор-

ва. Бач- .лига. ш< Мартин мило. 

Шnонька. (.ІІам" друге кim.rte). О! З nечінкою, 
та з сщІьцем; с це мои люби ва. 

Шило. ? rrсчішшю! А? Чи JІО[1росити, tІИ nро

сто вирва·r·и з рук? А в тім, цур йому! Хоч люльки-б 
посмоктать, може чи не перебє? (Достае кисет і на

биває люльку). 

Шnонька. (На бік). От теnер би хильнути по

другій. А!. 

Шило. (Креше). Ну, та й охляв, мов щеня в дощ! 

Аж 3а nечінюі тяrие!. Ет, треба кінця nокласти.~ 

(Креше). Гай, гай! Чи, не дурJІі ми з тобою, пане

брате? 
Шпонька. (Жую•rи) Може хто й дурний, а я-

нї! 
Шило. (вий ма фляшку). Туть ось яка благодать, 

а ми з тобою надулись, мов сичі, та й нндичимЬсь ... 

ох! 

Шnонка. (Закида оком на фляшку). Ох, ох! 

Шило. Тут і І<ОRбаса, і tlfІJЖa, а у нас іде сварка. 
Шпонька. (Дивиться вхітrю на фляшку) -Ох, 

Шило. Оце-б ми, як нерше: "будьмо, та будь-

мо", та ковйасцї-б дорогу промо чували, а то. 

Шпонька. (3 нід Jюбл) А хто~ж винен? 

Шило. Ти-ж no•raв. 

Шпонька. Не я, а тн. Я сказав тільки, що Ха
пай noнtct а ти й почав: "і брешеш, і сякий, і такий'~, 

і дворанство зачепив. 

Шило. Та цур йому ЗІ'адувати: обое- рябое!-
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ГІомиримось! Чи не гріх таки на старість братерство 

зламати? 
Шпонька. (Тихо). Нон о іі сnравдї, чи не гріх. 

Шило. (Підходитr, і нюха ковбасу) . Та ну-бо 

нже, годї? Подивись мені в очи! 
Шпонька. (на бік) Чи мирипrся? Га? (Встає і 

ДИRИТЬСН И :-iCMJIIO} 

Шило. І І у-ж, зведи очи! Адже я до тебе встав ... 
Шпоньr<а. ( ІІотиху підводить очи, а далї рішу

чо). Помиримось! Нехай йому біс! (Обнимаються і 

цїлуються по тричи). 

Шило. ІІрости мене, мій братїку! 

Шnонька. І ти мене! 

Шило. І в друге! 

Шпоньн.а. І в третє! 

Шило. (БеJ)С під руку Шпоньку). А тепер, по

І{JІОнїмосн, і приnадїмо до нашої ф.лшнечки-черева
,·очки; нех(Ій вона зніме наругу, 1·а зале нашу ту•·у ... 
(І !aJшnn чарку). А ну, торкай, покажи ще wтуку! -
Ха, ха, ха! 

Шпонька. (Сьміється}. Хе, хе, хе! Та ну! То то
ді не я, а nона снравдї вимерзла. (П€). Кхе! а! 

мон світ нідннвсл! (Одламує собі шматок ковба

си). 

Шило. (Наливає} І " радий! (Пє), А ну, давай 
диrІІень і зубнм роботу. (Одбатовує· цїле кільце ков-

6аси) Л то так ме11е аж жур буJІО обгорнув. 

Шnонька. І менї таки було смутно! 

Шило. А що? Чоловік на одній но~ї не ходить, а 

На ДUОХ. (НаJІИВЗ). 

Шпонька. (Бере)'. F.ге, еге! Оце ти мене сердень

ко, як з труни звів! (Вили ва і цїлуе Шила). 

Шило. (Налива) А що, nане Іване, Бог любить 
Трой ню. (!Те). 
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Шпонька. ( Пе) . А так, так, голубчику! (Наливає 
звову). А хата ва чотирьох еуглах ставиться. 

Шило. На чотирьох. іменно. (Пе) 

Шпонька. (Пяний). Сn" сиб і, голубчику. (Ці-

луе Ного). Ти такий добрий. а ". свиня. 
Шило. ІІсхаіі воно. llYP Вому! Знаеш що? Бе-

ри і СтріJшу coGiJ нехаіі вона у тебе 
Шnонька. Ох братїку, нк-же тн без хортів за-

станешся? Ох свиня я, свин,.І н, свиня . .. 
Шило. Не вбИвайся-бо. 

Шпонька. (Починає nлакаш). 

Шило. Не надриnай себе! 

Шnонька. (Хлиnає). Сирота 11. нї батька, нї 

матері! Один ти тільки н мене й був. та й того. зо

бидив! 

Шило. Бог з ним, rодї! 

Шnонька. І для чого Г>оr сотворив того зайця? 
Шило. 1-і! неруш! !ior усе зна! (Цїлуються). 

ЯВА 1». 

ТІ-ж І Горnина. 

Горпина. (з ошекою відчиняf двери). О! Цілу-

ються! 

Шило, А, Горнино! Іди, не СНИся тепер. 

ШnоtІька. МинуJJQСЯ вже, сеrденько, минулося! 

Горnина. Хвалити Бога! А я йду, та й сама не 
свояj такого лику нагнали, а надто тим злодієм! 

Шило. А ну ну, признавайтесь, кумо, якого чор
та на nечі ховали? 

Шnонька. Еге, еге, цїпонько! 

~··(·,рnина. Кого ~' хова~н'' Нсха~ нін n~м скn:чrть-
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Шило. Так і повірили! А чого він лежав на ne-
чі ? 

Шпонька. Еге, на тепленькому, rор;шчко моя~ 

Горпина. Чого? (Кріз сльози). ІЦо с~ ви на м~

н~ внrндуєте, на нове? Я:к вам не гріх! 

Шило. Та ми жарту€мо; дїд якийсь був, в боро-

дї. 

Горnина. Дїд, кажете? Та це, чи не С"Теnан? Він 

:·t небожем за їздив оце. 

Шило. Ну, буде-ж 110 середах згадувати: весь у 

сметанї, так і чЕ<уrнув; обмерзне, Іюки добіжить! 
Горпина. (Сьмі€Ться) Котузї по заслузї! 

Шnонька. А отта~ій кішечці малюсенький? У! 

( ІІідморгу€) 
Горпина. Не аабувайте й ви сметани! 

Шnоньна. Хе, хе, хе! Пою-І до сметани, вип~-

мо краще на радощах. 

Шило. Вини й з нами. Горнииочко! (Налива). 

Шnонька. І ми коJю такої куріnочки, nереnіло

'ІІ<и помолодшаємо! (Бадюритьсн) 

Горпи11а. (Прийма ·чарку до рук) Я така рада, 

що втишиJІась звада! Ну, дай же Бож~, щоб засну~ 

ло лихо. о між вами, щоб було тихо! (ПриrубІІЮ€). 

Шпонька. (одхиля чарку). Ну-бо. пошукайте дна 

" чаrцї? 
Горпина. ( [(ривиться). Пекуча! (Знов одпиnа 

трохи) 

Шн11о. (Одхили '!арку). Хиба JІИшаєш на СІІези, 
'ІИ UtO? 

Горпина. Та " у упюсь! (Пє) . Фу, хаІі ії цур яка, 
аж у голові закруrило! 

Шило. Заспінай те11ер нам, знаеш, такої, що·б і 

хаіа аходила. 

Горпина. А будень- rpix! 
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Шnонька. Та ну бо, nереnИJІочко, ІІа радощах .. 
tлива і nє) на веселощах ... 
Горnина. З вами тільки гріха доскочиш! 

Шило. То ваша сестра до гріха призводить! 

Горnина. Тільки на жінок лихо звертаєте а що-

ан без нас робили, га? 

Щnонька. Ох, і не кажи, цїпонько! Пропали-б 

Пропали-б! 

Шило. ( Сьміється). А може-б що і ІІридумаІІІ 
Шпонька. Не nридували-б, не nридумали-б .. 

Сказано - премудрість! 

Шило. Годї; та заспівай-бо, Горnина! 

Шпонька. Засnівай-бо! 

Горnина. ( Співае): 

Коли-б менї, Го сnоди, 

Недїлї діждати, (2 рон). 
Сюди туди й он-куди -

НедїJІЇ діждати! 

Шnоиьиа і Ш11ло. 

Gюди, туди, оІІ-кудІІ... і т. д. 

Горnина. 

То-б пішла я 
До роду гуляти (2 рааи) 

Сюди, туди і т. д. 

ШnоІІька І Шипа. 

С10д11, туди, он-куди... і т. д. 

Горпина. 

А у мене увесь рід багатий, 
Будуть мене часто частувати! 

СюдІІ, тv.~и ; 1'. 1\ 
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, ШпонЬІса і Шило. 

Сюди, туди, он-куди... і т. д. 

Горпина. 

А ,, 1\уду вовну випивати! (2 рааи) 
Сюди, туди і т. д. 

Шnоньh:а і Шило. 

Сюди, туди, ОІ·І-куди... і т. д. 

Шило. ( Схоttлю€ться і почин на раптом співати, 

rоританцьовуючи): 

Оттаr< чума&< дочумuковався, 

ПропИв штаt-ш, 1·а й у боки взjІвся! 
Ой, ти чумаче, rолубче, (2 рази) 
Чом ти ис роІ\иш, ик лучше? 

ГорnиІІа. Чужі JІюди коноnеJrьки сіють, 

А наші дес~ у мішку пріють! 

Ой тн, чумаче, j т. д. 

(Ташноє з Шилом; Шпоиька nідспівуе на губах, 
підхитуюч~<І ндечима і t·оловою) 

Шило і Горпина. 

Чужі JІІОДИ Ішнопельки мочуть, 

А наші десь свинї волпчуть! 

Ой, ти, чумаче, і т. д. 

Шило. Ех, щше Іване. нокажемо її, які ми старН 

(Іlо•Ішше садить ronaкa; Шпонька схоплюється 'І'еж 

1'аІЩ~овати навнрисядку, держучись тільки за осло

на, пtоб не вnасти) 

Кінець. 
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