
1] 

Сироти 
ОБРАЗ ДРАМАТИЧНИЙ 
в 4-ох актах з співами 

-Написав- 

РОМАН СУРМАЧ 
(І. Я. Луцик) 

Накладом Української Книгарні 
8^о Маіп 8/., \Уіппірс£, Май. 

РКШТЕБ ІИ САИЛОА 



Сироти 
ОБРАЗ ДРАМАТИЧНИЙ 

в 4-ох актах зі співами. 

- Написав — 

РОМАН СУРМАЧ. 

(І. Я. Луцик). 

ЗБІРКА 

ІВАНА ЛУЧКОВА 

Накладом Української Книгарні 
8$о Мат ЛУ., ЇУіппгрЄ£, Май. 



ОСОБИ ПЕРШОГО АКТА: 

РОМАН, молодий, недавно оженений господар. 
ГАЛЯ, його жінка. 
МАРТУСЯ, їх доня, має 5 літ. 
ОСИП, війт в громаді. 
СЕМЕН, сусід Романа. 
МАРІЙКА, дївчина-суеідка Романа і Галі. 
АНТІН, парубок. 
МИКИТЕЙ, поліцай громадський. 
ПАРУБКИ І ДІВЧАТА. 
ЦИГАН. 
ЦИГАНКА. 
ДІДУСь, прошака. 

Діеся в хаті Романа, з неділю. 

АКТ ПЕРШИЙ. 

СЦЕНА І 

ГАЛЯ сидить на лаві а МАРТУСЯ стоїть, або клячнть, 
оперта о коліна матері: 

Спів Галі: 

Сонце меркне, вечоріє. 
Ангел ясні зорі сіє. 

І землицю миром росить. 
А в церковці дзвін голосить* 
Честь во віки, честь о.тному, 
Всесвятому, всеблагому. 

Всесвятому Богу честь! 

. 
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А в хатині, при дитині, 
У вечірній тій годині, 
Мати Бога умоляла, 
І тихенько заспівала: 
Спи сердечно, спи голубко, 
Спи безпечно люба любко, 

Спи дитинко спи! 

Над тобою гень горою. 
Ангел Божий ся возноеить, 
Щастя, долі, супокою 
Він для тебе в небі просить. 
Бог все видать, Бог все знає, 
І землицю Він зміняє, 

В безконечно тихий рай! 

(По співі): Так дитиночко моя. їоту пісоньку 
„ співала над моєю колискою покійна твоя бабуня, 
а і я співала кождого дня тобі тоту молитву, коли 
ти була маленька. А Возя чує тоту молитву і свя¬ 
ті Ангели сторожать в сні над дитинкою. Бозя 
любить маленькі діти. А ти Мартусю памятай, 
щобись все щиро мовила св. молитву. Бо хто з 
Богом то і Бог з ним. Щоби не знати, яке прий¬ 
шло нещастє, то Бог не оставить того, хто мо¬ 
литься до Нього. Видиш — ми були бідні, такі 
дуже бідні. Бувало, як ^дідусь умерли, то і хліба 
не було в хаті. А бабуня плаче і молиться з на¬ 
ми, і нераз голодні ішли ми на роботу, голодні ля- 
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голи спати а на молитву не забували. І Бог поті¬ 
шав нас і підпоміг і вивів з біди. Ой не забувай¬ 
мо на Бога, бо если Він не виведе дітей України 
з недолі, то ніхто нам не поможе, ніхто не засту¬ 
питься за нами! (вбігає Марійка). 

IV!арійка. Як ся маєте Галю. А що, нема біль¬ 
ше нікого у вас? і 

Галя: Десь, що лиш не видно Романа. Пійшов 
до війта, і таки зараз мав вернути. 
Марійка: Та бо то сьогодні вечером проба спі¬ 

ву в читальнії! Пійдете Галю? 
Галя: Радаб я пійти, та трудно буде, Марту- 

ся нездорова, кашляє дитина, брати зі собою не 
можна, а в хаті нема кого лишити. Щоби д ько 
Микетей прийшов, то при нім Мартуся бавився, 
а так самої дитини лишити не можна. 

» / 

Марійка: Галю, мусим найти дядька Мнкетея. 
Як вас нема, то і проба мені не мила, А сьогодні 
мусим -заспівати на славу. Мені чогось так лег¬ 
ко на серцю, начеб... 

Галя (перебиває): Антін прислати мав завтра 
>г старости! Що? 

Марійка: Та бо Галю виговорюєте Бог знає 
що. Де мені до старостів! 

Галя: Якось воно буде, і твій четвер не дале¬ 
ко. Таке то наше дівованиє, як тото перше вес- 
нянне сонінко. Ледво іцо блисне, а знов покрився 
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за хмари, вже його не видно. А вийдеш за муж, 
то журбам кінця нема. 

Марійка: Яка там вам журба. Чоловіка маєте 
такого, що і з свічкою шукай; біди, славити Гос¬ 
пода не знаєте, ну, і чим вам журитися? А вже 
ваша Мартуся (бере дитину і підносить в гору: 
цілує, і саджає на лавці) то така, як Ангел Бо¬ 
жий. 

Галя: Не хваліть, щобисьте не перехвалили. 
Та і ціла моя журба з дитиною. Нераз ночами 
єниться мені, що десь хтось забрав мені її, що 
уніс десь далеко. А коли по такім сні пробуджу¬ 
ся, то зимний піт зливає мене, я тулю дитину до 
грудей і плачу на саму гадку, що моя ясочка ма¬ 
ленька мала би щось потерпіти. Бо то ціле моє 
щастє, ціла моя радість і потіха і роскіш життя 
мого. 

Марійка: Не бійтеся. Виросте вона на потіху 
вам і на славу всім, така буде красуння, як її 
матуся, правда Мартусю? Ей коби то дядько Ми- 
кетей надійшов, то бим була така рада, щобим 
його поцілувала. 

(За сценою чути голос і спів Миквт**). 

Жінка перша, я за нею, 
Не журися Микетею, 
Хотяй буде бити, 



Бити і сварити; 
Я шапчину під патину, 
Задягнуся в опанчнну 
І прикриюся сівнею, 
Не журися Микетею! 

Галя: Чуєш Марійко, Микетей вже йде! 

СЦЕНА Н. 

(Входить Микетей, літ 60, Антін парубок). 

Марійка: За вовка помовка: 
Микетей: А вовк сам в хату лізе, а єще й ко¬ 

ника за собою веде! Видиш Марійко, чогось ти 
почервоніла. 
Марійка: Ет, хочеться вам балакати! (сідає). 
Галя: Сідайте Микитею, сідай Антоне. (Антін 

сідає). 
Микетей: Не штука, ”сідай Микитею14, або то 

у Микетея час, чи що? От шукаю війта, треба 
йому зал апорту вати, що цигане крутяться в су- 
сідному селі. 
Марійка: Ей, щоби цигане прийшли, можеб 

виворожили... 
Микетей: (перебиває) чи буде Антш, чи не 

Антін... 

Антін: Дайте спокій, не встидайте дівчини. 
(Микетей шукає по кешенях і витягає цукорок, при¬ 

ступає до Мартусі і дає їй). 
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Микетей: Маєш дитинко, я найшов на дорозі. 
Мартуся: Дякую дядьку Микетею! 
Микетей: На весіллю подякуєш, моя доню. Або 

то я тебе не вибавив на руках чи що? бще і ви¬ 
сватаю, лишень наперед тоту сороку Марійку о- 
женити мушу. 

Галя: А що ваша ланка, здорова вже? - */ 
Микетей: А здорова, здорова. Тілько одно зле, 

що за дуже трудяча, і ось тепер на старости літ 
млина їй захотілося! 

Антін: Та якого млина? 
Галя: Вітража хочете ставити? 
Микетей: Ба, що вітраж! Вона-вже і має млин 

і меле вам, меле. 
Марійка: Та чим меле? 
Микетей: Як чим, а язиком, і то від рана до 

НОЧІ. і 

Всі: Ха, ха, ха! 
АТітін: А що Галю, підете на пробу? 

Галя: А хату на кого лишу? Таж дитина, 

Мартуся: Мамо, я піду на пробу. 

Галя (цілує її). Не можна доню, не можна. Ти 
чогось слабенька, лишишся в дома, а за то в 
неділю то вже буде радість і забава, 
Микетей: Певно, що забава, заспіваєм, по¬ 

танцюєм, а Марійку і Антона такії до єгомостя 
заведем, щоби скорше весіллє було. 
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Марійка: Та що нам з того, коли ось Галя не 
можуть іти на пробу! 
Микетей: Що то не може, мусить іти! 
Галя: Ні, дядьку, дитини нема при кім ли¬ 

шити. 
Антін: Хіба би ви Микетею були ласкаві. 
Микетей: Що я громадський урядник маю /ц- 

тей пильнувати? А мій мельпик-баба що на тоє 
скаже? Га? 
Марійка: Зробіть ласку Микетею. 
Микетей: Ні! 
Антін: Послухайте Микетею! 
Микетей: Ні! 
Галя: Микетею* як би ваша ласка! 

Микетей: (вже мякше) Ні! 
Мартуся: Я хочу, щоби дядько Микетей мені 

мені байку сказали! 

Галя, Марійка, Антін> А що дядьку Микетею? 
Микетей: Що? дитини послухаю, а вас ні! Ну, 

ну, я вже знаю, що ви ”дядькаєте“, як Микетея 
треба,~-Вже я ся лишу і як мені не будете добре 
співали, то вам кажу! Або ви знаєте співатц? 
Прийде до чого, то все забули і реентий аж волос- 
се рве з лисої як коліно голови. Тої пісні, щосьте 
співали тамтого разу, вже ані тямкії йема! Знаю 
я вас, знаю! 

Марійка: А ми вас знаєм Микетею! Та за то, 
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щосьте добрі для нас, то можем спробувати, чи 
забулисьмо, чи ні! Добре Галл*? 

Галя: А чому би ні! Я до співу в кожду хви¬ 
лю. Но Антоне? 

Антін: Та дядько Микетей нехай басом потя¬ 
гає. (Всі так як сидять). 

СПІВ II. 

В чистім поли вітер віє, 
Лист пожовклий шелестить, 
Доля Руси плаче, ниє, 
Щастя Руси в гробі спить. 

Тужить нишком филя Прута, 
І сумують Буг та Сян: 
”Доле наша позабута, 
Чом минаєш руський лан?“ 

Схаменулась наша доля, 

І несе нам рай весни, 
Чути голос гень від поля: 
”Враз вставайте Русини!“ 

В руСЬКІМ ПОЛИ СОНЦЄ'СЯЄ, 

І весело Збруч пливе, 
Русь спасеннєм ся вінчає 
З нами Бог, а Русь живе! 



Микетей (по співі): Аж лекше на серцю, ко¬ 
ли почуєм такий спів. Та ось я тут балакаю і ба¬ 
лакаю, а до війта нема кому йти. Хіба ходи Ан¬ 
тоне, підведеш мене. 

Антін: Ні длдьку, я почекаю на Романа, бо у 
мене діло до нього є. 
Микетей: Знаю я, яке то діло: (співає) ”Чор- 

ні очи як терен, коли-ж ми ся поберем!“ От яке 
у тебе діло. Но, в ласці Божій оставайте. А ти, 
Маргусе не журися, старий Микетей прийде, і 
розкаже байку. Якось то буде, (виходить). 

СЦЕНА ПІ. 
(Ті самі без Микетея). 

Марійка: Ну, славите Господа Бога, що піде¬ 
те Галю на пробу. 

Галя: Я і сама рада. Тепер я загляну на обій- 
стє, а ви пильнуйте моєї Мартусі, бо знаєте (смі- 
єся), що цигане крутяться по селі, (виходить, 
Марійка сідає коло дитини). 

Антін: І щож Марійко! Мабуть знає дядько 
Микетей, що дорога наша веде до єгомостя. (під¬ 
ходить до ньої) Марійко, коби ти знала, як я се 
хочу того, щоби ми станули під вінець, щоби ра¬ 
зом ми могли трудитися для Бога, для Укра¬ 
їни і для себе. Но може ти не приймеш моїх ста¬ 
ростів, може ти полюбила другого? Скажи мені 
дівчино! 



Марійка: Як буде така воля моїх родич1.», тс 
і я не відкажуся. Ти знаєш тое. (Обоє підходять 
наперед .сцени, тримаючися за руки, но станув¬ 
ши на середині розходяться о два кроки). 

СПІВ III. 

Антін: — 

Віруй дівча, серцю йому, 
ІЦо лиш правда єсть у ньому, 
І любови щирий жар. 

Обоє: — 

Віруй, віруй, ЩО одного 
Я бажаю: серця твого, 
Бо в тім серцю жизні чар. 

Антін: — 

Скажи слово: ”люблю, люблю!“ 

Марійка: — 

Чи не віриш мій соколе? 

Антін: — 

А до серця приголублю, 

Разом: — 

Мій ти світе, моя доле! 
І щасливо будем жити 
Серед щЯстя і обнови ' 
І взаїмно ся кріпити 
Духом мира і любови. 
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(по співі) 

Антін: Завтра Марійко прийду я в старости до 
тебе, а ніші заспіваєм вечером, аж лунати буде 
паша пісня. 

(Марійка сідає, коло дитини). 

. СЦЕНА IV. 

(Входять: Роман, Осип). 

Роман: А тцщо, пара голубів, чи що? Ми чу¬ 
єм, співають на два голоси. Я зараз кажу до на¬ 
чальника, що певно Антін і Марійка. Сідайте на¬ 
чальнику. (гладить дитину по лици) А мама де? 
Марійка: Пішла до корови ваша Галя. 
Осип: Но, сьогодні в читальни скажу вам но¬ 

вину. 
Роман. Що такого? 
Осип: Ба, цікавий. Зачекайте до вечера. — 
Марійка: Скажіть начальнику, скажіть. 
Осип: Диви яка! Рада би все знати. А вже 

вам скажу. Мортко виноситься зі села. 
..Роман: Славити Господа! 

(Входить Галя) 

Галя: Гостеньки до нас. Витайте пане началь 
пику. (Іде до Мартусі, сідає коло ньої або бере ) 
саджає її на коліна). 
Марійка: Чуєте Галю, Мортко зі села утікає. 
Галя: Коби і сьогодні. 
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Осип: А громада корчму купить на громад¬ 
ський, читальняний дім. 

Антін: Так, то але буде! Бо вже нам і сьогодні 
в читальня за тісно. 

Галя: Гей, хто то йде до нас? 
ІУІарійна: Певно дядько Мпкетей ідуть. 
Антін: (відчиняє двері). Гей, любі гостеньки, 

та то старий дідусь ідуть. 
Роман: Дідусь, чоловік Божий, а витайте до 

нас. 

СЦЕНА У. 

(Входить Дідусь, дуже старенький, сивий, борода довга, 
в руці палиця, де можна то і ліра). 

Дідусь: Слава Ісусу Христу! 
Всі: Слава на віки. 
Галя: (підбігає і веде його на середину сцени, 

Роман подає столець). Сідайте дідусю, прецінь до 
нас загостили. 
Дідусь: Бог заплать за добре слово. Я іду з 

Готова до Зарваниці, ось думаю, поступлю до вас 
діточки, подивлюся, що коло вас чувати, як вас 
Бог милує. 

Осип: Славити Господа, якось жиємо. А ви ді¬ 
дусю, все від церкви до церкви? 
Дідусь: Все діточки мої. Іду, поки старечі но¬ 

ги несуть. Іду і молюся Богу за гріхи свої, і за 
вас, мої любі. 
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Роман: А що там дідусю чувати по світі? Ви 
скрізь буваєте, ви все знаєте, чи на добро воно 
йде у нас, чи ні? 
Дідусь: Ой зле діточки, дуже зле. 
Галя: Господи! певно якесь нове неіцастє! 
Дідусь: Послухайте: 

(Всі його окружають. Через цілий теперішний час бесіди 
дідуся скрипка грає тихесенько, ледво чутно, поволи 

якусь поважну арію). 

Розстелилась руська Мати — гей далеко, гей 
широко — не добачить границь око — де Бески¬ 
ди, де Карпати, — всюда повно зойку, стону — 
всюди плачуть Руси діти — ох бо тяжко тут нам 
жити. А опівніч при могилі — вітер сумно пові¬ 
ває — в безталанню і в безсилі — доля Руси 
пропадає. Меркне місяць, гасне зоря — чорна 
хмара начеб кара — покриває тьмами горя — 
край наш рідний — край наш бідний. А люд Бо¬ 
жий безталанний, душу томить, руки ломить — 
а враг лютий і захланний — нашу нивку обсі¬ 
ває — і пожиток весь збирає — а ми плачем і 
горюєм — і бідуєм і нуждуєм. 

І незгоду вічно множим — Ой не тихим миром 
Божим — ні спокоєм, ні дружбою — а сварнею 
і журбою — сієм нивку сю печальну, престра- 
дальну. Брат на брата ворогує — зрада нишком 
тутки бродить — до нещастя всіх нас зводить ■— 
і погибель нам віщує. — А Русь плаче, Русь стра- 
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дас — Русь сльозами вмивався — і питав: діти, 
діти — і чомуся вам сварити? Чи не всіх я вас 
родила — сльозоньками вас омила. — А ви нині 
рідну неньку — добиваєте нещасні — і меч ос¬ 
тріш в їй серденьку, — погружають діти власні... 

От видите, яке горе над нами, яка печаль. Став 
брат на брата, забулася любов і враждою сієм 
ми нашу нивку... Горе тим, що ненависть сіють! 

Осип: Свята правда! Не Діжде ся свята Укра¬ 
їна добра, доки її діти будуть жертися і сварити. 
Пропадем ми, напевно пропадем. 

Роман: Гей, гей, коби то ми разом стали, ра¬ 
зом трималися, то під українську стріху вернула 
би наша доля. 

Антін: Тож іцо нам па заваді? Женім з хати 
всяку сварню, памятайдп всі, що ми діти св. > - 
країни, г:«- даймо баламутитися, .• Бот поможе! 
Дідусь: Певно, діточки, що так. Нехайже вам 

Господь Бог благословить на добре діло. 

Осип: А ми, дідусю, вас бодай з тиждень не пус 
тимо зі села. Я, яко начальник громади забираю 
вас до себе. Сьогодня спічнете собі, а завтра 
дасть Бог, вечером зайдем всі до Романа. 

Роман: Просимо цілим сернем дорогих гостей. 
Галя: Дідусю, ходіть до хатчини, там дам вам 

може молока напитися, (бере його під рамя і хо¬ 
че виходити). 



Дідусь: А ви начальнику уважайте, бо цига¬ 
не скрізь крутяться по селах. 

Осип: З7 нас їх не видно, а як би появилися, 
то я знаю, що з ними робити. 

(Галя і Дідусь відходять). 

Роман: Правдиво Божий той чоловік. 
Осип: Господар вам був на цілім ґрунті. Ка¬ 

жуть, що сорок літ війтував. Грунт передав ді¬ 
тям, а сам ходить по церквах і спасає душу. Від 
нікого не возьке милостині, а де побуде день два, 
то діти научає, образки, хрестики дас. 

Марійка: Я його памятаю, колим була така як 
Мартуся, такий самісенький був! 

Осип: Тілько ти була троха менша сорока. А 
там, що таке? (за сценою чути голос Микетея:) 
Марш наперед, куме Семене, тримайте за карчи- 
ло, бо несамовите, утече, (голос цигана) Пустіть 
пане ґаздо, ми бідні люде, пустіть, (голос Мике¬ 
тея:) Іди по доброму, а ні — то палиця! 

Роман: Там що сталося? (Галя і Дідусь вихо¬ 
дять з комори). 

СЦЕНА VI. 

(Входять циган, його тримає за обшивку Семен, і циганка, 
її веде Микетей). 

Микетей: Пане начальнику, маєм гості (Мар¬ 
туся ховається за Галю). Стій, циганська породо, 
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бо палицею по хребті потягну. Іду я селом, дивлю¬ 
ся, іде огида, ссь циган і циганка. А я за карк, 
на кума Семена крикнув і веду їх але до ва;. 
Ци ганка: Пани ґазди, подаруйте, ми бідні... 
Осип: Мовчи! Ти звідки? 

Циган: Пане ґаздо, я бідний, слабий, я іду, 
роботи шукаю. 

Микетей: Що побачу, то забираю... 

Циганка: Дайте руку, я вам поворожу. Пане 
ґаздинь... 

Осип: Папері маєш? 

Циган: Не маю, мені украли, я добрий чоловік, 
на худобу помагаю. 

Осип: Я вам дам по селі волочитися, я вас 
научу! Микетею, до арешту замкнути, а обшукай¬ 
те добре, бо то огонь єще підложить. 
Микетей: Го, го, я вже знаю, як з такими пта¬ 

шками діло ладнати. 
Осип: А арешт замкнути на дві колодки; з від- 

там не добудеся вже певцо. Вартівники нехай до¬ 
бре уважають мені. Завтра рано пішлеся по жан¬ 
дармів. 
Циганка: Пане ґаздо, за що нас замикають, 

ми добрі люде, ми нікому нич злого не робим. 
Микетей: Марш! Ходи Антоне поможеш! (Ан¬ 

тін іде). Ведіть Семене свою перепелицю, а я мо¬ 
го воробчика в гніздо заведу. На перед Парасю, 
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до Іванової хати — пашла! (Виходить Микетей, 
циганка, Семен веде цигана, Антін.). 

Осип: Добре, що лишень двоє, а не ціла бан¬ 
да. 

Галя: Аж боюся хати лишати. 
Осип: Чого? Не бійтеся; з арешту не утікнуть. 

А варта буде уважати. Но дідусю, прошу вас до 
себе. Слава Ісусу! 
Дідусь: 3 Богом оставайте 
Роман: Най Бог провадить. 

(Осип і Дідусь виходять). 

СЦЕНА VII. 

Галя: Тепер аж боюся відходити з хати. 
Марійка: Та чого боятися, як Микетей буде. 
Роман: Певно, що нема чого боятися. А я за¬ 

гляну по кождім куснику. Ось Мартуся вже і у- 
^ сипляе. 

Галя: Я їй постелю хіба гутки на лаві. 
Мартуся: Мамо, я ще не хочу спати. 

Галя: Добре донечко, но все я тобі бодай ко¬ 
жушину тутки положу. (Кладе кожушину і хуст- 

ку)- 

СЦЕНА VII:. 

(Ті самі, Микетей і Аптін). 

Микетей: А що? зі мною нема жарту. Сидять 
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пташку. А що налебеділися! Но, тепер я тутки 
господар. Будем Мартусю байі;у казати, а ви не 
засиджуйтеся там, бо мені моя стара голову по- 
бє. Но ідіть, бо вже час. 

>СЦЕНА IX. 

(Входять хлопці і дівчата, цілий хор). 

Хлопець: Гей, та ходіть скорше, вже пора. 
Роман: Ідем, ідем. 
Галя: А тії Мартусю, бався коло дядька, мама 

скоро прийде. 
Микетей: 0, так не йде! А для старого ннч не 

заспіваєте? Податок для мене' 
Марійка: Що варта, то варта; як би не дядько, 

то би Галя не пішла на опів. 
Хлопець: Як заспівати, то заспівати, та ми не 

від того. (Всі уставляються, Роман діриґує): 

ХОР: 

До труда браття днесь ставаймо, 
Хто вірний Руси-Ненькн друг, 
Весна йде — весну витаймо, 
І всі берімся враз за плуг. 

На нашій нивці ми папами, 
Счезай недоля довгих літ, 
А як задзвоним ми косами, 
То задивуєсь Божий світ. 
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А наше жниво як начнеся 
Тоді пропаде вся вражца, 
Бо руське жниво воля звеся 
А руський труд — то свобода. 

Антін: (по співі). А ти дитинко бався з дядь¬ 
ком, а я скоро забігну. 
Микетей: Ідіть вже, ідіть, а не бавтеся! 

ХОР (виходячи): 

А наше жниво як начнеся 
Тоді пропаде вся вражда, 
Бо руське жниво воля звеся 
А руський труд — то свобода. 

(Кінчать^співати за сценою.) 

СЦЕНА X. 

(Микетей і Мартуся). 

ІУІикетей: (Мартуся кдадеся па лаві, а Ми¬ 
кетей сідає на лаві против ньої, і набиває люль¬ 
ку). А що, дитинко, казати байку? 
Мартуся: Кажіть дядьку, а красної. 
Микетей: Скажу донечко, скажу. Слухай: Бу¬ 

ла собі маленька дівчина, називала ся Мартуся. 
А мала вона татуся, іЦо любив її так дуже, як 
тілько модша свою дитину любити. А був той та¬ 
тусь дуже бідний і нещасливий. Бо найшлася 
стара відьма, страшна відьма, бодай не сконала, 

г 
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що позавидувала татусеви маленької Мартусі і у- 
крала дитину. І росла Мартуся при відьмі, і не 
знала, що її татусь кождого дня гірко плакав за 
своєю дитиною. І просив Господа Бога, щоби вер¬ 
нув йому тую дитинку. Бо татусь хотів, щоби вона 
росла як цвітка красна., як чар весняний, .світла 
і ясна, щоб їй незнаний був світ пенали, страдань 
і болю, щоб неба дали їй мирну долю... (По хви¬ 
ля). О, моя маленька засипляе, не дивота, і мені 
старому очі зліпляються, а тут єще і люлька не 
хоче тягнути (тихенько співає): 

А дрімота коло плота, 
Питався сон дрімоти, 

* - Де будемо ночувати? 
Де хатинка низенькая 
Де дитинка маленькая (голова йому опа¬ 

дає на груди, дрімає). 
Там ми будем спочивати, (все тихше). 
Мале диття присипляти., (засипляе, але 

помадо і так, щоби сміху не будити в тих, що див¬ 
ляться. Музика грає тихесенько дальше тоту са¬ 
му арію. По довгій хвили, легесенько відчиня¬ 
ються двері, циган встромив голову, потім стає 
на порозі, розглядався, дає знати циганці, вхо¬ 
дять обоє тихесенько. Циганка бере Мартусю, ра¬ 
зом з кожушком, циган тягне з жердки кожух і 
тихо виходять, музика все тихонько грає). 
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Микетей (рухаючися): 

Там будемо спочивати, 

Мале дитя... 

СЦЕНА XI. 

(Входить Ромам). 

Роман: Ов, Микетею, ви заснули? Господи, а 
дитина де? 

Микетей: Що? (зриваєся) Я здрімався. І До, 

дитина? Ґвавт люде, дитина. 

Роман (вбігає до комори, вибігає, біжить на 
двір, на сцену вбігає Галя, Марійка). 

Галя: Що сталося! 
Роман: Люде, одурію, дитини нема! 

Микетей: (безсильно надає на лаву). Боже! 

Галя: Мартуся! (омліла надає на руки Марій¬ 
ки, вбігають Осип, дідусь, Антін). 

Осип: Романе, іцо сталося. 

Роман: люде, одурію, дитини нема! 

Семен: (вбігає) Гей, війте, за циганами. До¬ 

булися з арешту, утікли в ліс, то вони дитину 
украли. 

Осип: Коні запрягати, хто може на коня, ці¬ 

ле село на всі сторони за ними. Романе, ти зі 
мною на фіру, Антін конем по .жандармів. (Антін, 

Роман, Семен, Осип вибігають, Микетей підно¬ 

ситься і з плачем, накривши лице руками падає 
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перед образами на коліна. Дідусь, котрий зараз 
по вході разом з Марійкою відтирав Галю, котру 
посадили на лаві, дає її хрестик цілувати. 

Галя: (відкриває очи). Моя дитина... * 

Дідусь: Да будеть воля Твоя, яко на небесіх 
і па землі! Не плач жінко, пішли всі і ядііду, а 
може Бог позволить мені найти твою дитину, та 
тепер знай, що без волі Божої і оден волос з го¬ 
лови її не спаде і молися зі мною: Да будеть воля 
Твоя, яко на небесіх і на землі... 

(Заслона спадає, кінець першого акта). 

ч 



ОСОБИ ДРУГОГО АКТА: 

РОМАН 
ГАЛЯ 
МАРТУСЯ 
СЕМЕН 
АНТІН 
ДІДУСЬ 
Перший ЦИГАН, той сам, що в першім акті. 
Другий ЦИГАН. 
Третий ЦИГАН. 
Перша ЦИГАНКА, та сама, що в першім акті. 
Друга ЦИГАНКА. 
КРИВИЙ ДІД, (еслп можливо з лірою). 
ОСТАП, проводир діда, літ 16. 

Дівся в лісі, на прогалині. 

ДРУГИЙ АКТ. 

СЦЕНА І. 
* ’ ча > * • ч _ 

На середині сцени горить огонь (серед хворосту ставиться 
запалена свічка і накривався так званою умброго з лямпи). 
Другий і третий циган, друга циганка, кривий дід сидять 

до окола, курять люльки, Остап, сидить на боці. 

II. Циган: Ну, говори кригаку, що чувати ко¬ 
ло тебе? 

Кривий: А що чувати. Химка мене кинула, те¬ 
пер сам світом ходжу, жінки шукаю. 

II. Циганка: Бери мене... 
Кривий: Чекай, нехай лисий з тобою женить- 

і з першого акта. 
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ся, я не дурний, як оженюся, то возьму жінку, 
як лялю. 

III. Циган: Іди, дурний, не ліпше тобі самому 
по світі, по що одну губу кормити більше. 

Кривий: ІЦо ти знаєш цигапська торба. Са¬ 
мому хіба сідай, та чекай, як найдися хто, що 
дасть гнилку, або колач, пси би його зїли разом 
з колачом. А так, як є баба, го раз инакше. Я 
співаю, виводжу, аж коти казяться, а вона між 
людей замішався і тягне, що удасться. А еще як 
мудра баба... 

II. Циган: Що там тепер люде мають. Перше 
йшов на ярмарок, то брав сороківців жменю, а 
тепер зломаного дутка не мас. По коморах вітер 
свище. Ми якось підкопалися, і то до богача, 
казали, що має гроші, ага гроші, подерті холяви 
і стара камизоля в скрини. *' 

Кривий: А хто би пхався до комори. Я як 
сам, то як розпущу хавку (через ніс заводить) 
паиьство ласкаві, людоньки милосердні, христі- 
яноньки побожні, господароньки миленькі (сво¬ 
їм голосом) а шляґ би вас трафив, (через ніс) 
господині побожненькі, поратуїге бідного каліку, 
без тата, без мами, без ноги і голови, голодного 
і холодного, аби ви панували, аби корону мали, 
(своїм голосом) абисьте всі поздихали (через 
ніс) аби вам родилося, аби вам щастилося, на 
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худібці, на овечках, на вівсікох і на гречках і на 
кождім кроці (своїм голосом) і на кольці в бо¬ 
ці (співає): 

Там на ставі гуска, 
Крилоньками нлюска, 
А за нею гусачок, 
До дому не пуска! 

А що, знаю заводити? 
II. Ци ган: Аби ти здох ділу, так людей тума¬ 

ниш. 
II. Ци ганка: А хлопчисько якийсь добрий, ти 

йому свій, що? 
Кривий: Ая свій, як циган псови брат. Від 

малого тримаю, учу. Йому малим хтось тата і ма¬ 
му украв, я купив його відземком за ііять рпн- 

ських і два ґарщ горівки. 
III. Циган: А шанусся, чи дармо хліб їсть? 
Кривий: Чорта шанусся. Я його годую й па¬ 

лицями й кулаками; нічо не помагає, все туман, 
руки в чужу кишеншо не запхає. Не бійтеся, зло¬ 
дій з нього не буде. Я папері маю і за себе і за 
нього, оден жид за гроші дає такі папері. Раз ви- 
дите, хотів утікати, а йому дав фасолі, що пів 
року як боз був. 

III. Ци ган: Тобі було йому з малку так (по¬ 
казує на очи). 

Кривий: Що, засвітити в очи? Та, коли я тоді 
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не був кривий, а сліпий; прецінь сліпий сліпого не 
поведе. А потому то я привидів; а за те мені но¬ 
га покорчило (через ніс заводить) за гріхи тяж¬ 
кі, за гріхи страшні, за тата, за маму, кинули 
пса в яму, цигана зловили, ноги поломили. 

II. Циганка: Ти циганів не рухай, бо циган 
дідови брат. А хто тебе висватав за Химку, як не 
я? 

Кривий: Правда, така відьма була, як і ти. І 
пішла світами, щоби лишень де не засипала, зна¬ 
єте, за тоту церкву, що ми разом тое... 

II. Циган: То забулося; я вже від тоді пять 
разів з криміналу утік. 

Кривий: А де старий ваш? 
III. Циган: Пішов в село. І вона пішла. Може 

що трафиться (до циганки). Ну, стара, давай 
фляшку. 

II. Циганка: (плює через зуби) Немафляиіки! 
III. Циган: ІЦо нема, повна єсть, давай! 

II. Ци ганка: (запікає люльку при огни) Не¬ 
ма, на завтра треба. 

II. і Ш. Ци ган: (зриваються) Давай горілку! 
Кривий: (смієся) Ти красно попроси, то дасть. 
II. Циганка: (курячи люльку) Нема і не бу¬ 

де! 

II. Циган: (хватає палицю діда і сильно уда¬ 
ряє циганку, тота кидаеся пазурами на нього, 



третий циган, хватає її в пів і гручає на бік): Те- 
ремтет, я їй ножем по горлі, давай фляшку (хоче 
кинутися йа неї, но Кривий сидячи затримує йо¬ 
го рукою). 

Кривий: Чекай, на, пий з моєї, (до Остапа) 
Гей, подай торбу. (Остап дає горбу). Тримай, а 
добре. (Остап прнклякує, дід витягає фляшку, ці¬ 
лу ковбасу, кладе коло себе, і шукає дальше в 
торбі). А паланиця де? Певнось зжер неробо! 

Остап: (дуже лагідно) Я-ж не мав торби в ру¬ 
ках! 

Кривий: Що, єще пащекуєш? (тручає його зі 
всеї сили так, що Остап падає на бік, а дід но¬ 
гою його відтручує). Маєш веіеру, тепер молися 
Богу і йди спати. 

II. Циган: (оба цигане посідали, циганка при¬ 
сунулася до огню і сидить в кучки). Не бий хлоп¬ 
ця, бо колись тобі віддасть. Давай Кривий фля¬ 
шку. 

Кривий: Напийся, а по трошки. А я йому дам 
єще на добраніч пару палиць, щоб добреся йому 
спало — гунцвотови. 

II. Циган: (пє, і дає другому цигановії, той 
пє, циганка нараз вириває йому з рук фляшку і 
собі тягне). 

III. Циган: Та не все, по трошки, не пий, бо 
забю. 



II. Циганка: Добра горівка, ха, ха, ха, моцна 
як твої ноги діду. 

Кривий: Тепер мені давайте. Видите, що я иа- 
мятаю на вас. (Бере фляшчину в руки і через ніс 
приспівує): Горівка сивуха, не добра псяюха, гай 
мокра до того, давай жиде много, будем пити, пи¬ 
ти, піїти доливати, доливати спати, спати тан¬ 
цювати, тай ще блохи бити (не). 

III. Циган: Добре ти діду научився. А куди 
ти ідеіп? 

Кривий: Або я знаю, де я йду. Був я на праз- 
нику, не наївся, не напився, а в дівчині залюбив- 
ся. І космата і горбата і крива і не бачить і не 
чує, та як за то поцілує, то раз дівка, хоч куда. 
Іду під границю, може де двоє дітей малих куплю, 
бо маю папери і на двоє дітей. А потім візочок 
десь дістану і коняку і буду їздив село від села. 
Дітям люде люблять альмужну давати. 

II. Циган: А шандар, нічо не каже тобі? 

Кривий: А д^ на діда шандар є. У мене папір 
вже всі шандари його в руках мали. Як злий, то 
кричить, а як добрий, то єще дасть пару новень¬ 
ких, а я йому заспіваю, то посмієся. 

Циганка: Та я тямлю, що у тебе було двоє 
дітей вже малих, хлопець і дівчина. 

Кривий: Було, та нема (нахилявся до ньої і 
тихо говорить, оглянувшися наперед, чи Остап 
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не чує). Я тілько їх учив, одному засвітив дротом 
і. очи, а дівчина без руки нині. Горбатий Федь- 
ко купив одно, а друге взяли діди з заграниці. Ей 
не жартуйте а пийте. 

II. Циганка (хватає фляшку, но зараз відби¬ 
рає її Ш. циган, піоть і їдять всі): А ковбаса ку¬ 
плена діду? 

Кривий: Певно, що куцлена. З чужого воза ку¬ 
плена. Циганко, давай хліба, я заплачу. (Ци¬ 
ганка йде за сосну, і виносить хліб цілий, крає 
ь кусні всі їдять). 
Ш. Циган: А хлопцеви не даси нічо? 

Кривий: Нехай понюхає, як ковбаса пахне. 
Досить з нього; мудрий хлопець то і сам для себе 
і за господаря подбає. А він боїться заробити, то 
не треба й їсти. Та ні, я не лихий. Хлопче! (Ос¬ 
тап зриваєся, дід кидає йому на землю кусень 
хліба) на., удавися! (сам пє і зачинає співати, 
другі підспівують): 

Колисала баба діда, 
Від сніданку до обіда, 
Ой .спи діду, не журися, 
Як збудишся, то сказися. ' 
Гоц, гоц, гоц. 

Ой дідусю, ой дідусю, 
Не питайся за Марусю. 
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Бо Маруся не така, 
Не уміє тропака! 

(Зриваєся і зачинає присюдами гуляти до окола огню, 
в руці тримає фляшку, а в другій ковбасу). 

СЦЕНА Н. 

(надбігає І. Циган). 

I. Циган: ІЦо ви кричите, а то ти діду, сиди 
тихо! Не було нікого тутки. 

II. Циган: Ані пса! В таку гущавину, хто зай¬ 

де. 

I. Циган: (до третого цигана:) Ти Сандор йди 
на край ліса^ як би почув, що хто їде, або йде, то 
дай знати, чуєш. 

III. Ци ган: Чую, (скоро відходить). 
II. Циганка:- ІЦо, певно трафилося що добро¬ 

го? 
Кривий: (сідає-на своє місце:) Потягнув со¬ 

лонини цигане, що? 
І. Циган: Тебе діду носить :ю ночах. 
Кривий: Або я тобі ворог, чи що? Кілько літ 

ми ся вже знаєм. 
І. Циган: Так мовчи, як що побачиш. 
Кривий: Як лишень що доброго. 

і. Циган: (шепотом щось говорить циганці 
старій, а тая відходить:) Удалося, щоби лишень 
не злапали. ч 
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II. Ци ган: Може коні? 

Кривий: Минули тії часи, коли коні молена бу¬ 
ло брати. Тепер пута залізні, двері всюда на сто 
колодок, і зубами не вирвеш їх. 

І. Циган: Оеь і Гіде Матрупа. 

(Входять розглядаючися стара циганка і ци¬ 
ганка І., тота несе на руках обвинену снячу Мар- 
тусю. Всі зриваються (крім Остапа) і підбігають 
до ньої). 
Кривий: Ха, ха, ха, а то роя злапали! Мало 

своїх маєш цигане! 

Ци ганка І: Не кракай діду, бо біди собі на¬ 
питаєш. Но тяжка, вона тяжка... 

Ци ганка II: Тихше, бо збудиш!... 

Циганка І: (кладе дитину, трохи від огня на 
земли і обтулює кожухом). Не зоудиться воно, я 
їй дала під ніс губку, буде спати до білого дня. 
Ци ган II: То дівчина? 

Циган І: (всі сідають коло огня, лишень ста¬ 
ра циганка сідає при дитині:) Дівчина! Ех, хлопи 
бісноваті. Вони нас до арешту заперли, єще і 
варту поставили. А ми минувшої ночи влее під¬ 
копалися під тую купу арешти нпьку і мервою о- 
крили діру. Хотів я чекати ночи і коні хапнути 
у війта. Де там, погнали пасій. Но добре, що у- 
далося бодай тое. 
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Циганка І: Красна дитина, буде можна заро¬ 
бити. 
Циган II: А як здогонять? 

Кривий: Тобі конем бути, а не циганом. Хто 
нашого брата здогонить! Щоби в ліс, а за лісом 
цілий світ вільний. 
Ци ганка стара: Тутка нема чого боятися. Ось 

зараз так за кривим дубом єсть сухий потік і яма, 
за котру і пес не знає. Коли я була єще мала, 
як твій діду провожатий, то ми три дні в тій ямі 
сиділи. Ціле село шукало і не найшли. А було 
чого шукати; пять комір одної ночи ми обробили. 

Кривий: Добре знати. Я ту часто перше ходив, 
можна було часом що зробити, (бере фляшку). Но 
цигане, пий, бо ти добрий злодій, (пє і дає цига- 
нови, той пє і дає дальше. А де ваші діти? 
Циган II: Все єще вчера поїхало, ми лишили¬ 

ся, щоби бодай яку кобилку придбати. 

Циган І: Я нарочно дався замкнути. Гадаю, 
варта буде при арешті, то всегда щось лучиться. 
(пє і закусує). 

Кривий: А здорова то дитина? 

Циганка І: Хто там знає. Нехай я скупаю його 
ь оріховім листю, то і рідна мати не спізнає. 

Циган: Научиться зарабляти на хліб. А бук 
від чого. 

Стара циганка: На що тобі небоже клопоту; 
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тепер всюда пантрують, всюда шукають. ІЦобн то 
близенько границя! А ту, хто купить дитину? 
Циган І: Ти мамо не журися, я вже знаю, що 

робити. 
Кривий: Знаєш що, продай мені, я заплачу. 
Ци ганка І: Сказився дід, а тобі на що дитини? 
Кривий: А на що тобі тое знати? Мої гроші, 

а ти бери і замкни губу, щоби язик не утік. Слу¬ 
хай цигане, я маю папери, мені дитини потреба. 

Циганка стара: Як платить, то нехай бере. Во¬ 
но якесь біле таке, цигана з нього не зробиш. 

Циган: Де ти діду набрав грошей тілько. Те¬ 
пер діти дорогі. Передше не було ані жандармів, 
ані не треба було паперів; перед циганом була 
воля, а тепер, ще не возьмеш, а вже сидиш! 

Кривий: Диви, він мене хоче учити! Я сам тое 
знаю, або то мало дітей я мав. А ліпший товар, то 
і грошики ліпші. Я купую для .себе, не на ган- 
дель. Кажи, кілько хочеш? 

Циганка І: Дат сотку, то бери! 

Кривий: Ти блекоту наїлася, чи що? За сотку 
— пару шкап і візок і жінку куплю, а дитина 
що, непотрібна губа, бще намучитися треба, не 
знати, що зробити, чи очі випечи, чи ноги поло¬ 
мити, чи язик підрізати. Но, кажи цигане? 

Циган: Дитина красна, богацька, і не мала. 
Сотка малі гроші; хочеш давай, а ні, то ні. 
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Кривий: (не, і дає цигановії). Три десятки дам 
і ґорнець горівки. Ти знав, того німака мойого, 
що Гнатко микався. Я дав за нього иятку. 
Циган II: Инші часи були! 
Кривий: Ти сиди тихо; як майстер з майстром 

має діло, то челядник мовчи. — Хочеш чотири 
десятки, бери задаток, єще горнець додам горів¬ 
ки. 

Циган: Не можна, не можна, (не з ф ляшки). 
Кривий: А ііять береш? 
Циганка стара: Бери, бери, то красний гріш. 
Циганка І: Горшкішять гориел мусиш дачні 
Кривий: Напийся смоли. Дам два гарци, на 

мурованці поставлю. 

Циганка: А як хто дізнався? 

Кривий: Чорта зїсть лисого, а не дізнався! 
Аже то мені не новина. Диви, як я мого Остапа 
научив, як пес служить, а я його за те палицею 
годую. Береш, чи ні? 
Циган І: Давай. 
Кривий: Зараз, чекай! Дитину мені до старої 

Мехлички зараз завтра занесете, аби ніхто не 
знав. (Виймає із за пазухи великий гаманець і в 
шапку висипає гроші. Циган II. підсувався близ- 
ше:)А ти, цигане, а що, у мене не вторгуєш. Іди 
на бистру воду. Тобі старий даю десятку, а у Ме¬ 
хлички завтра решту, (дає гроші, решту всипує 



до гаманця і ховає). А пробуй мене оциганити, 
то знаєш, що єще єсть дідівський суд! 
Циганка І : Що ти плетеш, або ми не порядні 

І люде, чи що? Хто там хоче тебе циганити? 
Циган І: А звідки ти діду грошей тілько взяв? 
Кривий: Дурні люде дали. Що то за гроші. 

Бувало перше гроші, а тепер крайцарі тілько. Те¬ 
пер напиймося на згоду. Диви, огонь погас, а то 
вже свитає. 
Циганка і: Гей, десь дурні хлопи надькають. 
Циган І: Вони певно пігнали на дорогу, бо 

наші йшли тамтуди. А тут і не думають шукати. 
Стара циганка: Красна дівчинка, видно пе¬ 

щена дитина. 
Мартуся: (через сон:) Мамо! 
Стара Циганка: Цить, цить, спи (пораєся ко¬ 

ло ньбї). 
Кр ивий: Дам я тобі мами, будеш мати добро¬ 

го тата! 

Циганка І: А ти їй очи не випалюй, бо вже 
нич тоді не вартує. 

Кривий: Най росте проста і здорова, колись 
більше возьму, або вам оженюся з нього. 
Циганка І: Тобі діду, що по голові ходить? 
Кривий: (чіхаєся) А ти не знаєш, що по го¬ 

лові ходить? Або я не хлоп, чи що, щобим не же¬ 
нився? (співає:) 
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Оженися пане брате, 
Будеш панувати, 
Жінка буде свині пасти 
А ти загортати. (2). 

Циган І: Гей, гей, тепер би мені смажениці, 
або курку, або солонини на цілу милю. А день 
вже настає. Пора мені переспатися. Гей всі ви 
ховайтесь так, щоби і сліду по вас не було, бо 
нині будуть трясти і шукати. 
Циганка І: Чорта много найдуть по нас. Ку- 

да їм тутки! Сандор має очи як сокіл, добачив би 
із далечі. Ти стара іди з дитиною, де знаєш. Об¬ 
мий, убери, то не проста дитина, дай їй ткгьну 
напитися, помалюй краско і до ношд ал; чи чирк. 
Чула? пішла! (стара циганка бере дитину і сче- 
зае). 

Кривий: Твоя баба цигане добра на Манахо- 
ского. То у нас був Манахоский, війт дідівський 
на пять сіл, той як не словом, то палицею, а па¬ 
лицею найбільше. Пять доньок мав, а всі щастя 
зробили, найстарша пійшла за дідівського війта 
з Кальварії. 
Циган II: У, соненько встає, а сніданочка не¬ 

ма! Діду, пошукай но фляшки. (тимчасом Остап, 
тихо в кутику укляк і молиться). А що твій хло¬ 
пець, мухи ловить, чи що? 

Кривий: Він в мене побожний. Нехай там. Чим 
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иобожнійший, тим менший злодій. Мав я такого, 
що мені до горівки чогось додавав і до грошей 
брався. А йому за тое горівкою облив патли і під¬ 
смалив. Здох десь в лісі, (витягає сще малу фля- 
шку). На добридень випєм! (пє і дає дальше). 
Циган І: Або то ми, цигане, не молимося. Ме¬ 

не учив старий Апраш пісню, що рано і вечір 
перше старі цигане співали. Чекай, як вона іде: 

Хор, квартет. 

Сонце світить, сонце гріє, 
Циган очі вже відкрив, 
Він не оре, він не сіє, 
Не на то він, щоб робив. 

Ми панами, не рабами, 
Нам не звісна єсть біда, 
Доки .сонце понад нами, 
Доки в коло свобода! 

(По співі чути трикратний клич пугача: пугу, пугу, пугу! 
Всі зриваються! Циган II. в одній хвили розметує останки 
галуззя із огню. Все говориться дуже скоро, притишеним 

голосом). 

Циган і: Утікайте! До печери. І ані пари з 
губи. А як до чого, за пола. А ти діду счезай. 

Кривий: А я сяду собі тутки, ідуть люде, може 
зароблю що. 
Циганка: Діду, твій хлопець, щоби він.. 
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Кривий: (сміючо дивиться на ню:) Не бійсл, 
він мого, не циганського хову. (В тій хвили вбігає 
Циган III). 
Циган Ш: Пст, еще суть на шмат дорога. 

Ідуть туда. 
Циган І: ПІандарі суть! 
Циган Ш: Нема, бо не блищить нич до сонця. 
Циганка: (звертався в сторону ліса, простя¬ 

гає руку, щось шепче. Циган І. і II. і ІН. відхо¬ 
дять). 

Кривий: Шепчи небоже, тілько поможе, що 
сліпій кобилі смерть! 
Циганка: (дико обернена до нього:) Мовчи, 

як не знаєш, що казати! 

Кривий: Тьфу! тобі навіджена. На, возьми той 
каплесник і ті порожні фляшки, бо часами, щоби 
не трясли (дає її клунок із плечей і фляшки). Ма¬ 
хай чортова доню. (Циганка відходить). 

СЦЕНА III. 

("Кривий і Остап). 

Кривий: (сідає, ноги бере під себе.) Ходи но 
хлопче тутки. (Остап підходить). Лягай тут коло 
мене і спи, доки тя ногою ве тручу, а памятай, 
що ти німий і глухий і дурний. А справишся до¬ 
бре, ковбасу дістанеш. (Сели має ліру, то бере лі¬ 
ру, а если не має, без ліри). А Господоньку ми- 
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лосердний, ласкавий, добрий, Матїико христія- 
нам Заступнице, на добридень всім душам помер- 
шим, щоби здорові наїли, проживали, татунця, ма- 
мунцю шанували... щось не видно. КоСчт до буків 
не бралися. Або мені страх! Вже рал підошви на¬ 
лили і не спалили. Святий Отче Ник мат, святая 

_ Варваро... (чути за сценою голос Семена: Гуда^ 
туда, на прогалині хтось є!) О, вже йдуть, абнсьте 
ноги поломили, драби, гунцвотн.. 

СЦЕНА IV. 

(Входять: Семен, Антін, Роман, кількох людей з хору). 

При вий: (голосно:) Поратуйте люде, сироту 
бідну, поратуйте. З роси, води, нехай Бог дав.. 

Роман: Татусю, звідки ви? 

Кривий: 3 далека, татунцю рідненький, із 
Кальварії святої, від Матеньки Пречистої, від Го¬ 
това, Милятина, дайте бідному каліці... 

Семен: Діду, не бачили ви циганів тутки! 

Кривий: Ой бачив я їх ой бачив. Аби їх Бог 
покарав, аби їх Бог осудив, аби світа чорного не 
бачили. Обрабували мене тамтої ночи дві милі 
звідси, обрабували, хлопця побили, ледво ми тут¬ 
ки затягнулися. 

Семен: А звідки ви йдете? 
Кривий: Від Семенівки. Я каліка, а хлопець 

(торкає його незнатно ногою) німий. А на що вам 
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людоньки циганів; на що скаженини шукати. 
Антін: Ага, на що нам! А ось дитину вкрали 

у того чоловіка. 
Кривий: Господи, бачив хто такий гріх? Аби 

земля їх поглотила, аби погибли до тла. А колиж 
воно сталося? 

Семен: Вчера, вчас з вечера. 
Кривий: Та ви би за слідом, дитини не поне¬ 

се в мішку, мусіли вози мати. 
Роман: Нема сліду! Нема надії на мою дити¬ 

ну, нема і найменшої. 
Кривий: Людоньки добрі, — майте милосерд- 

дя, не крайте мого серця. Я би вам щось пора¬ 
див, людоньки, щоби вам помочи. 

Роман: Дідусю, неба вам приклоню, лишень 
говоріть! 

Кривий: бсть в Лукавця, то буде три милі звід¬ 
си, тамтуда на опівніч. 

Семен: Або-ж ми не знаєм? 
Кривий: бсть там баба ворожка, сліпа на одно 

око. Вона відьма, з циганами знаеся. її беріть, а 
припечіть — то певно скаже, куди пішли. А туда 
їм дороги нема. Де зайдуть туда? 

Сем'ен: Коли бо бачили пастухи, що йшли ту¬ 
да якісь люде. 

Кривий: Може і йшли, щоби слід затерти, а 
потім повернули лісом на зруб, ой бо цигане, то 
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мудрі... крадуть вони діточки, очи випалюють, но- 
женьки ломлять... рученьки крутять. 

Роман: (з розпукою): Людоньки, одурію! 

Семен: Романе, спамятайся на Бога! Він тебе 
ке лише! 

СЦЕНА У. 

(Входить Дідусь і веде обезсилену Галю. — Дівчата, мив 
ними Марійка, окружають їх). 

Дідусь: А що люде, нема сліду? 
Семен: Ось, старець Божий, каліка, йде, каже, 

що бачив циганів, та сще якось. 
Галя: Мартусенько моя, де ти, дитинко моя 

бідна, де ти...? 
Нривий: Не плачте мамунню. Бог потішить, г.е 

дасть дитині загибатч. п° даси, пропадати. 
Дідусь: А ви чоловіче Божий, не думаєте, куда 

би нам шукати? 

Семен: Вони кажуть, щоби на Лукавець, до 
старої Матрони, там, то найдеться дитина. 
Дідусь: Може й добре кажуть. Ідіть, шукайте, 

а я людоньки, пійду сам, всі стежки старечими 
перейду ногами, постити буду, .сльозами слід 
скрапляти. 

Роман: (підходить до Галі і бере її за руку:) 
А ми Галю і собі підем. Одна у нас дитина, одно 
добро, котре нам Господь дав і того то добра ми 
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не забудем, ніколи! А треба дати і дослідну сви¬ 
ту, то і тое дамо. 

Галя: (до Дідуся:) Дідусю! Моліться Матінці 
Пречистій, а як треба, то я всю кров із під серця 
дам, щоби лишень раз еще побачили його мої очи. 

Кривий: Коби знати, як виглядає дитина, та 
і я йду світом, за людей Богу молюся, долі для 
них прошу і ласки небесної, може де що зачую, 
то на крилах каліка прнбігну, дам знати. 

Галя: (горячково зриває дукач з коралів і дає 
Кривому:) Такий сам дукач має вона на собі. А 
найдете, то прийдіть, до смерти служити вам бу¬ 
дем, батьком назвемо. 

Кривий: (до себе:) Чорта назви татом, (голос¬ 
но:) Дай вам Боже потішеньки, і Матінка Пре¬ 
чиста і св. Николай спомагай згубоньки шука¬ 
ти, старців вспомагати... а я бідний каліка, три 
дні хліба кусня не мав в губі, а сирітка бідна... 

Семен: Ось вам діду алмужна. Скиньтеся лю¬ 
де по грошеві на бідного, (всі, хто має, той дає). 
А нам тутки нічого шукати, куда зайде туда? В 
місточку вже жандарми знають. В гущавині не 
окриються, сеж не шпилька, а люде. Дебрів тут 
нема. Казали тато небіщик, що раз як цигане 
підкопалися під комори, то цілий той ліс люде 
пересмотрили і не найшли нічого. 
Дідусь: Ви вертайте. Молоді ідіть до Лукавця, 
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вом. А ти Романе і ти Галю ідіть до церкви і при¬ 
надьте перед престолом й ударте поклоном і про¬ 
сіть Бога о поміч. Вій оден має силу; Він оден 
дасть свою поміч! Гіого просім а Він нас не по¬ 
кине: (клякає він, а Марійка і Антін підтримують 
його, Роман успокоюе Галю). Господи і Боліє 

наш: Ти, що світ в ласці маєш своїй, спаси, спа¬ 
си, помилуй нас. Не дай пропасти бідній сироті, 
змилосердися, потіш, заступися за сиріткою бід¬ 
ною, нещасною. Не дай, щоби пропала вона як 
в полі билина. Помилуй нас Господи, помилуй, 
амінь! (його підносять). 

Хор: 

Хто потішить, хто помолсе, 
Хто заступиться за нами; 
Отче світа, Творче Боліє, 

Не лиши нас сиротами! 

Серед горя, болю, зради, 
І воролсого навіта 
Луч надії, луч відради 
Низпошли нам Творче світа! 

І помилуй безталанних, 
Не лишай нас без опіки, 
З рук безчесних, окаянних, 
Свободи Ти Русь во віки! 

При кінци співу занавіса падає, копець акту другого. 



ОСОБИ ТРЕТОГО АКТА: 

ГОМАН 
ГАЛЯ 
МАРТУСЯ. 
СЕМЕН. 
МАРІЙКА. 
АНТІН. 
ДІДУСЬ. 
МИКЕТЕЙ. 
ДАНИЛО. 
Перший ЦИГАН. 
Перша ЦИГАНКА. 
КРИВИЙ ДІД. 
ОСТАП. 

Парубки, дівчата. Цілий хор І. акта. 

Дієся в три роки пізнійше, в лісі, чри дорозі, що веде до 
Кальварії під Перемишлем. Сцена — лісна околиця, если 
можна високий хрест. Дорога вузка, доокола неї гущавина. 

ТРЕТИЙ АКТ. 

СЦЕНА І. 

(Кривий дід, идить під хрестом і завиває вої тор¬ 
би. На боці стоїть Остап, а коло нього Мартуся, 
змінена не до пізнання, ціле лице і руки дуже чор¬ 

ні, прибрана дуже бідно, на ній торбинка). 
Кривий дід: Ледво чоловік ліг, а вже день. А 

красний день. Завтра відпуст на Кальварії. Ідуть 
людоньки, буде для нас жниво. А мене аж кортіло 
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зайти, побачите ся з своїми. І на Буковині діди, 
та гунцвоти. Трохи я боявсь, но не дуже. Де Каль- 
варія, а де тії сторони, звідки тота мала... Опла¬ 
тилося. Взяли цигане злодії за ню гроші, та за 
тоє дівчина, як золото. Люде дивляться на ню, тай 
сиплять грошаками... Злодій жид вчера в ночи 
не хотів до корчми пустити, каже запізно... Як 
пес чоловік мусів спати на голій землі. Тепер, по¬ 
ки рано, мушу там зайти і подивитися; там вже 
мусить бути безліч наших... (глядить на спля¬ 
чих): А вони гниють ьчце й досі, (палицею штов¬ 
хає Остапа і Мартусю): Ану, нероби, дармоїди, 
вставайте, досить пухнути, до роботи треба бра¬ 
тися. (Остап встає, протирає очі, потім легко бу¬ 
дить Мартусю і підводить на ноги). А що паннун- 
цю, виспалася? Ходи до мене, пацір мов. 
Мартуся (боязливо підходить до него, очі опу¬ 

шені на землю): Звідки ти? 
Мартуся: 3 Буковини, з Садогори. 
Кривий: Чия ти? 

Мартуся: Ваша. 

Кривий: А твоя мама? 

Мартуся: Моя мама... 
Кривий: Но, скорше неробо, бо тя перехрещу 

(підносить палицю). 
Мартуся: Ой, не бгїїге... Моя мама помер її на 

Буковині. 
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Кривий: Кажи, припіваючи. 

Мартуся (жалісно): Людоньки добрі, христі¬ 

нне милосерні, поратуйте бідну сироту, як били¬ 
ноньку в полі... 
Кривий: А памятай, абись мені ані на хвили¬ 

ну не замовкла. Хочеш хліб їсти, то працюй; іди 
тепер (до Остапа). А ти легаре, пильнуйся, бо 
тя не визволю на діда. Сьогодні будуть люде туда 
йти на відпуст, аби мені було доста грошенят. А 
як бись що вкрав, то кости поломлю. А тій жабі 
скажи, що як буде плакати, то такхперу, що по- 

намятае. Сще до сьогодні синці має за тамтой 
раз. На, маєте сніданок (кидає їм кусень чорно¬ 

го хліба), а будете через день пильно робити, то 
е вечір кажу вам цибулі дати, або стиранки. 

(встає). Я йду до корчемки, а ви тутка уважай¬ 

те, може хто буде йти (відходить, но не криваючи, 

а просто). 

Остап (сідає під хрестом, Мартуся коло не- 

пего): Тихо дитинко, не бійся, не плач. 

Мартуся: Остапе! 

Остап: Що Параню? 

Мартуся: Утікаймо! 

Остап: А де, куда? Як раз ми хотіли утечи, то 
здогонив і страшно, страшно побив нас. Сще до 
сьогодня на твоїм тілі сліди. А мене вуглями па¬ 

лив, на підошви огонь клав. Таж то звір, не чо- 
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довік. Тепер хвалиться, що ми більше не утечем. 
Безпечний. 
Мартуся: Тихо Остапе, може де в корчах си¬ 

дить, може чує. Остапе, де моя мати? 

Остап: Не знаю я. То вже давно, дуже давно. 
Три зимі минуло від тоді, як тебе цигане украли. 
А він купив тебе. Циганка скупала тебе в оріхо- 
чпм листю і ти стала така чорна. 

Мартуся: А ти бачив мою маму? 

Остап: Бачив, як тебе бачу, і маму бачив і 
тата бачив. Така добра мама, так плакала. 

Мартуся: А я їх не тямлю. Часами сняться 
мені. Десь ,така красна хата з садком і мама в 
коралях. Остапе, утікаймо. Нехай і смерть буде, 
щоби не тут. 

Остап: Маленька ти еіце на смерть. Я вже сам 
не тямлю, кілько то літ, кілько то зим. Щоби зна¬ 
ти, що не зловить, треба утікати далеко, но лісах 
таїтися, бо люде злапають, жандарам дадуть, а 
дід відпитає. Він має на нйс папір. (За сценою 
чути хоральний спів): 

Чиста Діво, Божа Мати, 
Не лиши нас благодати, 
І в потребі, і в пригоді 
Будь все з нами в руськім роді! 

Остап: Компанія іде, сідай Парашо. Перше 
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мусіли тебе инакше звати, но дід і імено твоє 
украв. 

(Дальший чути спів, та вже голоснійший). 

Безталанних і печальних, 
Утішай Ти всіх страдальних, 
Всіх, що плачуть і ридають, 
В сльозах сіють і збирають! 

Остап: Людоньки добрі, поратуйте сироту, дай¬ 
те святу алмужну до Пречистої Діви, до святого 
Николая, хреста Христового, до св. Варвари, до 
ран Спасителя, до всіх душечок, що померли і в 
пекло попали. Отче наш, іже сси на небесі... 
Мартуся: Людоньки добрі, поратуйте милосер- 

ні христіяне, сироту бідну, як билину в полі. (Се¬ 
ред того входить хор, Семен, Антін, Микетей, Ро¬ 
ман; оден з хору несе на тичці завязану хустку, 
многі ідуть з молитво словами): 

СЦЕНА II. 

(Всі на середині співають:) 

Ми тя молим щирим СЛОВОМ, 

Русь святу окрий покровом, 
Духом мира і обнови, 
Духом згоди і любови! 

О Пречиста, о Сдина, 
Умоли у Твого Сина, 
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Умоли нам благодати, 
О Маріє, Божа Мати! 

(По співі) Семен: Ось і хрест. Давно вже я 
не йшов туда. Літ буде двайцять. 

Данило: Бож то далеко від нас, двайцять миль! 
Не йшлиб ми так далеко, бо й у себе в церкві 
можна Богу і Пречистій Діві помолитися. Та вже 
всі ми шлюбували собі, що пійдем разом з вами 
Романе, може Пречистая Діва вислухає молитви 
вснільної і змилосердиться над вами. 

(Остап і Мартуся все своє повторяють:) 

Роман: Нехайже Господь Бог заплатить вам і 
винагородить за ваш труд. Серце моє віщує, що 
все воно пропало, що не найдеся вже потіха для 
нашого серця. Та вічно, і до смерти будем умоли¬ 
ти милосердій Божого, і помочи Пречистої Діви. 

Данило: А Вона потішить і прийме молитви 
ваші і вони зворушать ціле небо. Може би нам 
відпочити тутки? 

Семен: Ні, людоньки. Тут зараз корчемка має 
бути, не знаю, чи туда, чи туда (показує рукою), 
там коло корчемки буде можна хліба купити, бо 
нашого вже не .стало, а може і гербати дістане. 
І наші, що йдуть з заду, постягають ся там. А 
ось видите, і тут бідні просять милостині; якийсь 
хлопець і дівчина, дайте людоньки, по крайцаро- 
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би (всі дають гроші до Остапа шапки). 
Роман: Аз відки ви ідете? 
Остап: 3 Буковини, ідем добрі люде, від воло¬ 

ського краю. V 
Микетей: Зі всіх сторін убожина йде до Пре¬ 

чистої Діви. 

Роман: А ти донечко, як називаєшся? 

Мартуся: Пара ся, дідова доня, мама на Буко¬ 
вині померла. 

Роман: Бідна дитина! На тобі осібно дитинко 
і пяточок і ось паланичку. Помолися, за малою 
дівчиною, сиріткою Мартунею (отирае незнатно 
сльози). 

Семен: Пора нам людоньки йти дальше. А ти 
хлопче, як будуть туда йти люде, і питати за ком¬ 
панією, скажи, що ми ось тут, при корчемці. Хо¬ 
дім в Імя Боже. 

Хор: 

Під Твою мил ость, прибігаєм Богородице Діво, 
молитв наших не презри в скорбих; но от бід із¬ 
бави нас, Сдиная, Чистая і Благословенная (се¬ 
ред співу виходять). 
Мартуся: Сховай Остапе гроші і паланищо, 

в вечер будем їсти. 
Остап: Щоби то знати, що дід не здогонить. 

Ось такий ліс густий. А хто знає, чи він коли о- 



ставить нас самих... Та хто нас доведе, хто охо¬ 
ронить? 
Мартуся: Бог Остапе! Нераз, як мене дід так 

бив страшно, то я молилася тихо і мене не болі¬ 
ло. Остапе утікаймо! Все в гущавину, перед се¬ 
бе, а там Бог нас накормить і поведе дальше. 

Остап: Добре Параню, пійдем нехай буде, що 
хоче. Зловить дід, то нехай забе, все мені одно. 
Но там люде йдуть, чекай, як перейдуть, то ми пі¬ 
дем там, за той яр і дальше корчами, (обос на¬ 
чиняють повторяти свою жебручу бесіду). 

СЦЕНА III. 

(Входить Галя і Марійка, вже жена Антона). 

Галя: Диви, Марійко, яка бідна дитина! 
Марійка: Сирота мабуть. 
Галя: І моя Мартуся така булаби, а може й 

більша. Тілько, що у ньої така головка, як со- 
ненько ясне (підходить і глядить на Мартусю): 
Як ти дитинко називаєшся? 
Мартуся: Параня. 

Галя: А маєш маму? 

Мартуся: Моя мама умерла на Буковині, а 
тато дід. 

Галя: Бідна сирото! Нехай тобі Господь Бог 
благословить, щоби ти здоровенька зросла на по¬ 
тіху всім і радість. Ось тобі грошик і булка, схо- 
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вай дитинко (дає гроші і булку, виходить на се¬ 
редину сцени). Ой Марійко, коби мене Бог по¬ 
тішив, то я не вколіншах йшла би до св. образа 
Пречистої Діви, яби кров свою дала каплю по ка- 

пли. 

Марійка: Уповай на Бога; Він чуда діє, Він 
опечалить і Він потішить! Там певно подибаєм 
старого дідуся нашого, може він що знає. 

Галя: Тілько часів, а він все ходить, питає, на- 
відуєся, дає вістку. Обіцяв: ”6сли єще ногами во¬ 
лочити буду, то там на Вальвації подибаємся. Свя 
тий чоловік! Тому ми всі йдем, щоби його бачити. 
Но ходім. Якось наших, що осталися за нами, не 
видно, Знаєш, щось мене тягне до тої бідної си¬ 
роти (підходить до Мартусі, гладить її і цілує). 
Рости, дитинко на славу Божу! Не знаєте, туда 
пішла наша компанія? 

Остап: Туда пішли (показує), там корчемка, 
вони при ній ждуть. 

Марійка: Так ходім! А ви діточки здорові о- 
ставайте (обі відходять). 
Мартуся: (По хвили). Остапе! 

Остап: Що Парашо? 

Мартуся: Як мене тая жінка поцілувала, то 
мені так солодко стало. — Остапе, утікаймо! Дід 
певно пс в корчмі, а ми ходім. Всі за Бога спо- 
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минають — ходім до Бога — ходім шукаймо мо¬ 
єї мати. 

Остап: Дійся воля Божа! Щоби лишень дід не 
надійшов (йде на' край дорога, глядить, йде на 
другу сторону) не видно нікого. Скидаймо торби¬ 
ни (скоро скидають торби і наплечники, вста¬ 
ють, беруться за руки). А еще Мартусю, помо- 
лімся Богу, щоби нас ізбавив, (клякають обоє). 
Отче наш, іже єси на небесіх (ціле говорять до 
кінця, Мартуся за ним повтаряє. По молитві 
встають). Тепер ходім! 
Мартуся: Ходім — до мами. (Обоє беруться 

за руки і йдуть в противну корчмі сторону). 

СЦЕНА IV. 

(Входить Дідусь, хреститься перед хрестом (если 6 хрест) 
і тихо шепче молитву. Потім голосно:) 

Не гадав я, що Господь позволить мені єще 
раз бачити тоті .сторони. — Підупала моя сила, 
ногами ледво вже міряю святу земленьку. Но тут- 
ки мусів ся поспішити. Певно, сьогодні, або й зав¬ 
тра будуть тут і Роман і Галя й всі, тоті добрі 
люде. Тяжкий допуст Божий. Ані сліду по неща¬ 
сній дитині. Де я не був, де не питав, нігде ані 
сліду. Все в руках Божих, а там, де нужда най¬ 
більша, де вже нема ніякої надії, там поміч Бо¬ 
лт найблизша, (По хвили:) Но я умучився. Ся- 
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ду хіба де в корчиках, тай епічну трохи, а потім 
дальше (йде на бік, за .сцену). 

СЦЕНА У. 

(Входять Кривий і І. Циган). 

Циган: А ти гадав, що нас чорт вирве, що я 
тебе не подибаю нігде, що? 

Кривий: Тихо, цигане навіджений, бо еще по¬ 
чують! 
Циган: (затримує так Кривого, що оба суть 

плечима відвернені від місця, де сиділи Остап і 
Мартуся). Я тихо не буду, а ти мені давай еще 
десятку, бо така була згода, А ні, то я бебехи 
з тебе випущу, і дівчину заберу до себе. Не бій¬ 
ся, еще за нго мені заплатять добре. 

Кривий: Або відбереш, або в криміналі зігни¬ 
єш, а писок стули, бо провожатий чує. (Обертає- 
ся, глядить і нараз хватаєся за голову). Гей, Ос¬ 
тапе, Паранько, а де ви? Бодай тя грім тріс. Ди¬ 
ви, повтікали, торбини лишили! Гей пускай, тре¬ 
ба шукати! Драби! Вже другий раз утікають! Шу¬ 
кай за слідом! 
Циган: (тримає його). Ти мой, мене не зду- 

риш, бо я циганська кров! Казав бахурам похо¬ 
ватися, а тепер дурня граєш? Давай гроші! 

Кривий: Відчепися, повтікали! То той гуіщвот 
Остап, може і затямив дорогу, та то три роки до- 
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нерва, дістанеся там, щоби до Унева, а там йому 
люде скажуть. Но я їх дістану в руки, очи пови¬ 
палюю, скажена дівчинисько, мале а утікає. Пу¬ 
скай! 
Ци ган: Давай гроші! (шепотом но досить го¬ 

лосним:) Діду, умієш крадену дитину купити, а 
платити нема кому, що? 

СЦЕНА VI. 

(Входить скоро Дідусь). 

Дідусь: Люде, змилосердіться. Я все чув, я 
знаю вас. Не бійтеся, я нікому не скажу, діста¬ 
нете гроші! Майте Бога в серцю, то ви украли 
три роки тому дитину, дівчинку. 

Кривий: (виривався циганови і хватає обо- 
їма руками дідуся). Тихо, ти дідівськая породо. 
Ти підслухуєш, о, не діждеш ти того. (Кидає його 
на землю і коліном придушує). 
Циган: Скоро, поки нікого нема, зроби йому 

капут і в корчі, а потім в світ. 
Дідусь: Люде, я Богом кленуся; я нікому не 

скажу. 
Кривий: (одною рукою шукає по торбі, дуже 

горячково). Цигане, давай ножа, мого десь нема! 
Дідусь: Господи, не помяни їм гріха! 
Циган: (прискакує і подає Кривому ніж). На, 

а раз і добре! 
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(Кривий хватає ніж, підносить в гору, но в тій хвили 
вбігає Роман і Антін. Хватають Кривого в половину, ніж 
видирають, другі рівночасно хватають цигана, той вири¬ 
вався, на надаремно, все тоє діеся в одну мить, инші 
підносять Дідуся). 

Роман: Господи, душегубці! Дідусю, се ви, за 
що вони вас хотіли зі світа згладати? 
Дідусь: Господи Боже, сильна рука Твоя і будь 

тобі слава во віки. Люде слухайте, ось тоті два 
украли твою Мартусю, Романе. Я чув їх бесіду, 
дитина тут була, но або втікла, або дід десь схо¬ 
вав її. 

Роман: (падає на коліна,.взносить руки в го¬ 
ру). Господи, спаси її з таких рук. Господи по¬ 
милуй, Господи мене карай, а поверни її до нас. 
(Плаче; Антін його підносить). 
Данило: Тримайте їх добре. Хлопці, реміня- 

ми їм руки повязати, а ціпко. А ти діду говори, 
де дитина! 

Кривий: Говори до сухої верби, хлопе, не до 
мене. 
Микетей: А як би їх так припечи? 
Данило: Не можна, бели по доброму не ска¬ 

же, то по злому ми ие маєм права його неволити. 
Циган: Люде, пустіть мене, я не винен. То він 

мав дитину, і каже, що ось доперва утікла вона. 
Роман: Той циган був тоді в нашій хаті, я пі¬ 

знаю його. Чоловіче, я тобі дам, що схочеш, ска¬ 
жи, де дитина. 
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Циган: Діда питай, не мене, я нічого не знаю. 
Дідусь: Люде, моо серце мені каже, що дити¬ 

на найдеся. 

СЦЕНА VII. 

(Входить скоро Галя і Марійка). 

Галя: Що се такого, іцо се за гамір! 
Роман: Галю, молися Богу. Жиє наша Марту- 

ся, тоті два украли її, но не хочуть сказати, де 
йона. Той дід мав її при собі. 
Галя: (клякає перед Кривим і складає руки). 

Чоловіче, глянь на мене, я колись була молода і 
здорова, а сьогодні я близька гробу. Я три роки 
день і ніч плачу й побиваюсь. Май Бога в серцю. 
Половицю маєтку бери, а скажи, чи вона жие, 
чи здорова? 

Кривий: Питай вітра в полі, не мене! 

Роман: (підносить Галю). Не плач, здайся на 
Бога, чей потішить. 

Галя: (нараз скоро хватає Романа за руку). 
Романе, то вона була, то Мартуся була тутки під 
хрестом, ось перед хвилею! Я бачила її, мене тяг¬ 
нуло так до ньої, лишень лице чорне — но тепер 
знаю, що то вона. 
Марійка: Правда, но деж вона єсть, ми ледво 

відійшли, як почули крик і вернулися. 

Антін: (нараз хватає кривого діда за грудь і 
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остро:) Гей діду, ти умієш людей мордувати, а 
хлопського ножа ти не покушав би? Люде, огонь 
класти, припечем їх, сейчас скажуть. (Трясе ді- 

Дом). 

Нривий: Та вона, вона була, дідько з ньою! 
Хочеш печи, мені не першина. — ‘Утікла, шукай 
собі! А як мене удариш, то разом зі мною в кри¬ 
міналі посидиш. 
Данило: Таж ми всі виділи дівчину і хлопця, 

далеко не зайшли. Микетей, по шість хлопців не¬ 
хай веде одного й другого, а скорше трупом пас¬ 
ти, а не пустити душегубців з рук. А ви киньтеся 
на дороги, питайте людей, таж нині ”кумпанії“ 
йдуть. Вечером зберіться всі на Кальварії при 
церкві. Діда і цигана ведіть до села того, що 
йшдисьмо через него, там посадіть кождого на 
осібний віз й до міста з ними і віддайте їх в ру¬ 
ки жандармам. Дальше, з Богом а мудро. Тримай¬ 
те кріпко, бити не бийте, а не схоче йти, то на 
руках несіть. (Діда й цигана виводять). 

СЦЕНА VIII. 

Дідусь: Люде не тратьте надії. — Бог Вседер¬ 
житель не оставить нас, потішить і поможе. Всі 
станем питати й розпитаєм. А тепер помол імен 
Богу, за то є, що Його поміч повидимо єсть над 
нами. (Всі клякають під хрестом). 

Хор. (Співає довільну побожну пісню). 



ОСОБИ ЧЕТВЕРТОГО АКТА: 

РОМАН. 
ГАЛЯ. 
МАРТУСЯ. 
ОСИП. 
СЕМЕН. 
МАРІЙКА. 
АНТІН. 
ДІДУСЬ. 
МИКЕТЕЙ. 
АННА. 
ОСТАП. 

Парубки, дівчата, два хори, мужеський і жіночий. Сцена 
представляє вільну околицю. Мущини з косами, жінки з 

серпами при піднесенню занавіси співають: 

СЦЕНА І. 

Хор: 

Лан розлогий перед нами, 
День великий, Божий час, 
Гей задзвоним ми косами, 
Аж озвеся сила в нас. 

(жіночий) 
А ми з серпом дружно станем, 
І пшеничку всю зіжнем. 

(всі) 
І на небо оком глянем 
І піснь слави вознесем: 
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Боже! на Руси пітьма скрізь і горе, 
Повний нещастя бідний, руський край, 
Сльоз ми пролили повне, повне море. 
Боже нещасним долю красшу дай! 
Нашу долю безталанну 
В руську хату приведи; 
І потіху бездоганну 
Низпосли, ах низпосли. 

Творче неба, творче світа 
Тебе молить Русь свята, 

Кровю, потом, слізми змита 
Єсть вона. 

Заступи нас Вишний Боже, 
Осіни нас неба власть, 
Поміч Божа горе зможе, 
І нещасним долю дасть! 
Усміхнеся нам преясна 
Наша доля золота, 
І во віки буде щасна 
Русь свята! 

(По співі розходяться одні в одну, другі в другу сторону; 
остають Роман, Осип, Семен.) 

Осип: Якось Господь Бог допоможе. Ви Рома¬ 
не не тратьте надії. Славити Господа Бога, що 
дитина жие, а знайти, знайдеся. 

Роман: Що вже й жандарми нашукалися, роз¬ 
писано письма і ось рік цілий, а о моїй нещасній 
дитині ані чутки. 
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Семен: До.свідчає Господь Бог, та і потішить. 
А ми до роботи, щоби аж звеніло (відходять; — 
по хвили входить кілька дівчат з серпами). 

Хор: 

Калино, калино, 
Чому не цвитеш, 
Ой чому дівчино, 
Серденько дівчино, 
Ти замуж не йдеш? 
Калина, калина 
Зівяла цілком, 
Дівчина, рибчина, 
Ягідка єдина 
Ах вічним спить сном ! 

Анна: Ей дівчата, то сумна пісня, нам би ве¬ 
селої заспівати, ліпше будем жати. Та ось Галя 
йдуть. Бідна жінка, за сльозами вже й світа не 
бачить Божого. 

СЦЕНА II. 

(Ті самі і Галя, Марійка). 

Галя: Здорові дівчата, співаєте, та сумної пі¬ 
сні. 

Анна: Ми би й веселої заспівали, єслиб знати, 
що то уйме вашого болю. 

Галя: Для мене дівчатонька потіхою буде — 



одна смерть. Нема моєї Мартусеньки. А я була 
так її близько, і гладила її головку і не спізна¬ 
ла, іцо се моя кров. 

’ Марійка: Видно, така була Божа воля. А нам 
не судити Господата Бога і не ставати з Ним на 
суд. Верне Він твою дитину й верне з нею весе¬ 
лість до твого серця. Та ходім до роботи, крас¬ 
ний день, ТО ПО ДВІ КОШІ як нічо зіжнем. 

Анна: Гей будем жати, аж земля буде дудні¬ 
ти. Та, щоби ви Галю бодай ра-з еіце заспівали 
нам, як то передше бувало. Тоді аж любо було з 
вами жати. 

Галя: Поник мій голос й не співати мені, та 
для вашої заохотн заспіваймо разом. 

(Входить Антін, Роман і кількох мущин з хору, так, 
що незначно цілий мішаний хор єсть на сцені). 

Хор: 

Заспіваєм перед жнивом, 
Наша пісня най звенить, 
Паром, маєм, раєм, дивом, 
Русь нехай ся все красить! 

Повна щастя і погоди 
Най стає на свій загін; 
Звуком мира, звуком згоди 
Най звенить народний дзвін! 
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Народний клич Нехай озвеся, 
Й будить всіх на вспільний труд, 
Одно всім нам най серце бєся 
В одно стає — весь руський люд. 7 

А як станем до роботи, 
То здивуесь світ цілий, * 
Повні сили і охота 
Скосим ми загін той свій. 

Як хлібець внесем до хати, 
На потіху діточкам, 
То і зможем заспівати, 
Слава Руси, слава нам! 

Ромам: А тепер пора нам ставати до роботи. 
Ти Галю за серп не берися, а вертай до хати. 

Анна: Ні, ми не хочем такого. Ви Галю му¬ 
сите перший сніп зжати, а на нашім то ми вже 
самі не дамо вам робити. Ходім (дівчата і жін¬ 
ки окружають Галю і співають): 

А як станем до робота, 
То здивуесь світ цілий, 
Повні сили і охота 
Скосим ми загін свій. 

Як хлібець внесем до хати, 
На потіху діточкам, 
То і зможем заспівати, 
Слава Руси, слава нам! 
(Відходять а за ними відходять мущини). 
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СЦЕНА III. 

(Остає сам Роман, задуманий прислухуєся пісни, потім 
надходить Микетей). 

Микетей: Гей Романе, а ти що, чому, своїх 
робітників не пильнуєш! 

Роман: Біда дядьку, тай годі! Хіба не бачу я, 
як Галя що день слабша, що день блідніб і гине 
із тоски. Дитини нема, а еще як жінка умре, то 
тоді уже й мені не жити на світі. 
Микетей: Бог отець всім нам. Ти Галі ро¬ 

бити не дай, на аптику не жалуй, а якось воно 
буде. Ну, йди до роботи, а я зажду еще на тво¬ 
го наймита, поможу йому бочку з водою знести 
з воза. А вечером толока, тож то буде роботи. Хо¬ 
ди! (оба виходять). 

СЦЕНА IV. 

(Музика тихо грає, за сценою чути спів мішаного хору. 
Співають побожну пісню, одну строфку, потім хор мовкне. 
На сцену виходять: Осип і Мартуся. обоє страшно збідже- 
ні, Мартуся ледво на ногах тримаеся. Задержуються на 

краю сцени). 

Мартуся: Осипе, я вже дальше не зайду. 
Осип: Сядь Мартусе, відпочинь. Тут так тихо, 

ось в холодку заснеш, а я погляну, може тутки де 
єсть водиця. Таж ми вже так довго йдем, блука¬ 
єм, то може дійдем до того села', де твоя мати й 
отець. 
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Мартуся: Я дуже голодна. 

Осип: Чекай, я назбираю тобі ягідок, а вече- 
ром може де підночуєм, то добрі люде дадуть їсти. 
(Музика грає, як переділе, хор співає другу стро- 

фу)- 
Осип: Там женці жнуть. Можеби їх попроси¬ 

ти хліба. Коби лише не прогнали від себе. Марту- 
се, хтось йде, сховаймося в корчі, може дід. (В 
тій хвили, коли хочуть відходити, на встрічу їм 
йде старий дідусь). 
Дідусь: Слава Ісусу Христу. 

Обоє: Слава на віки. 

Дідусь: А де так діточки ідете? Не бійтеся ме¬ 
не, я вам злого не зроблю. А ти хлопче мені та¬ 
кий знакомий. Ну сідайте коло мене (бере їх за 
руки) ось тут, не бійтеся. Я не злий чоловік (сі¬ 
дає і наче приневоляс їх сісти коло себе). Оісь 
вам по пачіаничці, і кусник сала, покріпіться, бо 
ви певно голодні, (витягає із торбинки і кладе 
перед ними). Ось вам і ножик і соли грудка (о- 
боє їдять.) Страх, як горячий день. А людоньки, 
як ті пчоли трудяться, хлібець збирають. А як те¬ 
бе маленька зовуть? Не бійся, я старий, божий 
чоловік, мене нема чого лякатися. 
Мартуся: В дома мене звали Мартуся, а дід 

кликав Пара ся. 
Дідусь: Дід, кликав тебе Парася? А то був 
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твій тато? (Мартуся змішана, дідусь гладить її 
головку). Скажи ти синку, чи то,сестричка твоя? 

Осип: Ні дідусю! Я був довго у одного криво¬ 
го діда. Аж раз цигане украли малу дівчину десь 
в тих сторонах і продали дідовії. 
Дідусь: Господи! Дивні суть діла Твої! Гоно¬ 

ри синку чи не був то такий кривий дід, що як 
не було нікого то просто ходив? 

Осип: Той сам. Під Кальварією ми утікли від 
него і довго блукаєм по лісах, боїмося жандармів 
і діда, бо він має на нас папери. 
Дідусь: (взносить очи до неба і молиться ти¬ 

хо, потім бере головку Мартусі і цілує. Музика 
сильнійша, за сценою хор сильно співає): 

Бог потіхи нас не лишить, 
Бо над нами неба власть, 
Бог поможе, Бог потішить 
І відраду серцю дасть! 

Дідусь: (встає і підносить Мартусю, і Осипа). 
Чуєте діточки, Бог вже потішив. А ти Мартусе, чи 
тямиш тата маму? 
Мартуся: Ні, лише молюся за них. 
Дідусь: І твоя молитва довела тебе тутки! 

СЦЕНА У. 

(Входить Микетей). 

Микетей: Господи, дідусь! А нехай вам Гос- 



подь дасть радість і потіху, ідосьте заглянули ас 
нас. Чекайте кликну на Романа. 
Дідусь: Почекайте. Слухайте Микетею, а то 

Роман там жне? 

ІУІикетей: І Роман і Галя і старий війт, всі 
наші. 
Дідусь: Видите Микетею, зіслав Бог нині ве¬ 

лике жниво радости. Видите тоту дівчинку, то — 
Мартуся. 

Микетей: (онімілий з дива, хвильку промови¬ 
ти не може, потім скидає капелюх і шепотом 
майже): Мати Пречиста! тепер позволь мені у- 
мерти вже; (йде до Мартусі, цілує її в голову і 
змішаний звертає ся до дідуся:) ІЦо нам робити? 
Чи кликнути на Галю? 

Дідусь: Кликнути можна. Но ви Микетею схо¬ 
вайтеся з дітьми #сь тут, а вийдете, аж я вас за¬ 
кличу, Го велика радість моглаб Галі пошкодн- 
туи, тр'Лі її підготовити до того. Но йдіть, а 
пильнуйте дітей ліпше, — як тоді. Ідіть діточки, 
то добрий чоловік, і моліться Богу, бо велика жде 
вас сьогодні радість. 

Микетей: (кричить). Гей Романе, Галю, а 
ходіть живо тутки. Дідусь прийшли. А ходіть! (бе¬ 
ре за руки Мартусю і Осипа і виходить. За сце¬ 
ною чути голоси): ”дідусь! дідусь“! (і всі біжуть, 
і окружають дідуся). 



Галя: Славити Господа, іцо ви заглянули до 
нас. 

Роман: Витайте найдорожший із всіх гостей. 

Семен: А ми ждали і ждали на вас тай діжда¬ 
лися. 

Дідусь: Людоньки, така вже Божа воля, щоби 
на радість ждати нераз дуже довго. Бо Бог хотяй 
зішле смуток і біль, то таки все потішить, все 
иоратуе. (Галя отирає очи). І ти Галю, не плач, 
досить вже того плачу, прийшла хвиля потіхи для 
тебе. 

Галя (хватає його за руку): Дідусю, чи ви 
то знаєте? 
Дідусь: Знаю, то все в руках Господа. І знаю 

іцо за все Йому треба покірно дякувати і від мо¬ 
литви все починати. Ось вже недовга хвиля, а ти 
Галю і ти Романе побачите вашу дитину, бо 
найшлася вона, добра, хотяй бідна, (Галя падає 
на грудь Романа) Богу подякуйте, Матери Пре¬ 
чистій, дякуйте перше всего, а радість на потім. 
Моліться щиро: ”Отче небесний, могучий Боже, 
Твоя опіка все нам поможе, і Твоя сила все буде 
з нами, і хотяй очи миєм слезами, то ти нам лас¬ 
ки шлеш світло гоже, Боже могучий, великий Бо¬ 
же”. (Відходить па бік, дає знак Микетеєви, бере 
за руку Мартусю, і 0сипа виводить й каже): 
Романе, Галю, се твоя Мартуся, а се син твій. 
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Галя: Дитинко моя! (Обоє з Романом хвата¬ 

ють Мартусю в обняття, загальна радість, по 
хвили Роман і Галя цілують руки дідуся). 
Дідусь: Не мені дякуйте! Господу Богу дякуй¬ 

те, а потім тому хлопцевії. Він беріг її, він учив 
молитви, він утік з нею і завів її аж тут. 

Роман: Сином нам будеш, все що мов, то і твоє 
(цілує його, Галя обіймає дитину, Микетей пла¬ 
че). 

Дідусь: Бог дав смуток, Бог дав й радість. А 
тепер прийміть ту дитину з Його рук і плекай¬ 
те, й ховайте, щоби виросла вона на славу Богу* 
на честь України. І єще раз славім і величаймо 
Господа. 

(Хор цілий співає довільну пісню або псалом, по скін¬ 
ченню котрого занавіса опадає). 

Кінець. 







БАЧИЛИ ВИ І ЧИТАЛИ ВЖЕ УКРАЇНСЬКИЙ 
ЧАСОПИС: 

„КДНДДИЙСКИЙ ФАРМЕР” 
ЯКИЙ ВИХОДИТЬ У ВЕЛИКІМ ОБЄМІ 

НА 12 СТОРІН? 

Ян ні то напишіть по оказове число, або сейчас 
запренумеруйте його собі. 

”КАНАДИЙСЬКИЙ ФАРМЕР“ є часописом в ко¬ 

трім Ви завсігди знайдете най нові йші новинки з цілого 
світа, новинки з рідного краю, цікаві та поучаючі стат¬ 
ті, гарні оповідання для молодих і старих, добрі пора¬ 
ди як для фармерів так і для робітників. 

”КАНАДИЙСЬКИЙ ФАРМЕР“ старається зав¬ 

сігди викорінювати народні блуди і пороки, та показує 
українському народові дорогу, яка веде до кращої бу- 
дучности. 

”КАНАДИЙСЬКИЙ ФАРМЕР“ є щиро - україн¬ 
ським часописом, все стоїть при своїм народі, бо до на¬ 
роду належить. 

”КАНАДИЙСЬКИЙ ФАРМЕР“ є не лише найбіль 
шим і найпопулярнійшим часописом але і найтаншим 
так в Канаді як і в Злучених Державах. 

Постарайтесь, щоби ”КАНАДИЙСЬКИЙ ФАР- 
МЕР“ знаходився в кождій українській хаті. 

КОШТУЄ ЛИШЕ ДВА ДОЛЯРИ НА РІК. 

Передплату шліть на адресу: — 

САІМАОІАГЧ РАІ^МЕІ^ 
120-122 КІП£ 81., 'ТОїппірег, Мап. 


