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Дїє ся на селї.

-

Час недавюІй.

ДЇ Я І.
ДЕКОРАЦИЯ
І>ого.

предс:тавJІае уr.огу сї.1ЬСК)" кімнату Прокопа Гір·

Під

обравником великий стіJІ, застеJІений скатертию,

велика піч займав майже четвертину хати. ОСJІонu під вікнаюх
тай біJІЯ стода.

СЦЕНА І.

Василь. Юрко. Ганна. Івась. Параня. Калина.
(ВасиJІь

В его ногах

сидит-ь на ослонї пі,;~; вікно:v І .штае продерте решето.

сидять

на аемJІи і грають ся

жваво

:

І в а с ь,

П а р ан я

і Ка JI ин а. Івас:ь щоеь \"м показує, дївчата регочуть ся в roJІoc. В про
тивнім боцї, КОJІО припічка, пере Ганна, tжвава, люба Дівчина). Б задї,

поміж Басилем а Ганною, с:идить біля стола на ослонї Юрко,

зриваю

чись що хвиля і шуткуючи з Ганною).

Юрко

(в хвили піднесеон заслони, зриває ся і жарко цїлув Ганну почім сїдав назад).

Ганна (занята обіруч пранвм, засороидена). Вступіть ся за мною,
дідуню!

Василь (аанятий своїм дїлом). А що-ж там дїєть ся такого
Юрко

(паслїдуючи
мічну

!

го.D:ос ганни).

?

Поратуйте безталанну, не

(цїлуе єї вдруге і живо сїдав на своїм иісци.)

Ганна. Захистіть від тої напасти, або дайте їй яке діло
в руки. Сам нїчо не робить й другому не дасть.

Юрко. Я нїчо не робю

?

А бігме, в мене діло таке пильне.

(зривавсь й хоче цїJІувати втрете).

Ганна (підни:ма.е ся й грозить мокрим рядном).
Василь. Ти би, Юрку, не пустував вже, а присилав ста
ростів чим скорше.

Ганна (засоромлена -

криє ro.D:oвy й визирає з під боку)· Дідуню!
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Юрко (живо обни:'ІІаюча Васп.1Я). Отсе розумне слово, дїду11ю!

Бігме, ще нинї пришлю. Він в мене вже давно під
тином вижидає. Лиш дати знати.

Василь. Отже.
Ганна. Най приходить, най! Такого гарбуза підведу.
Юрко. Невжеж

!

Василь. Ти гарбузів не лякайсь,

у нас

вже й динї нема

одної.

Юрко (шкребе Ганнї :'ІІорковцї).

Ганна. Де би я за такого

пішла, дїдуню

Хиба

!

він

па-

рубок?

Юрко (ймаєсь попід боки). А що-ж може нї?

Василь (весело)

Що єму хибує?

Юрко. Чи кирпатий, чи горбатий?
Ганна (сьмїючись). Най ще підросте.
Юрко. Я вже й так великий виріс: голова висше шиї, а
ноги

Василь.

по

саму

землю.

Ти вже такого

гарбуза

не лякай

ся,

що

ним

дївчина в ~ічи тичить.

Юрко. Та я, по правдї сказавши, єї так дуже не бою ся,
она лишь з верха

така

колюча. Скорше

вже

ро

не

від

я

вже

дичів, тата тай мами.

Василь. Чому тата тай мами

.

Они тебе знають

?

нинї. Чув сам, як нераз хвалили.

Юрко. Та правда, они навидЯть мене трохи,
так, як на сповіди скажу

:

в мене

але

нема

нїчого,

нї

кута нї хати. Бурлака, звичайно, зарібний чоловік.
Ва~иль. Правда,

Я

об тім

.Тота

коло них также тїсно,

й

не

подумав

зразу,

ще й як тїсно.

звичайно

старий .

хатина, город та дві нивки, невеличкі. Правда,

правда,

що тїсно то тїсно,

нїгде правди

дїти (ві

тхає).

Але коло нас, значить

ся, коло

мене та

бішки, царство єї небесне, ще гірше було.

моєї

не

Як ні

брались, не було що й в рот кинути. Я був в най
мах, она небога

так

само. (оживлений)

сила, була й охота до працї, .Господи

За

!

те була

Що взяли
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в

руки,

горіло.

Як

кинулись

на

зарібки,

бувало день в день, від сьвіта до ночи.
жили,
купили

ще
з

й

для

дїтий

городом,

придбали:

одну нивку,

отсю

другу,

гаруєм

Тай

про

хатину

все що тепер

має Прокіп. Тота трета, найбільша, що має Семен,
то

вже

небішцї з відумерщини

припала,

тови. Правда, тодї зарібки були,

не

такі

по

бра

як

нинї.

Тодї желїзницю сипали.
Єй, нагарувались ми, нагарували
й

зі сьвіта зійшла;

звичайно

Небішка з того

!

жінка,

не

здужала,

охляла, і як підкошена цьвіточка зівяла (нтирав c.:Ie~YJ.

Юрко. Та до працї і ми не лїниві.
Василь. Отсе й є.

А на

початок все

Як небішка умирала,

. .:. . _

отут

щось

найдеть

таки на сїй

ся.

лаві, ка

зала грунт подїлити, щоб дїти памятали, що й від

матери

щось

мають.

Я послухав і

подїлив,

чому

не мав подїлити?

Ганна. У вас, дїдуню, всего двоє було дїтий.
Василь. Так, двоє, ну у вас більше є, що-ж робити, ла
ска божа. Дав Бог дїти, дасть і на дїти, щоби лиш
здоровє та єго

ласка сьвятая!

шому Семенави дав тоту

Я й подїлив. Стар

більшу ниву по братави

небішки, ну а Прокопови, татави вашому, хату, го
род тай тоті дві нивки, що придбали з зарібку. Се

мен кривдував собі
й нинї, але
єму хати не

трохи,

що-ж? Він
треба

кривдує, здаєть ся, ще

пристав

було. За те

до

хати,

Прокіп

то

вже

приняв ся

мене старого тримати і, спасибіг єму, тримає,

об

ходить і заходить, як рідна дитина. Кривди не маю
від него, крий мати божа, не маю. Що не маю, то
не маю, гріх би казати!

Юрко. Так ви дїдуню, гадаєте, що родичі не будуть менї
противні?

Василь.

Противні?

багача?

А

Богач

аби статок,

аби

на
до

кого-ж
багачки

добряга, аби

будуть
пійде,

чекати?
а

бідний

На

-

родичів шанував та

жінки не поневіряв, аби не знущав ся над другими

в

дітьми, проче вже якось буде. Прожити можна. Ті
сно, тісно, то правда, але

все лучше, як коло нас

було. Та, що правда, то правда, і родичі не вічні.

Що то говорити, все в праци
гаразді віку довгого не

та праци. В такому

доживеш. І не стямиш ся,

як очи заплющиш. А голови в хатї все треба.
Юрко. (ар11nавсь -

до nідходу). Як так,

то,

бігме,

таки за

раз старосту пришлю. Здорові, дідуню! (ходом цїлує
Василя n руку, по дорозї Ганну й nідходить).
СЦЕНА
Оставші

Ганна. Дїдуню, що

-

ви менї

11.

без Юрка.

наробили? Та

він

таки

не

жартує, а по старосту ~ігцем побіг.
Василь. А як побіг, то що? Хиба ти єго не хочеш?

Ганна. (наївно.) Та ...
Василь. Може він не до вподоби тобі?
Ганна. Та ...
Васи11ь. Я гадав, що ви вже,

як

то сказати, условились

з собою. Як нї, можна ще завернути (г.щ1;ить n вікно).
Ганна. (скоро) Та на що
-але

завертати? Як

пійшов, най іде,

...

Васи11ь. Що але

?

Може боїш ся, що тато і мама не зго

дять ся?
Ганна. Я знаю, що тато і мама
певно,

-

але

згодять ся,

мама

таки

....

Василь. Ну, як ти хочеш, мама хотять, тато схоче, яке-ж
ту ще- але?

Ганна. (поnали)

Але чи ви схочете?

Василь (здивоnанию.

Я? А що-ж

менї

до

того,

То ваша річ; рІч тата та мами, не моя.

дитино?

Що менї

до того?

Ганна. До того, дїдуню, бо як би теє, то ...
(зашутувсь, кидав пранє " рук) (на боцї)

Не

скаЖу,

мені

й язик не повернеть ся до того:

Васи11ь. От не теревень, а радше виведи парубка, як го
дилось,

з хат11.
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Юрко (крівь двері\. Я вже далі ніс відморозив.
Ганна (обтирає руки 11 виходить).
СЦЕНА ІІІ .

. (Оставші).
Васи"ь. Чого вна мене питає? А що-ж то я тато єї, чи
мама? Та-ж то все від них залежить. Схотять, до
бре

не схотять, їх воля.

-

Що-ж я ту?

Що я єї

бідній помочи або порадити можу?

Івась (підсуваючІІсь до Василя). Бо мама казали, що як Ганка
пійде за Юрка,

то ви мусите з хати

уступитись ....

Васи"ь (опускаючІІ решето з рук\. Невжеж?
Івась. Казали,

що

годї всім

поміститись

в одній хатї.

(щиренько) Але ви не пійдете, дідуню, правда?
(uово.ш усува.есь і ви.1їзае на піч, аа них Пар аня,
Калина).

Васи"ь. Невжеж?
А де-ж

я

Невжеж? Уступитись з власної хати?

пійду,

вжеж они собі

де притулюсь

так

уложили?

на старість?

Нї!

нї!

Та-ж

Не
менї,

Богом а правдою, належить ся тут, таки належить

ся досмертщина. Така умова була при ·людях. Жи
вуть ще, та скажуть.

Нї, нї, то не може бути. Під

тин ачей. не проженуть

мене!

Нї,

нї

!

Однак

ее

може бути. Може бути. Тісно буде, то правда, але

мені

таки

належить

ся...

Не

розберу.

Так,

так

!

Нї, нї!
СЦЕНА

lV.

Васи"ь. Прокіп. Марина. (входять а rоботu).

Прокіп (статочний, поважниІі, драЖJІивий чоловік). Ганни нема?
Васи"ь. Що лиш вийшла з хати.
Прокіп (сУдаючиJ. Не буде з нашого ячменю великого по
лїтку.

Васи"ь. Чому? Не намолотний

?

Прокі~. Перебили з Мариною та провіяли. Всего на всего
півтора кірця. Ледво до переднівку стане.
Васи"ь. Що-ж дїяти? Будем бульбами намагати.
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Марина. (пораючись КО.10 печн).

Не

стане

й

бульби,

як

ще

прийдеть ся на насїнє відложити.

Василь. Шо-ж робити! А ту вас ще новий видаток чекає.
Прокіп, Марина. Який?

Василь. Що лиш не видко, як Юрко старостів пришле.
Прокіп. (fІє кулаком

li

uті.1). Маєш! В сам

час потрапив.

Марина. Сего можна було надїятись. Він ще з весни хо-

тїв, але я спинила. Тепер нема що відкладати. Юрко
парубок гідний, і Ганна за ним.

Прокіп. Але заві що весїля справиш?
Марина. Треба буде щось з обори продати. Без

сего не

обійдеть ся. Чи тепер чи в четвер.

Прокіп. Але д~ єго примістити? У него хати нема,

а нас

тілько в хатї, що й протовпитись годї.
Марина. Се дїйсно фрасунок.

Василь. А може би їм наймити тимчасом?
Марина. Вже я своєї дитини в

комірне не пущу. Тілько

заробила собі у мене.

Василь. Чекайте! А не прибудувати би єще причілок до
хати? Місце є.

Прокіп. (понуро). Завіщо

прибудуєте?

За

свою

мізерию

чорну та темну?

Марина. Правда.
Василь. Га, то я не пораджу.

Марина. (несьміло). Та рада є, як би лиш послухали ...
Пр окіп. Яка?
Марина. Як би ось

татуньо перенеслись до

Семена тро

шки. Також їх син.
Проиіп. (суворо). Мари но!

Василь. (клонить го.1ову важко) (шепотом до себе) Ось,

ось! Та

ки так!

Марина. (живо передобрюючи).
на той час,

поки

Бодай

нам не

на якийсь

полекшає

час,

бодай

трошки, поки

щось не придумаєсь, як самі кажуть.

Проиіп. (я. в.) Се не може бути!
Марина. Чому не

може бути? У Семена їм

також буде
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добре. Може

ще й лїпше:

звичайно

більша хата,

більший достаток.

Василь. Яких вже менї достатків треба! Аби ніч перено
чувати та день переднувати!

Марина. Там лиш дїтий двоє, у· нас аж четверо. Тїснота
така. що й голки не устромиш з часом ....

Прокіn. Се не може бути
Марина. Або-ж ми їх

Се би було проти нашого слова.

!

проганяєм?

Крий

мати Христова!

Ми-ж коло них семий рік ходим, най самі скажуть,
чи мали в нас кривду яку? Але тепер ....

Василь. (встає )Іончюr, надягає кожух, шапку і виходить н двері).
Прокіп. А де-ж ви тату йдете?

Василь. Де? До Семена! Та самі кажете ...
Прокіп. Гадаєте, що вас Семен прийме?
Василь. Спитаю. Що дїяти? Спитаю ...
(виходить важко зітхаючu).

CUEHA V.
Оставші. По вихоДЇ Вас 11.1 я- якийсь часочок і Ганн а с~ртає ,10 хата
та стає ко.1о вікна.

Марина. Чому не

має

також дитина.

приняти?

Що би то

Він же-ж їх син,,
за

рідна

дитина була, що би

рідного тата до хати не приняла.

Прокіп. Хиба ти, жінко, Семена не знаєш

?

Марина. Чому не знаю? Тримали ми тата років сїм, мо
жуть і они потримати трошки. Прецїнь по батькави
також пайку взяли.

Прокіп. Але умова при людях була

нас оставати мають,

така,

поки їх віку.

що

тато при

За те ми взяли

дві ниви й хату й город.
Марина (живо). Дві ниви,

що

вину. Я би за єго пайку

не стоять

зараз

й

Багачі

!

Най

і

они

Який

та обпирала

походять

все би на нас бідних зіпхали.

Прокіп. Не такі то. і вни багачі.

поло

! А ми? Колое

коrюса здоганяв! За те Ще й ходила
років.

єго

промінялась.

мав ячмінь на своїй, га? Як Дунай
старого сїм

за

'І'рошки.
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Марина. (чимраз нервнїіtше). А чого-ж так дують ся, та всю
біду на нас спихають. В мене четверо дїтий, є коло
чого набігатись та набідуватись.

Най

і они

зако

штують трохи того добра.

Прокіп (понуро). Тобі мабуть звірив ся вже тато!

Марина. Звіритись не звірив,

але я з старим шлюбу

-

не брала.

Прокіп (з щ:оuоном). Бодай вас ....
Ганна (живо, від вікна). Пет!

!

Хтось

іде, хтось

іде в хату!

Марина (аалопадно пряче на столї, ослонах).

CUEHA VI.
Оставші. Проць (входІІТ поважно).

Проць

(старший вже чо.'!овік; повільниіІ:, розважниіІ:).

Мир

дому

сему!

Прокіп. І всїм живучим в нему.
Марина (добряано). Гостї до нас ....

Прокіп. Сідайте, будьте ласкаві .. !

Проць. Спасибіг вам,
бачите, з дїлом.

най

все добро· у

вас

сїдає.

Ми,

Загнались за ялівкою тай зійшли

з дороги. Вступили до вас та питаєм,

переночуєте

НаС, ЧИ НЇ? (кладе ФдЯШКУ на ст ід).
Ганна (зникає в двері).
Проць. Чекай, Ганно, не втїкай!

Бачите, як скоро дога

далась?

Марина. Спасибіг вам. за ласку, та память про нас добру.

Проць \сїдаючи). Ну, приймете Юрка в хату, чи нї? Юрко,
бачите, парубок гідний, тверезий, роботячий,

а за

попадний вам, що й не казати. Тепер у Никифора

служить.

Каже Никифор,

єго права рука.

що єму за двох робить,

Що-ж то буде, як на своїм стане.

Ласка божа, така людина в хату.

Прокіп. Та ми єго знаєм.
сказати

Карай

Боже

що

проти

него

(uаде чарку на стіл).

Проць (до Марини).

Ну, а ви, панї-матко, що на ее скажете?

Марина. Я вже, як господар скаже.
(став11ть на сті.ІІ иїб та закуску)
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Проць. Ну а Ганна? Ганно! Ходи но сюда!
Ганна (вхо;щть і став в дверех'.

Проць. Ну, Ганночко, княгине моя пишна та люба, nрий
меш нас до свого двора, чи не приймеш?

Ганна. (;~уже сорои.щво). Та як тато і мама скажуть ...

Проць. (в двер•). Ходи-ж сюда, Юрку!

СЦЕНА
Оставші -

VII.

Юрко входить до хати).

Проць. (піднииаючиналитучарку). Пошли-ж їм, Господи, всего
добра і з роси і з води! (до родичів). А вам дай, Го
сnоди, прожити

та

щастєм їх

веселитись (випиаає і

подає чарку Прщсопови).

Про кіп. А вам, свате, дай Боже

щастя та здоровя за ра

ду вашу та прислугу вашу!
(випивав і подав чарку Марини).

Марина. (доГаннк) А тобі, пішли, Господи та матінко Хри
стова, доленьку добру ...

ПрОЦЬ(кінчить). На потїху батенькови свому та матінці рідній.
Марина (випиває і подає чарку Ганнї).
Ганна (надпиває іподає Юркови).

Юрко. Здоровє ваше, родичі, ваше

сватуню

твоє Ган

ночко! (випиває).

Прокіп

(до Про&я). Честь вашу, свате, приняли і честию
відnовіли. (аапрошуючи до стола) Тепер закусїть, будьте

ласкаві.

Проць, Юрко, Прокіп, Марина, Ганна
(сї;(Rють 1tn.1n стп.1а і аакусують'.

Прокіп. Але з весїлєм

мусите підіждати.

Проць. Чому-ж підіждати?

Проиіп. Тісно коло нас сего року, дуже тїсно. Бог сьвід
ком. Достатку

ту сего року

в

нас

не

було нїколи великого,

ще й не зародило.

переднівку стане.

Хлїба ледво

а

до
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Проць. Що-ж, як пщІждати

то підіждати.

Се

вже ваше

дїло. Але я гадаю, що оно чим скорше, тим лїпше.
З полїтку весїля не справите, мусите щось продати.

Марина. І я так ка:Жу.
Прокіп. А найгірше,

що

не

в сїй хатинї тисне ся

маєм

де

семеро

приміститись.

душ,

От

я, Марина, че

тверо дїтий і тато ще коло нас.

Проць Ага, правда! (о!'лядаючись). А де-ж тато?
Марина. Вийшли, мабудь до Семена.

Я так раджу,

сва

туню: поки ми для молодих що не придбаємо, чи коло
хати що не
коло

нас

приставимо, чи як там,

най би они ту

примістились, а тато могли би тимчасом

у Семена перебути.
Проць. Розумне дїло.
Прокіп. Розумне

та чи Семен схоче?

-

Проць. А чому-ж би не мав схотїти? Хати єму старий не
заляже, хлїба не переїсть.

Прокіп. (зітхаючи важко). Чи лишень схоче?

CUEHA VIII.
Оставші. Семен і Марта (входять напрасно, попихаючv перед себе
Василя).

Семен (сухий, сувориіі, uанасливиЙJ.

Добрий

вечер,

брате!

А, бачу вже й честь заставили! Щасти вам, Боже!
Та ти, Прокопе, про свої дїти тям,
паневі рай.
Марта (набожно). Сказано

:

але

батька не

чти отця і матїр ......

Прокіп (спалахнувши). А хто-ж батька паневірає?
Семен.

А хто-ж як не ви окаянні?

Наче

собаку з хати

прогнали.

Марта. Під ніч, під таку

люту

зиму

!

Ай

Господоньку!

Прокіп (зрІІваючись>. Та неправду ти верзеш, й неправдою
дише небога твоя. Я батька не проганяв.
Семен (прпскакую•ш). Ще й випираєш ся, нелюде? Ну, ди
віть ся!

Марта. Стоїмо
були
в

в хатї

коло

груди,

тай

"ослаби

в тім

молитви
остави",

отвирають

ся

відправляємо.
я

мала
двері.

Вже

вдарити
Дивю

ся

ся
й

очем своїм

не вірю

: батько ! Я лиш руки зале

мала.

Марина. Так злякалась сердешна батька nриняти!

Семен. Не

дурний

nринимати.

Притьмом завернув тай

кажу: хто взяв батьківщину, той має і батька три

мати. Така умова була.
Марина. А ви, сироти, не взяли І-Іїчого?
Семен. Одну нивку nаршиву.

Марина. Що стоїть за нашу цїлу батьківщину.

Марта (нрискакуючи до Мар•ш••). І та нивка вам в nечінки за
лїзла, ненаситцї

лукаві? Всьо би nожерли, Госnо

доньку ласкавий, ще й батька nозбутись хотїли.

Прокіп

(унесений). Брешеш

ти,

гадино

потай на! Сїм лїт

я тата тримав і не думав nозбуватись.

Марта. Аж теnер вам доїло ...
Прокіп. Не доїло, відьмо! А nросили

лишень,

чи би на

той час, поки ми новий лад не заведемо в хатї, не
схотїли до вас перенестись.

Марта (жаво-люто). А то яким правом?
Семен. Вже ти, брате, говори, що хоч, а nоки я живий,
батькови кривди

не дам

зробити. Тому приводжу

тобі і кажу: тут нашому тато ви рация!

.

(садовить Наси.1я насильно коло стоJІа).

Прокіп (тручає Семена на uік).
Семен

(ніднимаю•ш палицю).

Проч

від батька,

лицемире!

Ти тручаєш ся, Каїне?

Проць (здержує Семена). Семене!
ВаСИJІЬ rусуваєсІ. від стола в ва;:;).
Марта. Бач, як засичав, що їм не вдалась штука.

Семен. Лишень людий шаную, що тобі рук не поломю,
Іроде окаяний! Але кажу тобі і ириказую, ось nри

людях, най чують: як би менї_татови волосок з го
лови

сnав,

-

то

не

ти

тата,

але

ми

з

татом

ви

кинемо тебе з цїлим твоїм кодлом.

Прокіп (в нетюй). Те я зараз хочу видїти (до Василя). Тату,
пійдете з Семеном!

Семен (хnатав ()атька і попахає ДО Прокопа). Ту лишитесь, тату!
Ту ваша праця!
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Прокіп (відпихав Васu.1Я ДО Семена).

І

в

него

вашої

праці

частка!

Проць, Юрко (роарnвають братів, стаючи по середnнї).
Проць. Схаменїть ся! Тато

!

Василь

Не сваріть ся із за мене, сини

(виступав в середину).

мої, та не поштуркуйте на старі літа, бо гріх бу
дете

мати.

Я

вас

погоджу,

одному й другому.

погоджу.

Не стояти-му

рому вже й так богато

на заваді.

не треба. Є ще

сьвітї, притулюсь денебудь.

Ста

люди

на

Пращай Прокопе, пра

щай Марино, пращайте дїточки,

Семене

Уступюсь

пращай

-

і

ти

! (відходить і в пороаї став).

(звертаючись до хати). Пращай мій приюточку крівавий,
що тебе поставив отсими мозїлями
брази
моєї!

П ращайте

!

о

сьвяті, й вислухайте, хоч з далека, молитви
Пращайте,

мої віконця соняшні,

що з вами

витав, з вами пращав день сьвятий! Пращай
поріжку послїдний,
їми ногами.

і ти

виходжений і вигладжений мо

Не судилось тебе попращати

в домо

_

ВИНЇ, ТаК ЖИВИЙ ПраЩаЮ! (бе 'ІОJ:ОИ трикратно В ПОріГ
ЖИВО BIIXO;J;ИTJ,).

(Павза).

СЦЕНА ІХ.

Прокіп (наче в просоня)- Тату

Тату

!

Марта. На ваші голови трикляті

!

!

(біжить в .:~вері).

Семен. То на твоє сумлїнє!
Семен, Марта (виходять).
СЦЕНАХ.

Проць. Час і менї до дому. Пращавайте!
Марина. Та докінчіть хоть чести,_ сватуню

Проць. Не пійде в рот, Марино!

!

Не во гнїв вам обоїм,

але... не по божому ее, не по божому. <.:~о Юрка) ·
Ти, Юрку, кінчи вже дїло сам, як знаєш, моя нога
ту більш не постане. Не по закону
кону! Пращавайте! (відходить).

ее,

не по

за
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СЦЕНА ХІ.
Оставші.
(ПроІ>іп,

що

стояв

дотепер

голоnою

сперти!!:

п:-шнтnюІJІІ нї•юго, і;ІС до вікна, потім до стола,

вї а Gрсш.І>отом 11 кут. Сам ('Їдає, криючи голону

о стїну,

хоnтав

n

наче

долонї).

Ганна (ломить руки, дивля•Іись на розбиту Фляшку).
Марина, Юрко (стаютЬ як ш>ошші).

Прокіп (бючІІ голоnою об стіл). Тату

не

ФЛШІІІtу і мече

! Тату!

Завіса (тихо спа}\nе).

2

д Ї я lf.
ДЕКОРАЦИЯ як в І. дП: Проколова хата.
СЦЕНА І.
Марина. Ганна.

М~,tрина (поравсь коло печ11).
Ганна (сидить під вікном).
Ганна (сумно). Недавно тому,

як дїда нема,

а

вже

хата

як би не тота стала.

Марина. Не знати чому?

Ганна. Бігме! Все бувало дідуньо і скажуть щось і при
кажуть, посьміють

ся

і

пожартують,

а

тепер

як

в гробі.

Марина. От взялась би ти до якого діла, то

й

дїд би

тобі не привиджував ся.

Ганна. Сеї ночи снили ся мені. Я бачила, як припали на
бабину могилу, а плакали,

плакали, що чути було

на ціле село. А все: Оксаночко, зазулько моя, прий
ми мене до себе,

бо нігде

вже дїдови на старість

притулитись! Мені так важко стало, що й сама стала
ридати ... аж ви мене збудили.

Марина. Певно тобі Юрко щось наплїв?
Ганна. Розказував мені', як від нас вийшов, пішов
мо до

Семена.

сом хата

була

Гадав,

що дїд

зачинена.

Марта, дїда не було.

Марина. Раз синочок І

пря

там пішли. Тимча

Прийшов

відтак

Семен,
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Ганна. Від них побіг до Пилипа, Марийона, Процч, га
дав, що там зайшли.

Відтак поступив до корчми,

і там не було. Дивить ся по снїгу, є слїд до церкви.

·

Пішов і застав дїда на цвинтари. Припали до мо
гили, плачуть,

ридають, акурат так, як менї снилось.

Марина. Він тобі наплїв, тай снило ся.
Ганна. А ту на дворі снїг, заверуха, лють. Дїд як би не
чув того.

Він їх

підвів, як

дитину,

взяв з собою

тай завів до Никифорової стайні'. Постелив їм в я
слах, сам ляг під яслами,
ся

:

тай

заснув. Рано зриває

ясла порожні, дїда нема. Він метнув ся в село,

а ту всї слїди

снїг позамітав.

не бачив, лиш вартівники

Пит;1є людий, нїхто

казали, що бачили яко

гось чоловіка на шляху до міста.

Марина (живо) Він може ее й татави розказав?
Ганна (несr.міло) Він нї, але я.
Марина. Біснувата.
Ганна. Я вже сама бачу, що біснувата, бо тодї тато су·

мні, сумні,
аж

але від тодї вже як не тоті стали. Я

злякалась.

Марина. Тато все татом. Звичайно жаль. АЛе пабанува
ли-б побанували, тай згодом забули. Але як кожде

з вас зачне возитись та язиком молоти задїда тай
за дїда, то годї забути.

Ганна. Я

тодї

не знала. Тепер знаю, тай мовчати-му.
u вікно, потім зітхаючи).

(хви.лку м.)вчитr., дивля•шсь

А всеж менї дїдуня дуже жаль!
Марина. Ганно!

Ганна (втираючислеаи) Де вни тепер бідненькі обертають ся І
Марина. (•·ynopo) Ганно, ти до смерти розуму не набереш!
СЦЕНА
Оставші.

11.

Прокіп (входить, одїтий,

:1

батогом в рукях).

Марина, Ганна (стают1. ссрrд хати аачуд'Juані).

Марина. Вже з лїса?

Прокіп (птуро) Вже.

Марина. Так скоро?

2*
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Прокіп. Так.

Марина. Може що, не дай Боже, стало ся?
Прокіп. Дороги нам не стало.
Марина (.Іомляч11 руки) Най ся не приказує.

Прокіп. (говорить нїби ;1о иих, Gi.шre о,,шш до себе). Поїхав В ЛЇС,
гадав, що лекше стане. Гадав,

що вітер, заверуха

розвіє, заглушить- бодай на хвилю. 'А ту нї. Виї
хали в поле,
завє

-

а ту як

зареве

не

зірвесь

сотними

метелиця,

голосами,

а

все

як

здалось

мені, що серед того гуку, гомону, стону, писку

єго голос чую.

Перед тим

голосом

не
єго,

-

втїкаю,

жену

на ослїп в лїс. А ту ще гірше. Та сама сила як не

заведе

поміж

кущами,

деревами,

гілям,

бадилєм,

наче-б цїле пекло звіялось над моєю головою, а все
пищить,

висчить,

стогне,

-

ридає

сами. Курява, метїль така,

що

єго,

сьвіта

єго

голо

не видко. Я

осліп, оглух, тілько той голос лящить мені в ушах
і наче обухом до землі' прибиває. Хлопець пищить,
що замело дорогу, я мабуть таки не своїм голосом

крикнув: завертай! Бо хлопець кинув ся як опаре
ний і завернув домів.

Не тямю вже, як і коли від

дав Марийонави хлопця

і коні.

Так з чим поїхав,

з тим приїхав.

Марина, Ганна (стоять з заложеними руками)- а жахом вдиn.шючись
в Прокопа).

Прокіп (ваглянувщи їх).

Якого

нечистого

визьвірились

на

мене? Дїла не маєте жадного? (по хш1ли до себе) Так
все нині' зьвірить

ся

на мене і все

єго очима.

-

Або то лише они? Всї, всї, куди нї поступити. Вий
деш на улицю, зараз, чи мале

ся на тебе,

як на окаянного.

все, що є, навіть молитви

обертаєсь,

а

на

тебе

чи велике, зьвірить

Ввійдеш до

перериває,

зьвірить ся.

церкви,

від престола

А

й ті

ікони

в церкві, колись такі добрі та богомільні, тепер як
впялять в тебе очи, наче

ножом прошибають. Га,

хоч під землю западай ся! (розглядас сл по хатї).

Марина (нссм1іло) Може обідати будеш? Рано нїчо не їв.

21

Прокіп (роuгортаю•шсь) Давай!
Марина (до ганни) Клич дїти, най ідуть· обідати.
Ганна lВ1rход1rть).
Марина (ставить )Ікску і ложки на стіJІ).

Прокіп (пrрсхрестившuст, сїдає -

взяшшr JІожку в руки, прокидуесь

нnраз і }Іече ложку від себе). Вже й ложки то

бі не стало?

Та дїдову дала!

Марина (мов•rки подав иньшу).
СЦЕНА ІІІ.
Оставші.

Івась,

Параня,

Калина

(вбігають ~

ltpl!KO!! -

31\

ни:uи)

Ганна.

Івась. Татуню, дивіть ся, яка Параня дурна. Ми возились
по снїгу санчатами, а ту іде якийсь дїд старий, з тор

бами, такий старенький, старенький! А дурна Параня
кричить: а вось наш дїдуньо, наш дїдуньо!

Прокіп (uриваєсь- ровІІІІхає ;Фи) Всьо,
на мене!

навіть

сї наважились

(rшх(\дить в двері).

СЦЕНА

lV.

Оставші.

Марина. Не могло би посидїти тихо одно з другим! (дu дїти.іі)

Йдіть, ту ЇСТИ (переносить миску на пршrічок).
Івась. Параня, Калина (переходять туди).

Івась. А що-ж я зробив такого?
Марина. Сиди тихо та їдж! А

про дїда при

татови не

згадуй.

Івась. Чому нї?

Паран я. А дїдуньо вже до нас не прийдуть?

Марина (роздражнена) Нї.
Параня. Чому нї?
Марина. От жери та тихо будь, бо бити буду.
(Дїти шепо•Іуть )!ЇЖ собою з тиха).

Марина (.~о Ганни). Де тато пішли?
Ганна. Не знаю. (г.шдить в вікно). До хлїва мабуть.
з хлїва вийшли, під шопу ідуть.
пи вийшли, назад завернули ...
Марина. Може би пійти, подивитись ..

Тепер

Вже й з під шо
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Ганна (хоче йти)

Марина. Або чекай, не йди!

Аби не було так як вчора,

що годї було в хатї усидіти ...

Ганна. А Господи сьвятий! Коби хоч
Марина. Що єї в голові! Ту

Юрко вернув ся!

чоловікави

крови бись не

дорізав, а она про Юрка думає.
Ганна. Та я не про себе.
Марина. А про кого?
Ганна (нrсьміло)

Він

до

міста

пішов....

звідатись

про ...

дїда.

Марина. Ти єму казала?

Ганна. Нї, він бачив, що ту діє ся, тай сам пішов.

Ка

Rав, як не приведу, то хоч розвідаю.
Марина. Най би вже і привів, бо ту не висидїти довше.
Кілька днїв, як нема, а

вже все горі

ходором хо

дить.

Ганна \нт'ішно) То ви не противні,

Марина

щоби

дl'д вернулись?

Хотяй би й зараз (кріаь с;~ези) Най мене Бог тяж

ко скарає, як я що злого

придумала.

Гадала, мо

же вам полекшає трохи. Як би була свою біду знала,

була-б і не зачинала. Або то чоловік вгадає свою
недолю?
СЦЕНА

V.

Оставші. Прокіп (ве1;т~є, ще хиарн'ііішиJІ:, чим П('редше)
(Серед ГрОбОВОЇ

ТИШІІНИ В ХRТЇ 1

сЦ~6

КО.ІО CTO.la і

підшrрм: го.10ву, говорить наче сюr до себе)

Оттака ТО ВСЯ

робота моя

в

-

тепер.

Що

возьму

руки,

з рук

летить. Все він наче з рук вириває. Зайду до худо
би подивитись, вже він коло худоби, увійду до шо
пи сїна набрати, вже він зо мною набирає. Слїдом
йде за мною в день,

не сходить з думки в ночи.

(а росту•ІШІ роздражнсщш) Тай не дивниця: все з єго рук.
Ту все єго: хата єго, стіл єго, образи єго, постіль
ЄГО,

КОЖДа

ПОСУДИНа ЄГО,

ЄГО (р03І'ЛНДаЄСL 110 Х:ІТ'і. Й НО

баЧИВШИ Марину, Ганну). І що він вам завадив

в хаті,

бісова проклята? Лави би вам пересидів? Псчи пе

рележав? Кодло

пажерливе,

ненаситне,

захланне!
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Взяли тай прогнали.
власної хати. Га

На

старі

лїта. Як пса.

3

єго

!

Марина (неси1і.1о дуже) Та хто єго проганяв?
Прокіп (аJнІваєсь неч~fіно до Марини, наче до бійки) Може не ТИ,
суко, не ти

?

Кажи не ти

?

Ганна (ааступав собою Марину, стаючи ~rіж тата а матїр) Та де ТО
вони, татуню! Скорше вже Семен.

Прокіп (u найбільшім роа,'\ражненю підііімає руки на Ганну)

Семен?

Який Семен? А то Семен приняв ся тата тримати?
Кажи

:

Семен? Семен, чи ми? Чи я?
(нараа опамятувсь, опускаючи руки). 3а ЩО-Ж Я

їх катую,

за що?

Що они

винні? Та-ж то я сам

приняв ся тата тримати. Я, не они. До смерти три
мати, а я взяв тай ... Я сам,

..

я сам!

(кидаєсь на осліп і бе годавою об сті;r).

Марина, Ганна (праступають до иeru).

Марина (а В!'.lИКИМ жа.ІЄ)!) Прокопе мій, Прокопе, бий вже
нас, та не побивай себе, бо не знати вже, що вдїєм.
Ганна ~а ТІІха) Дідуньо може вернуть.

Прокіп (живо) Вернуть? Звідки вернуть?

Коли вернуть?

Прогнали як пса, тепер каже, що вернуть. Ха, ха!
(ви:11ушенаіі нерuовиІі сиrіх).

Ганна Юрко ...

Прокіп (живо аривnючись) Де він? Де він? Де той Юрко?
Як менї сюда прийде, то кости поторощу. Через
него все. Я й забув, через него одного. Як би
не він, тато до нинї сиділи би в хатї.

Га, вороже

тяженький!
Ганна (сїдм -

зnг.1ядаючи в вікно -

з острахом до Марини)

Він іде ...

Прокіп (ариnаючІІсь) Іде? В сам час! Най прийде!

Я єму

покажу, як тата шанувати.

Ганна (а роапукою)

Юрко від дїда йде ...

Прокіп (нnче спа~штавшись) Від дїда? А він як знає, де дїд? ...
(поn<•.ш) Правда,

він оден дїда приняв, захистив.

Чоловік він, серце він.

-

Він оден від него вістку

принесе.

Сину МІИ,

сину,

а я навіжений

тебе так

кривджу. Тяженько кривджу (оглндаєсь) Де-ж він?
СЦЕНА

VI.

Оставші. Юрко (входвть)

Прокіп (нетерпеливо -

стає нрuти Юрrш) А що тато? Де тато?

Ганна (живо) Найшов

?

Марина Бачив?

Юрко (сумно) Нема!
Прокіп (паде на лаву) Нема!

Пропав! ...

Пропав

я з ним,

пропали ми всї з ним.

Ганна (тихо) Не бачив нїгде?
Юрко Бачити не бачив, лиш на слїд попав.

Марина (споглядаючи неспокійно то на ІІрокопа, то на Юр1tа)

Та

кажи! кажи!

Юрко. В містї казали, що став був на службу. У якогось
жида. Я пійшов там, але вже не застав. Не здужав
робити, тай ...

Прокіп. Прогнали.
Юрко.

Прогнати не прогнали, але відправили.

Відтак,

казали, ти няв ся по містї, шукав зарібку,- аж взяли
тай до уряду завели. Звідтам мали чупасом відста
вити. Він мабуть злякав ся того чупасу, чи що, бо
взяв ся тай утїк.

Де

не знати.

-

Я був в уряді';

казали, що не знають. І там єго жалували, казали:

якийсь бідний, старий чоловік. Були би може і са
мого пустили, щоби лиш до свого села пішов,
але він видко не хотїв, тай утїк.
захорував

голод,

старенький,

шов і до шпиталю.
не

чули

-

звичайно

зима,

та може до шпиталю взяли.

-

про

-

Я бояв ся, чи не
холод,

Тому зай

Але там він не був. Не знали й

него.

Прокіп (з J:овпук •. ю) Пропав! Пропав!
Марина.

Та як пропав?

Як може чоловік серед людий

пропасти?

Прокіп tве.шш роцражнениіі) А серед своїх не пропав? Як
мають чужі поратувати,

коли

свої, свої рідні дїщ
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прогнали! (хви:ш тншини -

нараз зривавсь) Нема єго,

-

нема й мене, не буде й вас! (Gіжнть до сщ1инї, отвирае,
витигає опанчу, ІШ\Шtу)

Всьо най чорт бере!

Марина, Ганна, Юрко (цсржують его) Тату, та:гу!
Марина (хоче відоGрати рі•ш) Та-ж

гріх від Бога

гирити

одежу.

Прокіп (відпихає всїх) Лроч! Проч від мене!
Марина (оuнимає єІ'о ноги) Прокопе, змилуй ся над дїтьми!
Ганна tхватає его р)'КіІ) Татуню, хоч нас помилуйте!

Прокіп (тру•Іае їх бса шr.1ост1r від ceGe, піднІІмає й вавиваесь до н11х
руюнш, DІtЇІЩІІ хватає "остур).
вам усїм! Проч менї

з хати!

Проч, бо смерть

Проч, бо убю! Моя

ее хата, дїдова хата, не. ваша! Проч!

Марина, Ганна, Ю~ко (утїкають

3

·

ЗОЙКІШ <І хати).

Івась, Марина, Калина (КРІІЮТЬ ся неспостережено під nіч).
СЦЕНА

VII.

Прокіп (однгассь в "ожух, проче бере в руІш). Моє ее, моє,

не

ваше. Як був дїд, то й дїдове, тепер моє. Всьо пу
щу, до чисrа пущу:

й хату,

й худобу,

й

комору,

всьо, всьо. Най пропадає. Нема дїда, нема нїчо!
(3аТОЧ)'6~Ь 11 неТ!ШЇ і ШІХО;\ІПЬ D ДВСрі).

СЦЕНА

Vl/1.

Івась (ви.1а~ить а ні,, 11счн оGережно, рОЗІ'.1Ядассь і <Ііжить в ,1,веро),

Мамуню, мамуню, вже тата нема! Ходїть!
ПаранА, Калина (ВІІхо;щп:. тюtож і Gіжуть до вікна)

Марина, Ганна (входнтr. п.1а'ІJ'1ІІ) (п') хви.м за ними) Юрко, Проць,
Марийон, Семен, ще іі .1.ешtі жінки.
Марина (.тштr. рук11'. Боже мій, Боже, що тепер бідні піч

нем? Дітоньки

моі' нещасливі,

часом. Дїдуню, де· ви дїдуню,

пропали

ви перед

згляньтесь на наше

бездоллє!
Марийон. Що ту зайшло?

Проць. Зарікав ся я заходити

до вас,

але

крики, тай прийшов. Що ту зайшло?

чую

зойки,
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Семен. А що зайшло? Божевілл є,

чисте

божевілл є. Не

давно тата, тепер дїтий з хати проганяє.

Марина (з ровпукою до суСЇі\ЇВ) Ратуйте сусідоньки,

ратуйте!

(до Семена) Братуню рідненький, ратуйте, бо всі мар
но

пропадем.

Семен. Що мені до вас мішатись? Знайте на другий раз,
як тата шанувати! (відвертає ся з горда).

Марийон. В тебе, Семене, хиба бога в серци не має.
Семен.

·А

в них має,

що тата

прогнали?

Що хотіли,

те й мають. Най би були мене слухали. Тепер- моя
хата з краю

(виходить гордо, ва ним •шстина людиіі).

СЦЕНА ІХ.
Марина, Ганна, Юрко, Проць, Марийон.
Проць. А де-ж Прокіп пішов?

Марина.

А де-ж, як не до корчми.

Всю одежу з хати

забрав. Нині забрав свою, знвтра забере мою, по
тім до

худоби

та

хати

возьме

ся.

Пропали

ми

нещасливі!

Проць. Та діда, гадаю, треба на всякий спосіб завернути.
Се мабуть за про него.
Марийон. Авжеж, за про него. Прокіп не любив до корч
ми завертати.

Так, як єго тато. А де-ж він тепер?

Мабуть в місті?

Ганна. Шукали, коли нема. Що лиш Юрко вернув з міста.
Юрко.

Я гадаю,

що

вже

не діда а тата

треба перше

ратувати. Я йду за ним.

Ганна (ж1шо) Юрку, будуть бити ... Стережи ся.
Юрко. Най бють.
ліпші,

коли

Я їх бійки не бою ся. Они тоді най
бють.

-

Як перестануть,

тоді

зле.

У них добре серце: як бють, так зараз і жалїють.
Але як жалїють, тодї

небезпечні,

бо з жалю все

би з себе скинули. Я їх тоді до дому приведу. Пра
щайте, мамуню! Здорова, Ганно
Проць. Може бути. Піду і я за ним.

Марина. Господь вам нагородить!

!

(вибігає в двері).
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Проць. Пращавайте, а як би, не дай Боже, що, ... то 3 дїть
ми до мене хоронїть ся.

Марийон. Або й до мене! (до відходн•ІvІ'о Пр~>ця). Чекайте ку
ме, хиба і я піду 3 вами.

Проць, Марийон (nідх",l,нп.).
Марина, Ганна (nідводять їх до дверий).
Завіса

паде.

•

Д ЇЯ ІІІ.
ДЕКОРАЦИЯ представляє сїльску корчму.
лавки.

-

Ве.1и1tий сті.1, кругом

В правім кутї шиuок, iJ лїuого uoІty дІІері до алькира.

В серединї двері входові.

СЦЕНА І.

Прокіп, Ельо (середюtх лїт жидок, проворний, серіо<Іний -

uо11сїм

не карикатурний сь~tіхованець).

ПрокІп

(сидить, підпершнсь рукою при столї, важко думав).

Ельо (хвилю ;оравсь при шинку, потім авільва приступає до Прокопа).
Гризоту маєте, Прокопе?
Прокіп. Ще й яку!
Ель о. Татуня нема!

Прокіп.
Ельо.

Ой нема, нема ...

Такий добрий чоловік.
до мене• не заходив,

-

Беї за ним жалують.
так як і ви,

Він

чогось. загнї

вались мабуть, але добрий, ретельний був чоловік,
нема що казати. Беї єго шанували.

Прокіп. Дочекав ся на старість пошанови. (гірко) Ай, ай!
Е11ьо. Я вам щось пораджу, Прокопе! Напийтесь ви на
самперед міцної горілки, такої з під самого споду ...

Прокіп с~:~рігнувшись) Чекай, Елю, чекай.
Ельо. Оно вам
клопіт або

поможе.

Дай відотхнути.

Я так сам робю. Як маю який

гризоту,

а в мене

чи она одна, напю

ся такої горілки, тай зараз полекшає. Она всю гри
жу перегризе, всю жовч розпустить. Чоловік як би
на сьвіт народив ся.

Прокіп. Бою ся, бігме, бою ся.

Ельо

(приносить ФлЯ:шку і Чарку. nоки Що тримае в

pyitax).

Чого

баяти ся? Зараз буде лекше. Вам не гризти ся так
дуже, Проколе! Я гадаю, що татуньо вернуть. Зви
чайно старий чоловік, анї то заробить анї на служ

бу

не стане,

хто

такого

прийме?

Біда притисне,

тай верне. Ну, порцийку!

Прокіп. Не можу, сам себе бою ся.
Ельо. А як не верне

власновільно,

то

буде

мусїти. Те

пер такий час, як не маєш певного ремесла або за

рібку, або свого місця, то скажуть

"волокита" тай

силоміць відставять до села. Не журіть ся.
Прокіп (гірко) Діждав ся на старість: чуласом приведуть.
Валїли би мене на цвинтар відвести.

Ельо. Най Бог боронить. Що-ж робити? Нещастє.

ПрокІп. Та вже най буде, як буде. Коби лиш вернув!
Ель о (живо)

Коби

лиш

вернув!

Ну, за є го здоровє, та

поворот щасливий! (беrееь наливати)
Прокіп (адержув рукою) Не куси
відповіш

Елю, не напосїдай ся, бо

за душу ...

ЕJІьо (відходить на бік, блиаше зрітелїв)

Твердий ХЛОП!

Але

сумлїнє має. Я є го з того боку зайду. Чекай! (іде до

а.1ь1tира, отвирае двері 'l'ай кличе): Йойно! Йойно!
СЦЕНА

11.

Оставші. Йойна (дуже старий жи,1ок, виходить з ЗJІькира).
Ельо (обни~rав єго рукою за шию і шепчучи щось а тиха до него,

-

обводить кругом кімнати,- етаючІІ аж коло Прокопа).

Йойна (до Прокопа) То ви Василїв син? Тата я знав, вас
нї.
при

Дуже добрий був чоловік.
желїзници

робив.

Я єго знав, як ще

Ай, що то за чоловік був.

Він тоді' був в таких лїтах, як ви тепер. Ай що за

чоловік, що за чоловік.

Шкода єго (відходить авіль

на до алькира).

СЦЕНА ІІІ.
Оставші.

Прокіп (розбуджений) Хто ее
Ельо (пр11 ш•1шtу) Наш тато.

-

Елю?

зо

ПрокІп. Твій, чи жінчин?
Ельо. Мій. А хочби жінчин, все одно.
Прокіп. Він в тебе робить що, nомагає

?

Ельо. Що він може робити? Таки.й старий
щоби здоровий був

Прокіп

!

От живе,-

!

Ти єго не nроганяєш?

Ельо. То у нас не йде

Прокіп (а важким стоном) А у нас йде! (нервово) Дай горілки,
бо згину. Але такої, як грань.

ЕJІьО (біжитr. а ФЛІШІКОЮ і чаркою ДО Ерокопа)
брої дам (наливав -

відходячи -

чого Прокопа;. Має сумлїнє, має

СЦЕНА

Оставші. Семен, Проць,

я вам вже до

на боцї ДІІВ.'ш•ись ва шо

!

lV.

Марийон

ва хвилю

-

Юрко (входять

входовиш1 дверми) Юрко (ирисїдає на боцї воnсім)

Проць, МарИЙОІі \вимnхуючи руІtами, щоби ваrрітись) А ТО ЛЮТЬ
на дворі.

Семен. Здоров, Елю! (оком на Прокопа) Бачу, ранних маєш
гостий нннї

Ельо

!

~стирnючи стіл коло ІІрокопа)

Хвалити Бога!

Сїдайте

Семене! (вскан)·в 1rісцс к(\ло Прокопа'.
Семен (сЦає

11:1

другім кінци).

Я вже собі тут. Менше гріха,

буде. (до Прщя і МариІІона, показуючи міr.цс кодо себе)
дайте, куме

Сї

!

Проць, Марніон (вагують ся, де сїдати, чи ко.з:о Сt>мсн1, qи Прокопа).

Проць.

Все одно.

Все коло одного стола tСЇ13ЮТЬ обn nсс

рсдwнї, :меж• Прокоцом а Семеном. Лицем до арітс.1Їu).

Семен. Не знати, як ту людям догодити на сьвітї. Нарі
кають нераз,

самі не

знають

чого.

От,

кажуть,

небавом вийти має така nостанова, що весь грунт

no

батькави nереходить на старшого сина, а як є

більше дїтий, то на найстаршого сина. Він nрочих
Ма(

сплатити

одному.
нова.

а

цїлий

rрунт

Що ту нарікати?

nриnадає

· єму.

Єму

Сьвятилась така nоста
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Проць. Най нас Бог боронить від такої постанови
Марийон. Певно!
Семен. Не знати

чому

?

Проць. Або то другі діти гірші від него?

Семен (ов:о:и на Пров:опа). Показалось

нераз, що гірші. Він

старший, все розумнїйший.
Юрко. Хиба ви ее до себе пєте.

Семен troюo) Не до тебе пю, то й не відпивай.

(па боцї)

Причепа!

Проць. Яка-ж в сїм правда?

Найстарший

має мати все,

а другі нїчо. А они не діти?
Семен. Чому нїчо? Він-же їх сплатить.

Марийон. Чим, як гроший не буде?
Семен. Може пожичити.

Марийон. І

€

банки.

єго довги з'їдять, як прийде більше дїтий

сплатити.

Проць. Але що з тими грішми, хочби
бити нині?

Що

зробить

пожиченими, зро

другий,

що третий син,

або дочка з ними?

Семен. Можуть собі купити, можуть де пристати.
Марийон. А де-ж купити, де пристати,

як все бере най

старший?

Проць. Заким що купить або де пристане, жити треба.
Гріш розійдесь, а тоді...
Марийон. Хоч з торбами іди. Нї, то зовсім несправедлива
устава.

Семен (ов:ои на Пров:опа) Всеж такій не було би хоч тої о
стогиди, щоби молодший син та батька з хати про
ганяв.

Прокіn (наче вв:ушениіі, 66 rrорожною Ф.tяrшсою в стіл).
Юрко (встаючи) Се може

і

старший

Жиде!

зробити. Може

ще СКОрше (приеї,\ае не~uев:о Пров:опа).

ЕАьо (иииоходо:и ~о Сеиеиа). Даtіте спокНі,

Семене!

Видите,

бідний чоловік.
Проць. Ти би, Семене, розум мав, та не драrував чоло

віка, що й так не знає, по чиїм сьвітї ходить.

Мариііон. Подивитись лишень на него, кождий nізнае.
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Семен. То все за мою

кривду.

Виїв

мене,

виїв батька,

тепер най себе заїдає.

Прокіп (3рrІваю•шсr.) Здавю, як скажену собаку.
Юрко (адсржув Прокопn).

Проць, Марийон (зриваютІ. ся т:шо~к і нрпсулаютr. шr r..шзшс ІІрокона)

Проць. Семене, Бога бій ся! Заїли й ти чоловік.
Марийон. Договориш ся лиха.
CeM:JH (гордо все -

nде пже тихше)

Хвалити

Бога,

сумлїнє

в мене чисте. Баяти ся не маю чого.
Юрко. У нас вже так водить ся. На кого Бог, на того й
люди. Як чоловік в добрі, всякий прийде і nриязне
слово

скаже. Як же не дай, Госnоди,

пахитне ся,

утїкають всї, як від прокази.

Проць. Та не то, лишень ...
Юрко. Я й не доказав. Та коби лишень втїкали, та хоч
тихо сидїли.

А то всяке

ще присїкає ся і забігає,

з котрого боку вкусити.
Марийон. Правда, правда.

Не даром сказано:

не суди,

щоб тебе не судили.
Проць.

Чуже

бачиш

під лїсом,

свого не заглянеш nід

носом.

Юрко.

Такий вже рід зависний та поганий. Десь у лю

дий,

лучить

порадять

-

мада раз!

ся

кому нещастє,

Аби й що,

не дай Боже чого,
джує,

душу

то

й

збігнуть ся,

розрадять, nоможуть, nритулять. Гро

-

чоловік перебуде.
рідний брат садить

А в нас,

'--

доса

розриває.

Семен. Добре тобї говорити, небоже, як в татове гнїздо
упхав

ся.

Проць. Ще й не уnхав ся, не тич, а правду каже.
Марийон. Правду, хочби nід твій приклад, Семене!

Семен (встав наче до вї;1;ходу) Добре вам говорити, як вам не
допікає. Звичайно, не ваш

батько,

не· вас болитr,.

rн~•re жялісно) А ту свій рідний тато, то й серце прошибає.
Прокіп fси.rів ся на силу).

1~

СЦЕНА
Оставші. (Бі.1ьше .1юдun. входит~> до

V.
к 1рч:~ш

жіл: нІІМП :;

-

Федьо.

Стає пода.1їк.

Епьо (до се~нена) От видите, одні сини, оден батько. Сядь
те разом та nоговоріть, nотїште оден другого, як

Бог nриказав. На дворі така студїнь, в хатї роботи
нема, а ту така nригода. Може

nрийдуть люди та

nринесуть яку вістку. Сїдайте, зараз честь nоставю.
Семен (ві,1ходлчu до дверuй)

Не хочу я вашої

чести,

крізь

горло би не перейшло. Здало би ся менї, що помин
ки

сnравляють.

Прокіп (вискакує в крайній екстааї) Тепер тобі, оnирю, смерть!
(ва.lІІТЬ ЄГО на ЗеМАЮ і даВИТЬ КО.1ЇНОМ.)

Семен. Люди, ратуйте від душогуба!

Прокіп. Від душогуба? Який я душогуб, кажи! (давить его
аа горло).

Семен (добувшись на с11ду е під Прокопа - піднииав годову - голосно)
От в Соснинї замерз чоловік. Дивись небоже, чи
то не

-

твій батько?

Прокіп (сейчас пускав Семена, хватавсь ва rо.аову)

Батько?

Замерз?

Федьо

(виступаючи бдиаше)

Ая!

В

Соснинї замерз якийсь

чоловік. Війт і nрисяжний ще з вечера nоїхали.

Проць (зркваючксь) Не вжеж? Не вжеж?
Марийон. Не дивниця

!

Така лють!

Прокіп св розпуцї) То він! .То він!
Юрко. Хто знає, чи ее nравда?

Федьо. Правда, nравда! Що лиш не видко, як привезуть.

Прокіп.

А я ту сиджу, nроклятий І (скоро змірив в двері).

Юрко (ва нии).
СЦЕНА

VI.

Оставші. Атанас. Максим.

Атанас (ва котрого напрасно впадав в дверех Прокіп) Щезай бі~
до!

Очий не маєш?

Максим. Не бачиш, що війт? (відпихав Прокопа довнутра кoP'Jif\IJ

Прокіп (ZІІВО ДО війта, ПРІІСРКУJОЧІІ) Де він? Де він?

-

·3---
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Атанас. Хто? Чоловіче, чого в ві чи лїзеш?
Юрко. А що війтуню, найшли чоловіка?
Атанас. Господь єго найшов.

Находиrшсь, намучили,сь,

ноги та руки повідморожували,

-

а ту і слїду нема.

Юрко. Може й не було?
Атанас. Господь єго знає. З вечера дали знати шандарі,
що в Соснинї чоловік замерз.

Я кинув ся по селї

за стійкою. Заким прийшла, вже змеркло ся на дво

рі. Сїдаємо. Їдемо духом. Приїзджаємо з присяжним
- а

та людьми, ходимо, бродимо по пояс в снїгу,

ту нї слїду. Мало що не цїлу Соснину зійшли. Ігі!
Проць. Та то десь при дорозї мусїло бути. Хто би тепер
в саму Соснину заходив?

Прокіп (живо) Я єrо найду! Я єrо найду! (біжить в двері).
Атанас. Чоловіче, пропадеш в снїгах та серед такої ку
ряви. Нас пятьох було, та не найшли, а ти оден?
Всї дороги позасипало, слїду свого не бачиш.

Прокіп. Я єго найду. Хиба би Бога не оуло на небі, щоб
я єго не відшукав (пускає ся знов в двері).

Проць, Марийон, Юрко (обступають Прокопа)
Проць. Та з чим підеш, Прокопе?

Опамятай ся! Навіть

палицї не маєш.

Прокіп. Менї не треба. Я єго руками відшукаю, пальця
ми відгребу. Пустїть!

tІариііон. Та хоч кожух другий возьми!

. як

Чим відогрієш,

найдеш?

Прокіп. Я духом своїм відогрію, кровю своєю відживю.
Максим. Та вже возьміть мої конї та сани ...
Прокіп.

Менї не треба.

Я єго як дитину на руках при

несу (в:иривавсь і вибігає).

Юрко (спішить ва ним).
СЦЕНА

VII.

Оставmі.

Атанас.

Хто ее такий? Здає ся, що знаю, а з лиця не

пізнаю.
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Проць. Та ее Василя Гіркого Прокіп. Гадає, що ее тато
замерз.

Атанас.

Ага той,

що тата з хати прогнав!

Може бути

що він, може бути.
Семен. Най тепер шукає, коли прогнав.

Атанас (rїдаючи) Такі тепер дїти на сьвітї.

Елю, дай но

чим загрітись.

Мари"он. Але добрий чоловік, бігме добрий.
з него щира.

-

Дитина

Піду і я за ним.

Проць. Ще недавно, я єму дома гірко притяв. Тепер жа
лую.

Серце в него гідне. Піду і я.

Лроць, Марийон (виходять в двері)
СЦЕНА
Федьо (до других) А ми що?
вати

?

VIII.

Не

підем

чоловіка порату

Як не одного, то другого. Ану! (Беї кріи

наса і Сеиена)

Ата·

Ходїм, ходїм! (виходять).

Максим. Чекайте і я з вами.
Атанас. Та ви вже відбули своє.

Максим.

Не витримаю, поїду! (а порога до СЇНІ:ІЙ кличе) Гей,

хлопче, наверни! В Соснину ще раз! (виходить) .

.Атанас

(до Семена) А ти, Семене, не підеш?

Семен (гомо роасїд:uочись) Я тата не ображав, то й не маю
чого по ночи блудити!
Завіса паде.

ДЇ Я IV.
ДЕКОРАЦИЯ. Сцена представ.1яє цсго.шю.
в нїй на.1ахкотпть огонь.
ми уставлену горі цегду.

обливає таким

Нпзои nе.шченна піч,

Огненні Я3ШШ пронw:зують прогапива
Червоне

аарева

ііде

.:rучаии в гору і

сяєво~! цї.rу сцену (Нарочна декорацuя).- Перед

печию, .:rїво- і правоGі•І І•изькі .1авки, на котрі сїдають цегольпuки.

СЦЕНА І.
Васи,.ь (иарнuіі, опущений, з довгим спви:м во.:юсвх, довгою роахрі
станою бородою.

К.:rячить коло печu і вкидав

дрова до

ватри. 3а пос.:rїдник метож паде безспдьниіі на долївку.-

жарв:ої

3

тру

дом піднимаєсь і сїдав на купу дров.) Ось, яка робота моя
тепер.
шд1иму

Не здужаю і дров накидати до печи.
одно

полїно,

то в

крижах

якби

Що

пилою

зарізав. Нема сили, нема. Нема сили, нема й роботи.
А нема роботи, нема й житя.
Ще чув в собі крихітку сили, та послїдня сла
бість випила, виссала до каплі'. Хоч сїдай та гинь.
Та коби вже раз згинути, коби раз Господь мило
сердний змилував ся. Десь другі люди плачуть та
нарікають, коли почують смерть, а я єї що днини
так молю, так призиваю, щоб прийшла і

мене з сего сьвіта, -

забрала

і годі' допроситись. Ой сини:

сини, щоб вас Господь ... Тихо, дїду, не клени! Гріх:
Прокляв ти вже себе, прокляв синів, прокляв ціЛий
рід свій, не знати, чи хоч одна голова остала цїло 1

-

не клени-ж вже, не клени! Гріх. Правда, що гріх.:

але тілько й мого!
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А була вже смерть коло мене, була сердешна
в Соснинї. Прийшла і без прошеня, наче знала,
що мене ще за мука чекає.

Прийшла сердешна

-

і обняла, як рідна мати; оповила, як слїд по закону,
білим рядном, і легкою рукою закрила очи. Я чув,
як сосни, наче рідні сестри, схилились наді мною,
заслонили
жалібну
Менї

своїми

пісню,

вітями, відтак

заголосили

таку

що менї здалось, ангелів чую.

було так легко,

так

мило,

лиш

-

-

умирати

тодї! Та прийшли вороги і розбудили. А щоб вам ...
Тихо дїду, не клени!

Гріх.

Накляв

-

своїм, хоч

чужих лиши. Они все лїпші, чим свої. Свої випра
вили на смерть,

чужі

що житє то добро.
житє, нові мукі

справили до житя.
А то ось яке добро.

Гадали,

-

Нове

(3адумуєсь1.
СЦЕНА

11.

Василь, Томко (nер~хо;(кть а JІЇвого Gоку а p1tcкn.1e:u в pyJtax).
Томко (весезо) Ви вже коло печи, дїдуню?

Василь (сумно' Коло печи.
Томко (серіо3Ію) Хто вас ту посадив?
Василь. А хто-ж би?

Наш пан

Томко. А грім би єго побив!

-

цегольник.

А коло глини чому нї?

Василь. Робив коло глини, там де Сафат, дайму Боже
здоровля, поставив. Але надійшов, тай став якраз
наді мною.

Може

бути,

другі, робити. Рад би

-

лаяти, скакати, кричати.

я й так

не

здужаю,

та сили нема.

-

Тобі

каже,

як

Він почав
не хочеть

ся робити, рушай до помпи. Я кинув рискаль, тай
пішов до помпи.

Томко. Та помпа вже цїлком не для вас!
Васипь.

Таки нї.

Не відтягаюсь, Бог сьвїдком, від жа

дної роботи, що-ж, заробити треба. Але при помпі
вже й зовсїм

охляв.

За одним

разом

вже з рук

пустив.

Томко. А пустили би з него ...

Василь. Він тодї прискочив до мене, тай нагнав від роботи.
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Томко. Зовсі'м?
ВасиАь. Я почав проситись у него, що-ж мав робити,
жити треба.

Він змилував ся, тай до печи нагнав.

Томко. Змилував ся, кажете?
хто дрова носить

Ну, ну, дай Боже,

-

а

?

ВасиАь. Казав самому носити.

Томко. А винесли би тебе на окоnище, ще нинї, нехре

сте! (оr.:щ:~;аєсь, :\ІЇ,:J;К.:Щ:J;ЗІОЧИ расказь). Чекайте дїду, я вам
nОМОЖУ ТрОШКИ (хоче ЙТИ на Право).

СЦЕНА ІІІ.

ВаСИАЬ, Томко, Борух (вбігає

3

праВОІ'О боку)

Томко (по,;~;аєсь жпво в вад, nідншuає свііі рuс.казь) Ось вже €ГО
сюда завіяло!

Наважилась невіра!

Але я

nотім

забігну.

Борух (червонкй, непрпязнпіі чо.1ові.к) А то ВСЯКИЙ ЛИШ ДИВИТЬ
ся, щоби гроші захоnити, а роботи нема. (до василя)
Я тебе,

старий,

тут не nоставив на вартї,

зав дїло робити.

але ка

В nечи повистигало, дров нема,

а він сїв собі, тай сидить. На що до роботи nро
ситись, як робити не хочеть ся?
Томко. Слабий чоловік, що лиш з тяжкої недуги nідняв
ся. Не здужає.

Борух. Як не здужає,

. най

іде сnати,

роботи не краде.

Я в нїкого не краду, на що у мене красти?

ВаСИАЬ (зрuваєсь на Cll.!Іy) Не лай, не лай !

Йду вже, йду І

(вкходить на право).

СЦЕНА

lV.

Борух, Томко.

Борух. Гірш злодія, гірш розбійника такий чоловік.
Томко. От мали-б серце для старого ...
Борух. А чому ви не маєте для мене, як прийде до пла

тні, чому? Що би ви зробили, як бJ1 ви прийшЛи
по гроші, а я місто гроший, показав вам серце.

Томко. Що? Зрадїли ои ...
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Борvх. Ага, зрадїли би. Покраяли і з'їли ...

Томко rна боцїJ Тьфу!
Борух. Хто приняв сюда того старого неробу, хто?
Томко. Хто?

Всї ми приняли.

Сафат

nриняв,

він

же

наставник.

Борух. Добрий наставник. Поклич менї єго, nоклич

!

Томко (відхо.ІІtть на .1ї11о'.

CUEHA V.
Борух (са:и)

Що лиш чоловік

весРи

божої

діждав

цеголню·nустив,- доставана всї боки, аж
кожда хвиля дорога,

лежить,

а ту оден

-

третий собі люльку

стоїть,

закурює,

ся і

горить,
другий

терпцю не

стає. Кричи, він сьміє ся. Чекайте, nрийде до обра
хунку,

буду я сьміяти

ся,

відшибну

за

кожду

-

люльку.

CUEHA VI.
Бо рух. СаФ&Т (входttть а .1ївого3 боку а рискалем).

СаФат (ПІІСОКИЙ, дУЖІІЙ, вав3аТІІіі чодовік). Що

там за новина?

Борух. Хто сего старого до роботи приняв?

СаФат. Котрого старого? Василя?
Барух. А чорт єго
що, то нї до
до

nечи

знає,

як

рискаля,

він зове ся. Того нездару,
нї до

води, нї до дров нї

...

СаФат. Та єго що тілько

від

смерти

відтерли.

Просив

ся до. роботи, тай я nриняв.

Борух. На що такого старого nринимати?

СаФат. Він за хлоnця робить. Ачейже за хлоnця відробить.

CUEHA VII.
Оставші. ВаСИJІЬ (входкть з правого боку а обсрем:rtом дров і паде під вго
nагою).

Борух (показув на упавшого Наси.JІІ) Ось як відробить. Бачиш?
Від нинї я єго не хочу. Хиба ти єму сам заплатиш!
СаФат. Заплатив би я єму і тобі, коби лиш зміг. Але ее
Тебе Не МИНе! (Чути ГО.10С робітничого ДІІJІіНка).
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СаФат (кидає рискаль під ноги Боруха, ca:u підюшає Васu.:ш.)

Борух (усувавсь на .1їво).
СЦЕНА

VIII.

СаФат, Василь, (Gогато робітникіn сходІІть ся і сїдає на ос.1она:s:,
між Н.И:UІІ) Томко.

Василь. Ти, Сафате,

не

еварись з паном із

за

мене. Я

бачу сам, що я не до сеї роботи. Я собі піду.
Томко (:r.o СаФата) Таки відправив?

СаФат ('-'їдnючи). Відправив.
Томко. А де-ж ви підете, дїдуню?
Василь. Де? В сьвіт.
СаФат. А в вас хата є.
Василь (з тиха)

Є.

СаФат. І рід є?
Василь (я. в.) І рід є

Сини є, внуки є, всьо є.

СаФат (цивований) А чому-ж ви до роду не вернете?
Василь. Бо ... бо ... мене прогнали ...

СаФат (зрянаючись) Як ее? Рідні сини прогнали?
Василь. Так.

СаФат. І земля сьвята під ними не розступилась?
Василь. Най їм Господь не памятає.

Томко (серед ДОІІІІТ.і!ИВОГО настрою других). І за що-ж

они

вас

прогнали?

Василь. Нї за що. Тїсно стало тай прогнали.

:СаФат (нстерпелив·І) Розкажіть нам дїду, як то було. Роз
кажіть, бо, бігме, не витримаю.

іВасиль. От як маєм вже розставатись, то й розкажу. У
мене, бачите, й хата була, й поле було, цїле хозяй
_ство було. Як небога моя умирала, ка3а!Іа подїлити

.межи двох

синів:

най каже,

памятають,

що й ~о

;МИІ:ІЇ їм щось припало. Я і послухав. Нїгде правди

.дї:гм, іі :з єї

праці ми

пристав до хати,

доробились. Старший Семен

то єму

дали

ниву,

rарну нивку,

на день •.Орати; молодший оженив ся бідно, то єму

.далІrІ .хату, rород і що з поля лишилось. А що стар-
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ший марикував собі,

то вже

молодший приняв ся

мене тримати.

І нема що

казати,

тримав

зо сїм

років. Але

з часом настали свої д.їти, попідрастали, трафив ся
і зять, тай в хатї стало тїсно.

СаФат. Тодї забирай ся, старий, з хати.
Василь. Нї, казав до старшого перейти.
Томко. А старший до молодшого відослав.

В1силь. Так.

Почались

сварити,

бити, навіть мною по-

мітати.

СаФат. А ви забрались тай пішли.

Василь. А я забрав ся тай
СаФат. Що? Одного

пішов.

Що-ж

сокирою й другого.

мав робити?
Тодї би

за-

брав ся тай пішов.

Василь. Як, як кажете? Сокирою? Нї за що в сьвітї. Най
мене Госпо.:~.ь сохранить та заступить. Я попращав
свою працю тай пішов.

СаФат. Я би їх

був

попращав

так, що

би були

сотні

поколїня згадували.

Томко. А де-ж ви пішли?
Василь Пішов насампере.::t на

могилу моєї небішки. Там

виплакав ся, виплакав, і небішка пожалувала мене,

бо зараз прийшов Юрко.
Томко. Що за Юрко?
Василь. Зять бачите, будучий, мого Прокопа.
Томко. Вже єго мабуть післали.
СаФат. З.'v\ИЛовались Іроди.
ВасиАь. Чи післали, чи

нї,

Ііе знаю.

Але прийшов сер

дешний, підняв і забрав з собою до стайнї.
Томко. До їх?

Васи.11ь. Нї до своєї. Він

служить,

бідняга,

за наіtмита-.

Постелив менї в яслах, я й положив ся. Але спати
не міг. І жаль

менї і соромно

менї.

Я,

колишнкй

господар, я, що з нїчого доробив ся хозяйства, я,
що нїкому найменчої кривди не

вчинив, я; що Ці

ле житє попадав ся та працював, я, що мене і!ЇЛ.Є,
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СаФат. Без заплати?

Василь. Без.

Але відтак

ше було. Пішов

гірко

жалував,

Все носи та носи, а я ледво

З млина вийшов
не загрів місця,

бо чимраз гір

до млина, але не був і два дни.
та по
бо

така служба, що

себе

по сьвітї ношу.

склепах послугував.

сили

не

лиш до

було. В місті'

Нїгде
всюди

ваги. А я не здужаю. А

ту їсти, страх хочеть ся. Я зняв кожух і продав, щоб

прожити. Серед зими в полотняtщї

остав. За про

даний кожух я прожив якийсь час. Ще дни як дни,

а ночи бували найгірші. Прийшлось тиняти по ку
тах, по стайнях,

по шопах

та норах,

ще

й гнали

зі всїх усюд, як злодїя, як проказу ...

СаФат. А прокляте кодло!
Василь. Вкінци настало те, чого лякав ся найбільше. По
пав шандарам в руки.

Застали

на улици, спитали,

хто я, де робю або де служу. Не мав що сказати,
тай завели до арешту.

Томко і прочі (3 жахом) До арешту? Та за що?
СаФат. За що? За волокитство!

Василь. Так. Але най Бог карає всїх таким арештом. Ту
менї ще найлїпше

було. І тепло

засадили, я впав на тоті

і не голодно. Як

лави без памяти. Мабуть

залляв ся слеза.~и. Якийсь старший там сидїв,- всї
єго "батьком" кликали,- приступив до мене і спи

тав приязно, хто я і за що я. Я розповів свою бі
ду. Він вислухав,

відтак

каже до других: від нинї

він наш батько, єму належить ся перше місце. За
раз розсунули ся та посадили мене коло самої пе

чи. Жадної

роботи, каже,

стити нї виносити.
Жадної

роботи не

lke

робити не

буде, нї чи

за него зробимо. І так було.

дали робити,

щ~

й

частували

горілкою, закускою. Я горілки не пю, закуску при

няв, тай Богу милосердному
попасти поміж злодїів

та

між самих добрих людий.

дякував, що бояв ся

розбійників, а поnав ся
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СаФат. Сьвіт горі дном перевернув

ся: рідні дїти стали

злодїями, злодїї лучші, чим рідні дїти.

Василь. Гріх казати, але так було.

Однак те царствова~

нє моє не тревало довго. В три чи чотири дни ви
гнали нас

на

місто, снїг

прокидати. Я

ходжу, та

нїби прокидаю, бо все за мене зробили другі, в тім
приступає до мене наш старший тай каже: татуню,

вас завтра

чупасом поведуть. Чув,

як

полїцаї до

себе говорили. Як хочеш, ми тебе заступимо, тїкай,
покажу

куди. Я

товариші

зойкнув тай кажу:

стали

лавою,

я

добре.

кинув віячку

і

Якось
чімхнув

в с"(ни, з сїний на другу вулицю тай на конець мі
ста. Але на біду собі втїк,
гірше. І холод
захиститись,

і

нї

голод,
грішне

див, як

тота

собака,

розпука

зняла, я

бо

тодї єї зазнав най

нїгде
тїло

попід

пустив

притулитись,

занести.

людскі стїни,

все в

нїгде

Ходив, блу
вкінци

непамять і пімчав

в рідне село.

СаФат (бючи крако}І в .1авку) Маєш.
Томко. Що-ж мав бідний робити?
Василь. На дворі

звіялась

метїль

така, що

й

очий не

отворити. Вітер прошибає до костий, я іду нога за
ногою, а все думкою вибігаю вперід, до своєї ха
ти, до дїтий,

до

внуків. Вже

їм нїчо

не памятаю.

Так Дійшов до Соснини; ще трохи, тай побачу се
ло. Однак

не

побачив. В

Соснинї

зморило

мене

так, що годї ногою рушитИ. Туй туй впаду: Огля
даюсь, чи би не спочати'де.

Добачив недалеко за

хистний

сїв і

кутик, під

ялицею,

як

стій

заснув.

Що далї зо мною було, не знаю.

СЦЕНА ІХ.
<>ставші. Ві.1ьше роt'іітників входить і всї сїдають тихо по однім і дру
rі!І боцї.

Томко.

Я вам розкажу,

що дальше

тодї з Михайлом дрова до

було.

цеголнї.

Ми тягнули
Вїхали в лїс,
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нараз чуємо крик.

МихаІ:'Іло

лишив ся при конях,

а я побіг розвідати, що таке. Дивю ся, а

то шан

дар кличе, що чоловік замерз. Я ще не встиг вий
ти з лїса, як шандар, не дожидаючи довше, пустив

ся в село. Він мене не бачив, тай очевидно не спо·

дївав ся кого

на таку лють застати в ЛІСІ.

пустив ся в село за

ратунком.

Тому

Я підходжу, дивю

ся, під ялицею сидить

чоловік і нїби спить.

него,

кличу,

торкаю,

рухаю,

Я до

він нї ворухнеть ся.

Хватаю руками, підводжу, студений як лїд, скосте
нїв цїлий, як та груда на ріли. Кликнув на Михайла,
підняли,

натерли

сани в солому.
душі в сїй

снїгом,

завили в верети

Привезли

відлюдній пустини,

цеголня стоїть, то

тай

на

до дому, а ту нї живої

-

звичайно зимою

й собака з далека виминає. Зса

дили до вартівникової хати, тай знов снїгом. І від

таяв старий. Але-ж полежав потім, цїлих вісїм недїль.

Горів, горів
лїку

так, що вже й надії не було. А ту нї

нїякого, нї горілки

чарки,

занестись. Все лиш борщ

нї

молока,

щоби

та бараболя суха.

Однак є ще в старім кров.

ГUдняв ся, пере~

став верзти, а верзе бувало так, аж мороз по спинї
переходить. Сонце

блисло,

настала

весна,

цегол

ня рушила, а він й до роботи просить ся. Тай Са
фат приняв.

СаФат. Не довго і коло нас. загрів сердега.
Томко і прочі. Не довго, не довго!

Василь (наче а нросоня, прочунявши). На-ві-щож ви мене від
терли, на-ві-що? На нову
все без муки,

без

біду? Було-б скінчилось

болю; я

би

був

спочив, а так

зачинай знов з початку. На-ві-що я вже на тім
сьвітї здав ся ? Кому я потрібний? От беремя coqi
тай людям! (uонить rодову в важкій задумі).

СаФат (11 ростучим аавантвм) А ТИ, дїду, ее синкам даруєш~·
Вмись Що-ж зробю?
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СаФат. На мене, я би то вирізав або вивішав або руками здавив, як які щенята.

Прочі І я, і я!

·Василь. Нї, нї!
СаФат Як то, шанувати такий накарінок
тата прогнав,
гадки не має

в

наtібільшу

нужду

проклятий, що
кинув, а сам й

?

Прочі. Певно, певно!
.васиJІь. Нї, нї!

СаФат. Милуватись

над

тими

Каїнами, що тато гине в

голодї і холодї, а вни розживають ся в єго потї і
крови?
Прочі. А вжеж, а вжеж!
ВасиJІь. Нї, ні!

.СаФат. Боже милосердний, я би їм ще тепер такого ко
гута червоного

висадив

на

стріху, що би скипіли

до послїдної кістки.

Прочі (наче ванїмілп\.
Василь (жарко-допитливо). Що би ти зробив? Що би ти зробив?

СаФаТ (в ааваяттю не вважаючи на ВасUJІеві допроси) За МОЮ ВДЯ·
ку,

за моє

серце,

за мою

працю,

за

мою

нужду

....

·васиJІь (щежпвііtше). Що би ти зробив? Що би ти зробив?
·С&Фат (я. н.)

За міtі голод і холод, за мою страсть і по

невірку по тюрмах та норах, за мою смерть холод
ну

....

188СИJІЬ (зриваючись -

дуже живо) Що би ТИ зробив, що?

·СаФаТ (в наіівисшіи ровстрою) Спалив би те гнїздо прокляте
з верхом і корінем, спалив би до нащадку.

~аСИJІЬ (наче в борбі в собою). Спалив би? Спалив би?
•СаФат. А щоби приtішлось і цїле житє в криміналї гни

ти, спалив би до послїдного порога. За моє житє,

...
·васиАь (в крайній екстnзї) І я спалю, бігме, спалю ! Спалю
за мою

працю,

за мою кров,

за моє

горе
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так, що саме nекло зарегочеть

ся з втїхи

(поступав

кі.1ька кроків напt>ре,~ і паде оGе:зсu.1~ниі!: на зем.1ю).

Всі (зривають ся)

·

СаФаТ, Томко (nідводяп. ВасІшя).
СаФат. Вставай, старий, вставай!
на сьвітї. Ще

не

чекає. (до x.:ronцlв).

скінчив

А

Бачиш, тебе ще треба

всего,

nоки що,

що

хлопцї,

найважнїйше

попращаєм

старого. Кличте Параску, най нам принесе їсти і пити.
Всі. Добре, добре! (зn!Jртають ся на лїво).
Василь (вnриваючJІсь) Не хочу, не хочу!

Завіса паде.

Я йду, я йду!

ДЇЯ V.
ДЕКОРАЦИЯ. Сцена предетаnлнв обійстє Прокопа, весняної, місяч
ної ночи. Хата, коло неї обійстє,

;,.ївобіч від хати шопа, право

біч (проти ІПОШІ) стайня. Під хатою присшІ. Перед обійстє:u: пліт,
в середиnї D()p'Jтa, вsдоnж nоріт сї.1ьска nу.шцн.

СЦЕНА І.

Юрко, Ганна (стоять ко.1о воріт).
Ганна (вто:u:.1ена, <Jбпта журбою та довгим побщJанє~І ко.1о ба·rька)
Ось і доля

моя.

Все

менї

привиджуєть

ся

тота

фляшка з нашого сватаня, що єї тато на кусники
розбили. Так розбилось і житє моє. В хатї чимраз
гірше: тато горять і горять. Господь

зна',

як

те

скінчить ся. Юрку, Юрку, тобі відвязатись від на
шої біди, та пошукати иньшої долї.

Юрко. Ганно, що ти говориш?
Ганна. Годї скривати.

Чого

діждеш

ся

коло

нас?

Юрко. Ачей Бог змилує ся, милосердний, чей і оно
лись скінчить ся.

·

ко-

Знав я тебе в добрі, та мав би

в такій бідї та суятї покидати? Не знаєш ти мене;
Ганно!

Ганна. Най би і скінчилось най.rіучше, що коло нас заста
неш? На татову слабість стратились до послїдного,
застанеш лиш:

Юрко.

Я єї знаю

дїти, клопіт, грижу та нужду.

не від нинї.

Заглядав в єї сїрі очи

нераз.

Ганна (тихше) Будеш колись проклинати, та може й поби
вати.

Юрко (обнимае еї) Не ~авдавай жалю, Ганно! Скарай мене
Господь, не з тих я людий!

Вже колись як буде,

так буде, а мене гризе, що вам тепер· в нїчім пасо
бити не можу.

CUEHA 11 .
•

Оставші. Марина (nихnдить вві.п.на в хати -

також абіджснn.)

Марина (підходячи до воріт) Ганно, Ганно, тобі би хоть хвиль
ку спочати.

Караєш

ся зі мною

як ніч так день,

піди спочинь, хоть трошки сили набереш.

Ганна.

Я не змучена, мамо!

скорше треба.

Радше

ви спочиньте, вам

.

м~рина. Що вжеменїна сьвітї треба! Та що я караюсь,
не дивота, бо заслужила. Але за що ти, бідненька,
терnиш?
Ганна.

За те що й ви,

однака провина.

Піду до тата,

може заснули?

Марина. Та де!

Все з дїдом розмовляє. Якось nрозрів,

заглянув мене тай прогнав з хати.

Ганна. То я іду.

Марина.

Іди

спочинь трошки, і так цїлу ніч nросидїти

треба.

Юрко. Іди, іди, Ганно!

Ганна. Піду відтак, як тато заснуть (відходить до хати.)
СЦЕНА ІІІ.

Юрко, Марина.

Марина. Нїчого менї вже так не жаль, як єї бідної на
сьвітї. Зівяла, знидїла, як тота квіточка осїнна.

-

Дивитись жалко.
Юрко. Заступив би я єї, з цїлого серця, коли не хоче.
Марина. Не хоче. Що я єї напрошу ся нераз і намолю
ся, не хоче.

А ту,

бачу,

ходячи з ніг валить ся.

Набідував ся і ти коло нас, небо же!
Юрко.

Що я! Хвалити Бога, здоровий та дужий.

Коби

лиш час! А ту вже мій госnодар зьвірить ся та до
мавляє. Але нехай собі

!
4

ІіО

Марина. От недоленька наша, тай годї.
СЦЕНА

lV.

Оставші. Проць, МарИЙОН. (нсрсхо;:,ятr, у.шцею).

Проць, А що там Мари но! Як там в хаті?

Марина. Чимраз гірше. Знаєте від тої нещасливої НОЧИ,
як вернув з Соснини, запав в простуду чи що, го

рить та ниє, горить та ниє, занепав так, що на нї
що дивитись. Приймити
на силу

до себе,

нїчо

не прийме,

заливаєм.

Проць. Та ми ее бачили.

Марийон. Й не перемінилось нї трошки? Бачу, що ча
сом

виводите з

хати.

Марина. Часом виводимо, сам

просить

ся. Видко бури

кає ся, рад би піднятись. Та може-б й підняв ся, як
би не

ті

Всюди єго

привиди
видить,

та

марева

страшенні з

всюди з ним

дїдом.

розмовляє,

про

сить ся у него.• молить, аж дивитись лячно. Густо
часто зриваєсь, кричить,

тїкає,

тодї мука найбіль

ша. Як би не Юрко, прийшлось би про~адати.

Проць. А ти Юрку також коло них?
Юрко. Як час, то коло них.
Марина. Ага, як час. Часом й

цїлу

ніч пересидить!

Проць. Господь тобі надгородигь. Хоч з сего боку милує ся Господь. Щирий парубок,нема що казати.
Марийон. А де-ж дїти?

Марина

(uоr,азуючи на шопу). В шопі примістили. Зимою на

подї ночували, близь комина, щоб тепло мали. По
теплїло на дворі, тай в шопі постелила. Що-ж ма

ла робити? Таке все перелякане, загукане.

Проць. ЗвиlJайно, дїти.

··

Марина. Ми вже до того привикли, дитину не вговориш,
не заспокоїш.

Марийон. Та добре зробили, там хоч не лякатись нїчо
го. Куме Процю, може заглянемо до хати.
Проць. Та зайдїм! Він не спить?
Марина Нї. Там Ганна коло него .

...

Проць. Бідна-ж і твоя Ганна!
Проць, Марийон, Марина (зміряють до хат••).
Проць. А чому не сьвітить ся в хаті'?

Марина. В хатї

ясно,

сьвітить

місяць.

Так скупимо, як

можемо.

Проць, Марийон, Марина (входать тихо дІ) хат11).
СЦЕНА

V.

Юрко (стоїть !ШІІ.по ко.1о воріт, відтак підступав cueii до хатк).
Семен

( виходІІТь

з удиці і побачивши Юрка самого, ІСJІиче).

Семен Юрку! Юрку!
Юрко (зжахнуuншсь) Хто там такий?

Семен (3і)ІІтІІІІ, бен давної бути) То я. Зайшов звідатись, ЩО
там коло Прокопа.
Юрко (терпко) Гаразд. Прийшли люди, пічнуть зараз і за
пис писати. Добре, що нагодились.

Семен. Не про ее мені,
так могло
Палить

помочи,

мене она,

Юрку!

Не ріж хоть ти! Як би

то би і свого
тота

зрік ся сейчас.

частка і пече,

що

сьвіта

божого не бачу.
Юрко. Семене, вас?

Семен. А шо-ж ви гадали, що серця в мене вже зовсїм
нема?

Юрко (щнрііішс) Зайдїть до хати.

•

Семен.

3 душі би рад, та бою ся за него, за Прокопа .

Про себе менї байдуже.
спалахне,

зайде ся,

-

Але він, уздрить, пізнає,
місто

помочи,

пошкоджу.

А так би рад єго побачити.

Юj:КО. Сїдайте. Може засне, тай увійдете.
(сїдають оба на присuі) •.
СЦЕНА

VI.

в хатї 'ІУ1'11 стон і крик Прокопа.
Прокіп. Гасїть, гасїть!

Юрко, Семен (арІІвають ся з ПJJІІСІІІІ і стають лївоеііч).
Івась, Параня, Капина (стають в дверех шопи і та:м остають аж
до виходу ІlроІ•опа з хати. В єго

ся пере.1якані в нутрі шопи.)

виходом ховають
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Прокіп

(н хатї'. Гасїть сьвітло, чого оно так ярко сьвітить?

Марина. Та сьвітла нема.

Прокіп. Чому нема? А ось як палить,

як

пече. Спалить

живцем. Виведїть мене звідси.
Марин.а (а одного) Ганна (з другого) боку виводять Прокопа звільна
на двір і саджають на приспі.

Проць, Марийон (виходять за ним~~: і стают1, а боку).

Семен

(поражений ВІІД(Ш ІІрокопа, закриває .шце).

Прокіп (ро3гдядаєсь хшІ.н,ку, наче опамятую_чІІ<'ь). Се справді" мі
сяць так ярко сьвітить, а я гадав, що він.
Проць. Хто, куме Прокопе?
Прокіп. А хто-ж, як не

тато.

Він що вечера приходить.

Як тілько втихомирить ся в хатї і на дворі, я лиш
дивюсь,

як

відхилить

дить тихенько, тихше

ся

хатний угС'л,

як вітер,

і він вхо

навіть

не зашеве

Де вже

там мертві

лить.

Проць. От

спамятайтесь,

Прокопе!

ходять! Все о тім думаєте, тай привиджуєсь.

Проиіп (живо) Нї, нї!
арийон. А може він і живе ще! Хто ее може знати?
Прокіп. Ні, нї!
Проць. От радше думайте про те, щоб чим скорше по

дужати, та до
дворі, земля

сили

прийти.

присхла,

Дивіть, як

небавом

ладно на

веснувати пічнемо.

Прокіп (западаючи в 3адуму). Вже моє веснов·анє скінчилося.
Проць. Та чому? Чейже не схочете дїтий осиротити.

Прокіп. Що лиш не видко, як прийде і забере з собою.
Проць, Марийон. Ей, ей, Прокопе!
Прокіп. Вчора вечером

лежу і думаю

про

него,

як то

він бідненький в Соснинї зівяв. Якось зморило ме
не, я заплющив очи і, здаєсь, здрімав ся, а може і
заснув.

Не

тямю,

очи, дивю ся: він

як довго

я лежав, але отворив

сидить в хатї, на

своїм давнім

місци коло вікна, а такий марний, марний, що кож
ду кіСточку видно крізь подерте лахміттє.
Менї груди здавило, серце наче пристало, від

дих заперло, але очий відорвати

не можу. Сидить

•

так,

як тодї в Соснині':

заплющені

очи,

скулений

в лахмани, ноги підобрав під себе. В послідній хви

ли не було· кому подати сьвічки, тай

штивястою

рукою

той місяць,

місяць

хватив.

І

сьвітить

вам

сьвітить, огненні лучі по цїлій хатї розливає, а ме
не в грудех так пече,

пече.

Слова

промовити

можу, та вже так думкою благаю:

не

·

-Тату, тату, карайте, як хочете, та лиш не мучте
так страшн-о. Ось возьміть мотуз, та стисніть раз, і
буде конець. А нї,

то йміть за шию

тими сухень

кими руками і здавіть як послїдню собаку. Анї пи
сну, татуню, анї зойкну з болю, бо справді' не варт
я по сьвятій земли ходити.

Так прошу і

благаю, і так душею

ся в него, а він анї

ворухнеть

вдивляю

ся. Я зібрав сили і

підняв ся ід нему. А він в одну мить, якби єго ві

тер

здув

цвинтар

Проць

з

ослона..

Отворив

угол

і

пішов

на

...

(тихо і вссьмідо). А як-же ви знаєте, що на цвинтар?

Прокіп. Чую ее добре, що там

Проць.~ Схаменїть

ine

ся, Прокопе!

готовити менї місце.

Хто

божу

волю

може

вгадати.

Прокіп. Так що дня
прямо

до

хати,

Марина (нрипадаю•ш

,1;0

Прокіп. Що лиш не

чую, як

виходить

а з

на

хати

з

Соснини,

іде

цвинтар.

нсt•о) Прокопе! Прокопе!
видко,

як прийде,

отворить

очи

голосно покличе мене до себе ...

Проць, Марийон, Марина (приступаючи) Брозуміть ся, Про
коне,

врозу

...

Прокіп (вдрігнувши цїдиlі) Тихо!

Здаєсь надходить. Се єго

час. Ідїть звідси, ідїть!

Проць. Возьміть єго до хати. Мабуть похолоднїло.
Марина, Ганна (відводять ДО х·.ти'.

Прокіn (відходя•ш). Може вже послідний раз!
Марийон (аа НІнш, К.lll!'re). А засьвІТІТЬ сьвітло
відраднїйше в такій
ступно.

хвили,

в хатї,

все

не так привидам при·
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Прокіп, Марина, Ганна (nі,l,ХОДЯТЬ ДО хати).
ЮрКО (відходить аа нюш) -

ІJрокіп

(n хатї зпйю1есь cJ,niт.1o).

(а хатн) Не сьвітїть, І роди! Знов прогнати хочете?
СЦЕНА

VII.

Проць, МарИЙО1t, Семен (коrриіі стоїть неподпІІжно на місцІІ).
Проць (nідходачІІ ДО воріт) От нещастє, тай годї. Аж самому
лячно.

Марийон. Най Бог хоронить весь мир християньский від
такої кари.
Семен (наче прочунявuш, підходить такоЖ і зб.1ижаєсь до Процн).

Проць (аамітипши его). А Й ТИ ту, Семене?
Семен. Прийшов подивитись, та може й лучше було, не

дивитись. Душу прошибає. Дрожу як в пропасници.
Терпить нещасний і за мене окаянного.

Марийон. Чуєш, Семене! Хотїв я їм казати, але в ни лю
ди бідні,

завтра

в

хатї

т& дай

хиба

ложку

на боже,

води _найдеш.

за дїда, за брата

JІіди

тай за

себе. А може. й хату посьвятїть.

Проць. Чей Господь милосердний змилує ся!
Семен.

Піду,

піду!

Скоро

ранок, піду!

І на боже дам

і хату посьвячу і бідних на обід призову. Все зро

бю з щирої душі. П ращайте! (nідходить живо в ворота).
Проць. Бачте і він усовістив ся.

Марийон. Та чоловік він не камінь. А ту й камінь би по
рушив ся, (ог.Щl,І\ЄСЬ ДО хата). Най

вас

Господь ратує

милостию своєю!
Проць, Марийон (ві,1,ходать в ворота поті)! улицею на ЛЇnо).

Павза
серед !(ОТрОЇ ВСС DТ1ІХО~1ИрІОЄ СЯ j l'O!IЇU ВЇДХОі(ЯЧИХ СуСЇДіВ.

СЦЕНА

VIII.

Василь
(випоІшуе а прогалини поміж хатою

грізно на сценї.

а шопою і вІшрнмоnуєсь

Роахрістане

сиnе водосє іі борода,

в руках жмутJ, солом11 на підпал). Прийшов об
рахуватись з тобою, Прокопе! Прийшов ненадїйно
тобі, аж з тамтого

сини юродиві,

•

сьвіта,

де ви

мене виправили,

без хреста, без сьвічки.

Я вам

по-

LЛШІШ rкс, які

дO.\\OBІttty

;щстатки,

,\\it'

tюжaлy!3uJІtt?

а [)И

мснї

дошки на

Нсхаіl-ікс не станс

Нс.\\а батька, Іtс буде И бал,ківщини.

й вам!

Нинї ще мо

жеш сн ІІрtІ нїИ загріти, :-швтра лиш ІЮІІелище роз

горнеш. За ,\\ОЮ муку, :~а моє горе, :~а мої страсти!

(оІ'.ІН.(nсеІ. ІІ<'~:І)ІОІ:ІІТО і ІІі,'(етуІІ:ІІ: ІІі,( стаІІшо). Від
сего куп :~ачнс,\\. Нехай встане,

нсхаИ Ію;щвип, ся

на татову ІІі.\Істу, І І <І татову кару!
<ІІЇ.(ІІШІНЄ ;t;Ч,І 1'1, ІІЇ,\
ХНН.І !1 1 _1~0.1 а llt

J;
11n

t'Tj>iX)' і

i:jll'lllt'

::•·>r.•н• і о11уе1;:н; JІ.п11\.

Чекай! Чекай! Чось

Ulo

важко, чосt, жалко, чосt, страшно!
Палю? Що

палю?

(XHti.JJ,f~,Y

ОГОІІІ. (<'ЇJІІІІІІ;)

J11a 1I И В Htii~J)CC:tiiH і і Ol'OJIJ,, l~ll:l:H-: t:L'O

Працю і піт

ОІІ)'l'І~:н:

міИ

l'o.to::y, нnраа

н ес робю?
цїлого

віку?

li}IOI~li.t}'Cl'l•

.1loTo).

ІV\iti? Яюtі\ ,\ІіИ? Ііс !ІрОГІІа:нІ тебе ;~ ІІего ЯК ПОСЛЇД

НЮ

собаку?

Так,

так.

11p0llaJ,aЄ! (<>1'.ІН.\:І<:<'І, НІ;

То ttc

мій, то їх. Нехай-же

і t•KOJІI01 ХС1.'(0)[ Ї.'(t; ІІЇ.l ~ТО.І

IIPjlt'.llllt:

'"'"'· І3ід сеї :~ачнс.\\! І ІІС С'tусш ся, Іtсбоже, нк чер
воні я:іиюt :~аграюп над твосю
ІІр<!ЦЮ,

:іа

1\\ОЮ

ІІуЖ;l.у, :~а

го;ювою. За J'v\010

МОЮ

CN\CpTb ХОЛО;LІІУ!

ІІЇ.\1111\Іаt: ;І;>ІуТІ. ІІЇ.l t'Tj>ixy і lijll'lll" 01'0111,<,
:11~

ІІЇ,lІІІІЧас;

І'орі

ОІ"ОІІІ ••

нар:t::

PIIY('f:ac

Jl

р~ї-:11,

ХВІІ.ІІІ
J.;.l~І-

ІІІІТІ. t',І.Іону і Іtс·::~и.tt.но ~ннрасс·J, на L'тїну;. Охля
ла рукn

ttc

й сї, цїлоr·о

ІІі,1ІІИ.\Іасл, ся! Та-ж ес ксрваІ3иця моя

житя

ш.о єї ка рати?

нашого.

Іх t:ІІ.ІІ·І;у

Що она

і Г.ор11 t;:t<:

\l:tt• r:t

!3ИІtІІа? За-ві_
::

t•tнlu1o\, Нї, нї,

ІІС Від НСЇ J\\СІІЇ ІІОЧИ!Іаl'И ІІСІЮВИІІІІОІ, а Від ССГО Ку

Та ttpoк:Іstтoro.
ток.

Hexaii-it\C

;~ НИ.\\ І

·•>іа;нл.

1,,

ІІІОІІІІ).

0\У СКИІІИТІ>,

t:Г.іІ':t<' (о ІІІОІІІІ і

То вже

і ВіН

і

[)СЇ

єго

ІІрибу

ОІІИ

раЗОМ

::аІІ:І.І<'ІІІШ jiO!yтo~r :tрІ;о осІ.ні•Ір: t:ї

ІІутро, а.І•· t: .\ІІІТІ •. та1;11 t: l't']><·.(ІІІІЇ

t;(НІ'Н!ТІ. J'O.T0<'0\1 жаху і ро::

ІІуІ;ІІ :ДІти, дїти! А я їх жІнщем хотїв сrtалити. Проклятий я і весt, ІІОЧИІІ Л\і~і

CUEHA
Василь. (В н1uні '1.' л1 t·a~tipнi
::

11101111 ;:

Івась,

Івась (щ>ІІІtа. \"1"'"1

.1.0

,.t ..

:::1 '"'"

]o('i[

,;,цаr. І'О]>І<>'ІІІіі ;t;\І)"І'Іо ві,(І'РіІе).

ІХ.
.ltІT:fiІi,

Папаня,

:::t

Ін·.Ії.~ .:а

ти~1 нн~--;іг:tІІІтr.

"''І" Калина.

.(і (а). Дї;1уню, дї;tуню!
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Параня. Як ви добре зробили, що до нас прийшли.
Калина. І гостинця десь принесли.
Василь. Такого дїтоньки, якого

сьвіт

не видав до мене

окаянного (поІ,азуючІr на горІ<>'шіІ :.юtут1.). Ось вам дїдо
вий гостинець ...

Івась. Ви огонь

розкладали,

дїдуню?

Нам

не студено.

В зимі було студено, тепер нї.
Івась, Паран11, Калина (; 1 rшчуп. огоJІІ.

но1·ашr,

"" нoнyt'r:nmч,н·r.

ррш~ш ВасІІдн).

Василь. Ви-ж чому не в хатї?
Івась. БоїмосІ,. Там

тато

такі

хорі-хорі! Так кричап, ....

Параня. А все вас кличуть.
Калина. Ви їх не чули?

Василь. (Gі.шне ,,о

ссііс) Хори й? Мене кликав? А я ту стою

і о пімстї думаю? Камінь я, 11е бап,ко!

(ЖІІ ВО НЇ,'\('.Т}'ІІ:\І0 1 1И ,\0 Х:ІТІІ і ІС.ІІІ'ІС В J'O.lOC :) П рО•
коnе мій, Прокопе!

CUEHA

Х.

Оставші. (в хатних ,,вrрсх етаr.) ЮрК()

(І!ер~>дш:nІІІІіі

і віі<>ІІ'І'<•жевІtіІ

пo,,nccr. ва ВІІ,l. Васнлн и аад, аи иІиІ вистаn:шс іІ<•нако го:10ву) Ганна.

Юрkо (шшn,,nю•ш в двсриІі) Дід наш!

Сам Бог вас посилає!

(прнпnдаr. :1 СС]Щ~~~ до Нnси.1н).

Василь. І ти ту?

Юрко. Ай тато нам догаряють! З жалю

CUEHA
Оетаnші. (в ;Іn<'рсх r•аютr.)
Юрко (ЖІІІІО,

:J:\L'ilfiiiJIIII!II

туги за в1ми!

ХІ.

Ганна, Марина (аа вш1и п mсс.·р:Ії: Прокіп.
Прокопа

,1,0

ГанІІІІ і :МарІІІІІІ). Не nусІ,тїть

не пусьтїть! Ще не час! Замкнїть двері!

Прокіп

(онроrш;~уе Ганну і Марнву, що <:І'о :ц<'ржуюп. і іІіжнтт. нра

)!О на Васн.ш).

Юрко (на І)оцї). За nізно!
Прокіп ()!СІІтвюr го.1осо)! ;1о Васн.1аІ Ви
йду, Я йду!

(IIH,l,e

кликали

мене тату? Я

ні,, вогн Васн.l<'ВІІ).

Василь (в ІІР]ІІІІУ грі:ІІІО -- ПОТі)! )!НІШ!С і щпріііІІІС 'ІІІ)Іра:І). Окаян
ний, з карою я прийшов, такою, що й сонце бо-
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же було-б відвернулось від неї, та бачу, що єї вже

не треба. Хтось иньший, більший і дужший

пока

рав переді мою. Вставай, окаянний, вставай, та при
диви

ся, як виправив

свого

батька ...

(ХИ.1ІІЄ СІ! ДО нeroJ

Вставай, Прокопе, вставай!
(ІІіДНІІМаЄ

ЄГО).

Вставай, сину, вставай!
(npиuaдa.R "о него)

Вставай, дитино, вставай

!

Юрко Ганна Марина (нах11.лнютьсн і trідю•м~ють)
Прокіп (усувавсь мертвий а їх рук на зе~t.лю).
Василь (В нетнмі) Він не живе!

Юрко, Ганна, Марина

ra

жахом; Не живе! Не жив,е!

Василь. Ось як ти мене

приняв,

синочку мій

! Спасибіг

тобі, спасибіг! ІПійшов ти, небавом склоню і я бі
ля тебе стару голову. А на сїм місци виросте нове

поколїнє, у котрого ачей буде більше віри і біль
ше любови! (припадав і в тиха рида).
Завіса

.тихо

і аві.1ьна) паде.
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