м. Майко-Чернота.

ГОРДІСТЬ
eqnl11111a

рІз11111н 1 xapruкa 11а

1 ІІІО.

ДІ0ВІ ОСОВИ:

ГОРДІЙ КРИВИЙ.
ОЛЕНА, іІого жіпг.в.
rвлrик. ЇІ: сиn.
СТЕПАН, бaтr,r.n Гордія (wеп~.ввв).

АННА

І

П АРА \"'КА

їх .rtuпr.mi свонn, старші.
убогі.

(Діетьоа яа У.в"аtаі. в се.пі К.)

П-во "ГОВЕРЛЯ" Ню ііорк
І

9

І

Хатп

:~амо11tін.01•'")

.t111·1, 110 J.;1·, і

1·осПfІдnµп.

Гот ;ніі •·~J•nono ЖІJ·

Олена 11npa&TL("JI бі~ш 11e•1t. (Ja с·1оио~1 сnд11тr.

І1•111·н1,. 11•'І''-''"".ttдt1e 1.:.Фжку 1 11рnспух~ю·1в1·.1. АО p·.:1tiю1ao
·1ас нід ···н·.v 1·r1u1•nJ1дu то 11а І\•р:tІи ·ro 11а О.1е11у.

Н ІІА І.
І'ордііі, Опеп&

та. lua~r•.

1lі1·.м ";;111rсп1н11 курт11н11, RКІІіісь •tnr. 11nffJn,

О п е п" (11ісл11 павJ11). А зп1мт1, Гор~іtо, '1'П
не добре роfі11ш Нк бо 11.i бу•10, а. це 11се ж ·пш11

ба"Гьк".

Ось 11же ріп мuнае,

пк іі"го

11At.&

"іж

nRмn. Сr,ого?tп1:1 1·а'-:вЙ дu111. j 11~з·.бароw і до вt-t·
'І!Ірі трнr'1а бу дn сідп·rп, "'"'~жа.лоі> і Ііат1.н" по.
•1р._·с~;т11.
ІІе с.uдіти і1ому 11 uиJІішнніі ('1шт11іі

"'"lip

'' •·і11 норі

r.·r.11111с1.нв

це

ва МІ'ПЬІІU ni.

:r І(QСІ.

не ПІ) ХрІІ·

ІІИГЛЯДіltІ.

І'<> р ді іі. А т11 та.к11 .i:i:ani ~n •в. От nжІ' :tІL·
"":щ. І u та1свіі декr. nc д..стr. тn'Іі с1ю1юю.
О 110 11 в. Ото·rк бо іі tІ, ]'ордію. І тп к·~же1п
rterн.", по са.мо j я ·rнбі ІС11.жу. Н r,nir _",еяь
11 11 ·1•tiift11H
., vнfi:i і~ 1юроrовu простnтв, :i ко :п 111н бід<=nіі,
r11~::\rt8MЧJJii, П()ПрОСІfТН iifJrO ДО CТuny, no:t;i1111·.1·~1CL
хо•1бн іі 1.r:т;\1·п вw 1пмаq·11ом xпifit'; ;J. ·rn ж fіатr.ко.
l'np11 і Н. Ну і що, щn 61Lт1.1<"!?
t І 11" ,•а. Тре бупt> '" 11іт11, поvе11р1~сптп, та •.
І'<> р '' і
(11r.р~•іавпwч11). Кnпи б 11 fiv11 11и11еч,

n

1·0

мншо

і1 ар11і)uв

би

•J'&r( 1

а то ..•

:·:н.~Rai

с:и.ма, що t)к.т1.ио на r:нсілnі "~к•аа.n:
дВ!JУЮ •rof)1 мепьвицю, <>рудуіі н11ю,

11,,.•.)ро

""'" 1 е11 1••1 uy
"' we11i ,_,,·а·

рому і К"ЛО шю І)уде добре". А ·1·е11ер щоn
f І п о 111t. Цu праnда. А11А С'СВЖІІ : ко" у мо
JІ&ІІиu бутв nдн•111і аа ш1·іі доробок?

""

r

орд ііі . .М:оїіі пр"ці !
О ле 1111.. Не кажu ·r.;i;, І\.рдію. llu 11u·1·1\i д•)
кдубю~. дш1с·ІU1ть. Так і у н:<с. В11.·rько да•1 .ату,
НRді.·'· а U')Тім ОЖ•) наша. пptLI(:t; от і дор1РШІUtН1.
Снивn·rп Во1·11. усього 11nдо~~татком 8: 10 "оро:~.
uвt'І\І• d nin сt~тні, копі, 1юнu, аа.сікu 00·;1:11. !І. 1ш
ДІ\Їі fit<TLI(<) ТОГО, ЩО Д"І" -· 11 КОМЇрІІЇМ n11 <'ІЩЇЛ11,
та 1·іркпм потом об,101111ю•ше1" uр;.цю11іl.111б у •1у ·
жшt !ІН хліб.
Гордііі. ~оо >К 11 ба·•·•"' 1111ганn11 "хм·.•1"!
Biдwn1uia11 s:ni\1;L 1::L11ало1<? 11 і. Сам аі1)1,:1ш:J1 'J'a
oiu1.111 ~кuтп 11:t ме!ІLІІUІ\ІІ, І
що fіа1·1.1и жnut'
тuut•]' 11к оустел··.шнс

О л''

11 а. llu

і 110 11ішон.
1' u р ді іі.

Х

"'t

нu м911

-

1· .•0011.

1·u, 11

no1111. !

булп cuapuт11c11.

Він Gн

соар;10('0 1 •111 Gат1.ко 'с

Ci;a-

a.11;, щuб одд•nu 1.t~JІL11111~ю u ШJ41 коІ"""") шш1111.
;L ! ОІН1 fH):](~U)'JHIЛJ\CІ·, аалра.ЛUСІ:t 3 xи.·ru ) вжu
м~іі;к1· t•ік, нк 11и 11а1~аауют1"с11. А обіціtJІU Jtн.1·11

І 1.1 "" "·

!-:,

1·"рдію, ЩО дuьуіІІІ.ТUСП.

І>а1 ІоІЮ

uжu ,·тарс іі 1 J.ОЛ()нін, 11риnи1( до wольопці 1 ca.t.t
мun1.н11к, ііому ·re11t.p і 11р11кро µо.ту••uтпсL :J нuю.
А тобі це на pyity 11011н111ю бутн. Tuiк 31' го1:uо
дарст11..~м іі 110 Ма4ІШ часу ДПАDІ'ІІСЬ ДО МІJ.ІuІІ\ЩІ.
01• ui.1ьuu садок в opuwip, блпаько, коло ;~;.ат11,
а н" буnо цього літа ба·1·hко, в~ке іі пе бrло кому

дuг11янутв. Продалu ж11д<.1uі, а піп що? Дбнu upo
вьог11? ! Дереn:\ noJt•J"il.H, триuу uа1·опuчвв, а ЯКІ\
а т<.1го ооnь>Іа? К111ь>.а рублі~., а шкода бага·rо
і иі одuої сuдо111шu Н'І аuму. А був батько в ха·
ТІ.

:~

·rn

~()І'ІІІІД:\11.

1' О ['

.1 і ;і.

3""''°•

ЗІІаІО, 1\6 DC8 JJ;Oбpe, о.пе ЩО

1·u1•u. Р. д 61; б"•штu батька аа <'дІІ..Вм ст.н~ом

'1
1

вв.ші.Іі пті, &ІІе
перепрошувати

О 1111 в а.

-.

в Dеред

ввw

ІІІ\

3Blll!BUB

не щду.

Зав

зробиш,

Гордію.

Так

не

Г<>·

двтьоа а батьком поступати.

Горді Іі (аі аЛ•)СТЮ). qв ааціп11ть вже тобі
тоrо ввика? Не дuuікай ивві. Сам .uoGpe а1111.ю.
В :r.аті не даов всидітu. (Схопм ша11к.v 1 в11іішо•).
ЯВА ІІ.
ТіІК, бва Гордів.
І в ас в к (110 11анJі nitlxoiluniь дп Олени). Ма
м7сю, чв татусь 11ішnв до дідvсв ? (.vон~rтка. Івt1еь,
tnу.111•1и:ь ;1" О.и:н11, щ1тІонж.11є). :Мені ти.к ж11п1, nі
дуса. Дідусь до6риіі. Я uюбпю дідуся. Копи б тв
авапа, мамусю, як мені було скучно цt.01·0 11іта
бва дідусв. Рн.ні.ііm wв а дідусем у садок рааом

s;одиuв. Дідусь підчnщув"в дерева, а в в1дта•rі
оу:а:і гuуаии носив ва подвіррв. А цього пітв
іі у свдов :r.оч не :~~;оди.
Або бува.п.о, підеwо
у д.во:r. а дідусем оа рибу. Як наw риба поввuась.
Чи пригадуеm собі, w3мусю, ак вв рв.а ціпу торІ'іу
приивсеwо. Тв а.~варвm та. усі раао.111 їмо. Як
rарво бупо (~а.ІШІ:.1ен1•й). А теuер овучво, (tю ж•~иі)
:М-71111, а чи првІде сьогодаі дідусь ва ІІВ'іерю?
(-мо дШІІІІІШІ/І 0Аені • ll'IU).
О п е JІ а (1140 несь •сю cmo/J.14 мн•ка, ІІШХО
~UІІАСІО6
вІіІшАа ~ ;r;-).

t

Я.ВАШ.
І аа о в в оам.
І в а о в к.

~11. ВіАа

Mawyo.11

u11yaa.

пеаяо пішо .~аува.ти та

Я аац~, таТ)"ОЬ ие вішов до

nіду~·в

Мtші K&'Jn '111 ЛЮ.'1U, ll~t):

Т1;ііі т:І'Г•' ;1y.1•t'

rOJJ;.LDЙм. AJte трощ\ <mіш111·uся. (ві11 ІІІJJІ.іJ tJo 11r-чі,
о 1Jtu1r11гnюч11 J гириииr пи1и1111., xmu1tJ tJo 1а·ш1·ні, tІЛІ~
на днщ1і m1ч.11нся ту11іп1 та /11ас11к 11оспі1ааt.· сіс11111 на
своє .!!іс14с).

ЯВА

IV.

ВхІН!1ш1ь ГорtІій, JІІ н11_. (),ieжi.

Горді іі (перес111111111ю"u пори. г11но1111111ь). Ну,
'10.ГU ·.rи ДО мене nрИ'І.~UИіІ& 1 !Я ! ? ан~1Ю, ЩО Т&К
nо11ав•ю о\утu, а;1в пе можу. Роау"івш. ••ІІ "'О*У·
:Мw~ьнацн .-ус11ть напе11<"тп мені. (П тоіі •ас
/11ocu1t жтомі1:111u вис.11щ111с11 J ;rо.пш).
ЯВА

Тіж беа

011

е

u ".

А с1<11mв.

V.
Ів"сик".

Гордію,

вому но11а і на·

11еасатв ме, ив ае тобі. Або, авов, кола 'l'&U і ба~·ьао
працюваrвме, ·гак
то/і аарvбок а мепLнпці воwу
піде? Н11 1.ювесе ба·rькv u" су~ідu ; усе тобі оддасть

(по жвиАі). 3чаю, це H•'<J тиок гордість робить, в110
побори fi, Гордію, Пuвагао і uошава до батька
wуоать вовтв u"p:i: шщ ГQрдіс·rю.
Горді 11. Не ба•1ок"іімо npu t(e, ОJІеио. Mt>He
вже ні~r.то ие uepeupo (Ію ж11иАі). Ось вже й вечі11
ва дворі. Краще становв на стіл вечерю. (о4АІІ·
даеІІtІІС11 ІІО жатj), А д~• Іаиовв ?
О 11е11 а. ПІ'в110 аа в.vпицю пішо11.
Го р ;i, і Іі. Ти готуіі усе ДІ) вв•ери, а а піду
QОВІІИ'l)' Іновва (ІІіиюв).

б
ЯВА

Une
() J) ", н І\

111r1•mю

і

fruit111111iь

m.Jl.JН'•o

VI.

ва с "'ма.
AA.til(І/.

.1ітз:41.·1

l#flKJUІ6tlЄ

Ч·~гоеr,

І'ІНЇА l'Іt:a·

н х·1·1·і

1··у-.tно ...

Ha•1t1 •101vсь бр•ку11. (/JхоіІ11111ь :\1111" і JJ"l"""Kt1.)
НВА

'v'Il.

Oпuua, Ан па і

lla.p:.c1ta.

А ин" і Іі · 1щс1< 11о (finJo.•). а; ""'1тим и•··
чер•ш 11oм>1rdii Іі<1жu на yc..t :1.·.Ї>J!•'· 'І'~ нрuіімuтu
у ха.1·у?

(J JІ \\ 11 В (11і.7•/І<І~ІІ ОІІІ'!f і tl/11/•'!/ • fІіfК,І/). Д111<уІО.
Даіі Uu"r1•t>. Сjд..,і.ітн. 011,0 добр1.-. 11\•• шJ oм111-!VHU
:ІІіТІІ н цніі до·•L. 3"ра& U\"Ііі·1е ГuрдіІі та liyдe•to
ве•1t1р111·11.

Ан

u а.

А

J\t1•

l'ордів?

1

lшосuк" 'І't·211 11t1

UUДІІ/І.

О" е
wоп,

n а. 1'" lьасик
U6 uu•1iп11111.

що іі

11н1.11•д u"•1..tpoм д"'•L 11иіі
Т11ок

оцt1

l'op;.1i ,

aiшuu

шукати.

А

11

в а

(по

.«в11лі).

Ну,

в. нк жuж ж

1\•рдііі

~ бн;1·ьк~"' п'luвpвnucr.? Прuіідu етв.рпіі ua
ІJ6'1Орю?
О п 6 в а (Ji//tXl'YBШ14). Та дu ~·1>м. Ва·rько 116
xo•1u сам 11рийтп, а Гордій 31.юв, 116 ХО'і6 піrІJ
u0рt1.;росвтп, ткіt така біда.

А 11 n а. Не д•1бр6. Пе дuбр" Гордііі робить.
От і людо в 3убах носить. Н<і щ" то. що б такnго
госuu11.ари т~ J1юдu обмовnллп. Кажуrь: .13атько
таиn"І'\

,,.._.r.ni·

ї~ дае,

а вови

·rак Яоrо

пt&uyюrL.

7
Я\вве, hB оу<'.т<'JІьпвк n мпuв1, 111>мн. кому Н іD!П
нвіt.рпт11•.
От і сьfІrодвя тва11іі св11т11іі 116Чір,
в бнтька ве Г,уде між дітьУи. І ба.т~.ковп ue ;111гко
DІ'Р"НШОНТП TILK<'. Не гарnо. аовсі•І не гар110. Коfіп
пnпrон . Гор:1111 D[ІІІііщоd, аари.а вппаю іі "uшлю
по ''таvого. Нехвlі пі:те, т" попросить па nn••epю.
()ле в н.. Але чогоІВ це і11: досі 11е>1а. От
пас•<)' дr1вІі
•nо•очпско.
П11ред С3МИN
HR•1epuм

1<.•11:1""

звuрuпастп"сь.

П а р а с к я 11110 •есь чос с11уха1111, к11•а~11111 •• ".
л111;ою) Ото, Госuидв. н. 11 о і ue СК:\:tеІш, що uопв
І•у:1уть так жuтп !
ЯНА

VIII.

R:rІН)R,,,Ь: Горі/ііі, .111 118..8 Cm1'11a11 в1·1)" ~ Р!ІІ(І/
/ппr1•к11. Ол1·щ~ к1111у11пr.ь 11і.1уваn'11 рук.11 С111т111на, І'ар·
і!ііі Jо6ач11вши ..І11ну і llaJІncкy n1111cm111111n 11., ни~·. вІС·
mr&llІtilCCЬ.

А п ва.
У

npn~1nnиa,

11

вояк

JШ'1·у.

l' орд

ііі

(11n.•nta111v11

.?/І'!/·1'11\ .н ІІJ>ІІХОДЖу,

"

fц1т1.кn~11

lr.асвк

::

.и1іііJUІІm

ді ~YCRN

ІtО·

Dllpt11··11

ЇДІІ1'f•.

О п о п в. А де ж тато onp"ri 11 11~n.rr11 ?
СТ О П а Н (ьрі.1• rJІLOJU /lffli11rm11J. Л Oltllfi де•
зертир ва1п мо111 .1pu11i11 /lri.•.11•· /васмк11 в JО/Юб.'f·
моіі. ntJ/llUЛІLr.R з no•amк.v 1Іп Стт"11" 11nІпім іІо 0.ІNІІІ.J
О~ R н " (11i.t.11•· Івасика • to.•011,11,1. М.011 AOpora,
розумка ДПТІJІІО, (fІІІJІІJІаКІІ.ЯІV&).

( Cmenaii

вtUІ1астьс11 J Ан11ою і

r ор п і Іі..

робиnа.

ll ll{Jac1'0І<J}..

Ну, годі. у" прNUІаТІІt ropAimi.
Олево, стаповu ва отш ІОt>'іІІрІD. І і:..,.

8
по11есепіІmапа. СовруmвnОІ'ь сеущА i•oe і ooкn1,io
павла яерх вад мр1істю, rсопи я ~r.ilimoв у ту
кowop:v
на
wепьнвці,
куд11 >~л про11адІ!ЛИ 1о1ене
щ1ід11 Ін"сuиа. На п1ж1<у <'Пдять тато, 1-:0110 ВШ<

Інас11:< O'i··y.1u:iв ііоІ'.• ножу]["'d:, uр;нули "в дn r.ебе
І е:1іuн.к1г .. аі.,ні про шчюд•"еШІОІ'·• Бога. в O'\H:V
м·.ть up-.1:1t11·i,iu в голові слока С11аепт•.ши:
,Не
буд"r" аодіб;1і дітнм wа••им:, ·- п•• ун.чсліду&rе
rttрствн. Oт;tn мого". Uш1·ri i,aOi!a, tif-11 внтrnм~~,

с:нз~ш ~ 0•1ей зап 1".К·•ло. У nao і'& ко:н"а
І upoCBB арощеНВЯ. [І!Ю•.:ТИВ б&ТЬКО, 8 f>0.30M
ор(І·.:тп1; і Т1,іі, що ПfНІЙшов n 1~ю ніч, спаскт11
рід nt0l1c1.1шii. !Іошлп Гоеаn;щ, раr~:остп й щас·rн,
ЯІШМ НИНІ 00011а М•ІЯ душа, у<1і>11 христіянаw
в 1111ніш1111іі овятnіі вечі~·· ІДп Степана, 11i11y№'ft1
н fІ!ІК.•/). ІІрости мене. дор(·ги:1 тато.
С 1' Q а Н (ІІ.іАув iifllO R ll/,JOllY) I!~JІ&lt тобі
Госuuдь м~:."·сердввй аростпть, а я ежt1 1tавво

C"tJUI',

°'

простав

r ді Іt. Cuacиfii ! Ciцall:wn
·ra1·y, сідайте вн nо1<уттю тn
t·n11·ry l'tJ'•"I'"' ! (//оч11нпю1111. rідап111).
Г о

Во,

:1

К І

11

.:іс1.

Е Ц І.,.

ж л.о столу.
благnсnо11іт~..

