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ЗАСЬПІВ.

У дзвоиа дзвоию иІ до церкви силииахо,

До церкви вселенсьиоі правди...

У щирих душ, чистих, високих шукаю

Проти гаіідамацтва поради.

Зберімось, иорадьмось, що маем робити

8 ордою, що нас облигае,

Тісиить, не дае нам иудтурі слуишти,

Руіииоі Іглави жадає.

Порадьмоеи вічем, як иравда снободиим,

Руіньиі гріхи с себе змиіімо,

ІІ духом нездобним, умом благородним

Културі сиасеннііі слуиёімо.



П.

ПОДВИЖНИКИ СВОБОДИ.

Були колись царі, що Русь их 'гроио'іалщ

Треиочучи, ии рідний дух любила:

Ііо в правді их свое ирибізиищо вбачала

Від зьліои, що иаилодила дива сила.

Сих олавно дорзосиих иодиижнинів свободи

Ми звикли з-малиу досиотами звати

Ми иоиовлоньии ирав сьвищоииоі природи

С щшзъомис'гоі вииираои хати.

Надія мариа. ІІоии оьвітить соиио¬

'аби ооили д землі хилитись будуть,

Н иріѕъ вуъѕьио, пильно. пасліилеис иіиоиио

ІІіирокоиоглиду иа рочі ио идобудуть.

Но и иигъииі ии;и~рґ.иій дух великий

Над усіма малими виростає

ІІ з виооиос'ги иоі аоииі иарс'гва Й изииіи.

Мов с-иід небес, умом и сориеи пазирае.

Ііі! ио а ио'гигами товариіиуо воли,

ІЦо и'и в своіх уообииих іиуиаіи;

По с 'горииии гоиіииих, но с ио'гового иоли

Х'гооъ ооиііииіі иаи ирииооо сирижалі.
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З гори високої, по серед бур лспоі,

Щдсмо н чаемо спассшюі свободи,

Всрховпостп ума божсствсппо благоі

П ноновленыш прав свищенноі природи.

 



ІІІ.

ПЕТРО дА НАТЕРИНА.

ІІе люблять земляки Петра да Катерини:

Се не но их иутру и розуму царі:

Надиоловиннли вони, бач Украіни,

И в рабство волиу чернь козацьку завдали

Мое земляцтво! ви самі евііі нарід іли,

До кореня ту черьнь вгризали козаки:

Оце зк ви нериі усіх іі іі закреиостили,

Самі я: були з дідів и предків нреиаки.

Ііоли не Батию с-иід батога служили,

,`|,ак ляму Литвину невольиицьку тягли,

ІІро `<дуіиманін>› Ляхів одно'диого дуіиилщ

Н рідний ираіі в яеир Татарам Оддали.

Утікиіи на иід Москву, московськимиїрукамн

Ііравдивих земляків ссилали на (Іібір,

Пиеьмениу братиіо в стариі иоровганялн,

Зробили мовчязиу руіну в Брацьких Шкіл.

И вам, нани .`Іяхн, нарі ці не до кгусту,

Що в Полыні вас вони ловили за чуби,

Що шаткували вас мечами на капусту¬

Не давши баеувать, синиа'гиеь на диби.
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Сказали «від коіпа» пройдосі езуі'гу,

Що Русь роздратував и ІІолщу підпалив.

А ласпх ваших папь голубив потай-сьвіту.

Ііерсліобкамп в рай до Езуса маипв.

Не любите ви их: бо ваіпа панська рас:

Не пімшвлпеиьцп в городі від козла,

Що бурса возвела'в прелати сосвпиопаса,

П вам у ирадідп іпеодпіго дала.

Ви зк пагопьиі-воішкп па дереві І'осіп,

Щорстокпй атавпзм татаушькоі Москви,

ІІід «пгом Сиасовпм» волпки 'гугоп1пі.

Ііппчаиькі Мамаі від иіг до голови!

(Зоздаиыи: двох царів, роботу дуіп великих.

Ви хочете в хаос руіинпй обернуть,

Широкий руськпй сьвіт оддать па волю диким

Н перегорошті. ему културпю путь.

Ми. збувіпись козаків, що пас колись давплп,

У жертву просьвіті себе прппесемо,

І'І вам, котрих лихі гордппьиі породили.

Росію оберпуть у півепь пе дамо.

Ні деспоитво Петра. пі гречка Катерини.

ІІі дикі слуги их, мов серце в козака.

Не иаробплп пам такого зла й руіпп.

Як прппестіп добра их розум п рука.
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ВІН И ВОНА.

Було их на всіо Русь великих тількі двое...

Сьвіт саме наставав серед густоі мряни.

«Борьці за віру й чесьть, народиости героі»,

Замурвались в крові н гриаінсь. як. собаки.

Од Вислн до Суди нурілось иозкарище,

Солодке вуріво турсиькому султаиу,

іЦо с Каменьия зробив гаремнім иряхам днннгс

І'і «вихІіюватішу.-› не вьдяиувавсь гетьману!

Одьиявніи сзаймииге над морем у сусіда.

Швед перевагою, мов иівеиь, всличавси.

«Посьнідав у Діяха, у (`анса иообідав»,

П вгорда в <<1\іосна:|.я вечсря'гь» похвалився.

_

Заворуиіияися ио-над Дьиінром и'ьянииі.

Мааеииии сини. Хмецининмого унукн.

Почули сьвізну кров сі людожерыіі итині.

Хнмериі идоли химерноі науки.

іі велстсиь прийшов. и, мов кудсснии хмару.

«Ровмаяв рунавом» ватагу :ш_›дои:.ерну...

«Шевлом знеяіьшим» нас ненаситну отару¬

їіоисоваиу нанпио исребірав но оериу.



Орав паиі переліг и потом облпвапсп:

Великого дознав с иогонпчамп гори;

А гонп гпав та й гнав, назад не озправсн,

ІІроводив борону від мори та й до морп.

ІІ илуг сьвій золотий, леміпі сьвій чудотворний

ІІ чересло нове завітував тнмущпм:

«Робіте з роду в рід хліб добрий, хоч би й чорний,

На дяку иравнукам и всім вікам грпдущим».

И велетенеькпй плуг, не мов той скарб заклптий,
Доставсь од батача насьліднпкам убогпм: І

ІІіхто не мав снаги з земли ёго підьнптп,

Важко прмо его парватп круторогпм;

И голод був страшний по всій землі плодіощій,

Аэк вийшла па обліг Німкенн чарівнпцп.

Носила в серьиі ѕкар до ираци иевгавущпй,

Була й уродоіо и розумом цариця.

Рекла _ и плуг важкий з земли устав-иідьппвсп,

ІІ иовпрпгалпса волпки круторогі,

ІІ хліб, мов золото, в сиоиах заколпхавсп.

ІІ копп иросьтпглись аж по самі Пороги.
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двоє предків.

Ми знали двох сьвятих, великих серед Руси.

Не тим були сьвиті, що б знаіі ноклони клали,

А тим, що по вснк час и на воді й на сусі

Про наше варварство насьдідьне міркувалн.

Великі не тим були, що, сндя на престолі,

Науку и талант над значнісьть нрекладалн.

Мов тоіі ратаіі зерно насущне сіе в полі.

Так школами вони все царство васівади.

И, школи сіючи, на дикнх не дивились,

ІЦо звали новину в науці недовірством,

З дурними бунтами хоробрин серцем бнлись,

Боролнсь день у деніІ на нашим древнім звіретвом.

4Теиср ми всі царі, що землю осягнули

Під вічне скннетро науки да нултури,

И неба глибиню до илям ясних збагнули, -

Не иідконаецьця ніхто иід наші мури.

Нас тисячі седнть на віновічніх тронах

У всеорузкні вслнкоі нотугн,

В сипючих серед недомислу норонах,

В коронах чесної, вееленськоі заслуги.
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П, иовнраіочи на предків сих великих.

Що иериіе нас колись над Русьсіо наріоішли,

Смириіімо й музкиків и мониіовлаіищів диких:

Бо предки ним сьвііі ум державний вавініали.

Нехай хнтаецьші земли в нас нід ногами

Іі иекло нолом'ьем реве на нас ревучим, _

Ііорітесь робом их в схидннми умами.

іілевет не боючись, иохвал собі не нідучн.



\`І.

нАцІонАльний идєАл.

Як иалпгло на Русь татарське .`Іихолітьтн,

Зіеталось в Ниёві немов би тількі сьмітьте.

На Клнзьму й на Москву иозабегалп ліоде~

И визирали, хто з Ііили туди прибуде.

И всі, що руськоі едпности згадали,

ІІа Клязьму іі на Москву помалу ирибувалп.

И заеьвітивсн еьвіт по застумах московських`

ІІІ надив буйтурів до себе запорозькпх.

ІІ, иокидаючи свою руіиьніо дикосьть,

Вбачалиліід Петром пмиериі великосьть.

Империя, се влаеьть була иад ворогами,

Над Хаиом, Турчииом,_.Іитвоіо и .Іяхамп.

Ііоявеь про Чигирин султан п сиомипатп.

Давай на Буджаки необзир утеиати.

Лпхва з Лптовиями не раз укуиі бита.

ІІід илахтою в экіиок ховала езуіта.



_ п:

ІІ що б там ні було гіркого на Вкраіні.

А густо забуив наш парід на руіпі.

Де нас десятками за Паліів лічили,

Там мпліонами край рідний ми осіли.

>і< >і<

Навчплп ми ііихву латппу лансдбатп,

Полщианою листи й літописі писати.

Так само й Москаліо ъкиву вказали мову.

П привели (іго пд пучпкинському слову.

__.

(Їїобі на добро свое найкрашче приховали:

, з 1›.о с На У'јс є!.1ієі~›.(.|.

Про ран, сівіп р1 гнип щ чи, с Іар'ісоп асі иіват і

Та пісьпн по Урал и Волгу Ішллпласн, -

Стара в ній руиічпна а новоіо иоинласн.

Тепер ііописька Русі. козацтво ланедбала,

Руіипим поломъсм хвалитпсь перестала.

П буде знов іі той дух зкивотворптп,

Що на .`|нхви й Москви умів _нодей оробитп,_

Той дух, що всю Лнхву одвадпв од латппи,

(`татарепу Москву - од нагппапьпя спини..

Ж =і<

>§<

Колись до Ііисва тпгли народи миогі, -

Од Волкова, Карпат, 'Гмуторокаиш Волги.
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Свобода их увлом вязала иобратимсьшім,

Як среднземниіі мир иід_славним царством І'имеькнм.

4

іставіин с иоиелів кованькоі руіни,

Кликнімо до синів Славинськоі родини:

Овьвітесн, брати, в восходу и в заходу

До иеприявного всім деснотам народу.

Під себе ми своіх сусід не иідгортали,

Над гегемонію свободу нренладали.

Без езуіта Лях, Москаль без бюрократа

Зустріне серед нас ирнятеля и брата.

Тоиімо ж у Дьніирі неиависьть братню дику,

(`иорудьмо втрех одну нмиерию велику,

И духом трёх братів осьвячениіі диктатор,

Пехаіі дае нам лад свободи император.

Дзьвін



\`ІІ.

НІМЕЦЬНА НАУКА-РОЗЛУНА.

Віуітіе сі: ітрега.

Як Гречі та Булгариии пропали,

Па их місьця ІІпхни у нас постали.

С цензурою кумою обнилисн,

'І'існити Русь Дьиіирбву завзплися.

Бо Русь Дьиіирова ще тогді постала,

Як про Москву Европа іі не чувала. _

Як ще вона 'Гатарином дивилась,

Звичаів у Монгола й Фина вчплась.

Сего гріха Москва нам не ирощас,

Над нас Киргиз, Еолмпків прекладас.

Сі рівноиравні у Москви народи

Достойні слова рідного свободи.

А ми... що ми таке?`... парод без мови.

ІІе дав ІІог мови в нас пі козакові,
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-~

Ні тим, хто над козацтво дпке зьнявсп,

Вудити4 сонних земляків завзявся, __

Хто правотп сьвитим огнем иалае,

На діло жизни розум впкликас.

___.

Не в Кпёві их мова, не в Полтаві,

І-Іе на Сулі та Росі та Росаві....

В Москві, в Казані, в Дерпті, в Петербурьсі

Учптись мусять, мов латини в бурьсі.

Як звать самих себе, як розмовляти,

Як земляків на розум наставлпти...

У Ниёвській Землі, у древній Русі

По-древнему нехай джеркочуть гуси,

Телята мекають, воли рикаіоть,

А люде мову рідну забувають.

Іі крннпчинн, іі живі. джерела _

Там, де живе Чухиа., Мордва, Ііорела,

Де Весь и Меря, Перм и Чудь з Москвою

Злплись під Золотоіо Татарвоіо.

Во там Пімо'га школи аакладала,

Скрижалі ъкизпп Москалям писала.
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і-І в тих скригкаліх ирониеала иравду _

Завіту предків староруських зраду.

У тих скрижаліх подала науку щ

Новоі Руси з древнёіо розлуку.

Закинув Німець мреэкі Й там ловецькі,

Де иомиливсь одваэкииіі розум шведзькніі:

Бо (ііуіие в старих Рнмлян учився,

У силу й славу хитрошами вбивси.

Найбільша эк слава ніде в Москві ехиду,

Аби не дав себе вносьлідить экиду.

 



І'ІІЇ.

ДО ТАРАСА НА НЕБЕСА.

І.

Блаэкеп єси, Тарасе, що не дбаепі

Про Пас ІІЗ НаІІІІІМ ТЄІІІРЯВІІМ ІІНСЬМЄІІС'ГВОМ.

Ти розумом на небесах вптаеіи,

ІІптаеіи духа Божим соверіпенством.

Блаэкеи! ти вбогу каліч забуваеіп,

Гордуеш хирного ума блазенством,

ПІо виіичий жизни идеал знаходив

Там, де козак над миром верховодпв.

ІІ.

Дай хоч одним туди заглииуть оком,

Де правдою сьвитою все сппе;

Де, мов зьвізда иророча над востоком¬

Всі иочутьтп премудрісьть иросьвіщае;

Де темні варварства віки потоком

Прозирчастим тобі Господь нвлнс,

И ти все втаене й німе читасіп,

Читаючи, про мир сьліиий Зітхаеіи.



ІІІ.

Тарасе! хто тебе не прославляе

ІІ помилок твоіх не превошіоспть?

Но хір тебе хвалебний возмущае,

іі дух тьвій у ппсак пощади просить.

«Нехай мене (рсчеіи) той вихваляе,

Хто сам у серьці Божу пскру мае.

0! пайлюбіще він мене похвалпть,

Як де-що марне у печі иопалпть».

ІМ.

Ііелп б тепер ти серед нас явпвея

(7 тверезимп, як пстена, словами,

Па тебе б клир хвалебпий тьвій узлпвся

іі дурпем' об'ьявив тебе міз нами.

ііолп ък, мій орле, ти воввесетпсься

ІІ пас признает мудрости синами,

Що харцпзяк ми лготпх зпевазкаем,

Сіпак героями не веіпчаем?

Н

__.тт



ІХ.

. -нч-“ґ' ~ ~ ¬' Й.

С ТОГО СЬВІТУ.

іі був собі н'ьяний, а баба Талалайка

Бескос'гнм язиком своім мене дрочила,

ІІІ голову мені, ночавши з Наливайка,

Високославними героями набила.

іі довела мене азк до ножів сьвнчених,

До Гонти, що дітей иорізав кателнків,

До нравославиоі Руіни діл сказкенннх.

Що ними ииндимось иромізк земних нзиків.

Сьнівав я ио-и'ьяиу иро ти «вози тараии

Заіізноі», шо нам цариця в дар нрнслала,

Сьиівав, як золоту нам грамоту ся «пані»

Проти културноі громади написала.

іі завсрнулося в голівоиьці у мене

Від дуросьвіщнни безрозумноі Клні,

іі возвело мене убошество инсьменне

В аиостоли нравдивости сьвятиі.

П моляцьця меніА недоумки лукаві.

Що на устах любов, а в серьиі злоба люта.

Що ринулись би знов на подвиги кріваві.

Коли б залігшого не волочили иута.

__



__ 24 __

Ъїерзені молитви! ненавндне наднло!

(31 вас 11 вупй 1111 носа затннань„

ПІО на землі мене туманом тумаппло,

Іірсчнстого мого по затуйаннть рань



Х.

ДО ТАРАСА ЗА РІЧНУ АХЕРОН.

Недосьиів тьвій досьпівую, мій брате...

Насьлідьде дороге, клейиотамп багате,

Лишив еси мені в твоій трпцьцятоетруиьпій,

В_ твоііі иоэзіі високій, многодумнііі,

Дуброві заиашні'й, широкошумній.

'Гарасеі иоироси там Аиоллона,

Нехай зупинить він легкий каток Харопа,

ІЦоб довго не возив на той бік Ахерона

Народу бес иутя, беш честп и закона,

ІЦо в вовчого на сьвіт приходить лона.

Нехай по сонних берегах блукае,

Про ледарство свое ледаче сиомпнае,~

На предків н батьків за брехні нарекае

Тяэккі гріхи своі й наскудзтво сиоминас

И суду сто столітьтів ложпдае!

Кому эк я передам, коханий бра'ге,

Твое добро сьвп'ге, над всі скарби багате?

Собакам, чи вовкам, чи ліодям бевголовим,

Тим явпкам лихим, калікам крнвомовим,

Пиеьменнпкам сьліиим и пустословим?



ХІ.

ОСТАНЬНЁ'МУ НОБЗАРЕВІ КОЗАЦЬКОМУ.

Слава не помощи...

ІНгвченко.

ІІс иолшке, назвеш, слава?

Отже вмреніоляже,

И унуки те забудуть,

Що дідам роскаэке.

Занедбають но-тверезу,

ІЦо но-иъяну снилось,

Ніби воля с нанськнм правом

На Вкраіні билась.

Ні! с иорядком господарським

Бились гайдамаки,

Через ліноші _ нетяги,

Через хміль _ бурлаки.

Не гсроі нравди іі воли

В комиші ховались

Да с Татарамн браталнсь.

С Туркамн еднались.

Утекали в нетри слуги,

ІЦо в панів нрокрались

іі, влизнувшн з рук у ката.

Гетьманами звались.

 



'ж

Павлннівці ЇЇ хмолышчапе,

ХпшшнЬн'ьлнпці,

іорлп шнуру з Ущъаіпп.

Як жпдп с толнці,

А ъзідраншп шнуру, ынсом

_ С 'Гурчпном Діѕшлнсь,

Поки всі поля кіс'гнамп

Білимп' пощшлнсь.

ІІе полншо, кажош, слава...

Ні, нобзарю, брате!

Прокляла свое козацтво

Україна мати.

Заробітном розбшпапшшм

Гордуватн стала¬

П ноэмп гаїідамацьні

Ђрехпямп назвала. ,

Вос ж бо в пнх була омана:

Воля, чссьть, лнцарство.

За що сьві'гом ноло'гнло

Бео пути козацтво.

ВОЛЯ _- ІННЦН'ГЬ ДЮМЦІЮ ІІЁЦЦ'ЬНУ§

Чеоьть _ людей дурптп`

А лнцарство - х1шотпяпоьку

Ііров річками лп'гп.



ХІІ.

письмАнАм глйддмлкдм`

Тараса обсппать

Ви любите квітками,

И тут же вневазкать`

Хвалу свою казками.

Нелюба правда вам

Бес иогудок лукавих,

Що иредкам-иаліям

Геройство надавали, _

ІЦо нехтували тінь

Великої цариці,

Давали образ ій

«Голодноі вовчпці»,

[І ворушили ирах

Оьвятпй про нас во-вікп

Героя на морях,

Материка владики.

Вам по душі обман

Переказів козацьких,

ІЦо завели в туман

Мешчан и хлоиів ианськпх.



Одно буяиьне вам

Досталось по Тарасі¬

Мов диким чабанам

Батіг ио свиноиасі,

А сьв'іт ёго ума,

Поэзін диханьне _

Про вас нівночня тьма,

В нустині вонияньнс.

Ііолиб Тарас 'воскрес

И на кагал ваш глянув,

Він затруснвсь би ввесь

И словом дурьт' грянув.

Коли б туну й сьліиу

Зузьдрів літературу,

Об ваши б голови

Розбив свою бандуру.

В нмья его, сьвяте

Про всі віки далекі,

Ви сьмітьте метете

В своі библіотекн, _

Те сыиітьте, що батьки

З дідами иасьмітили.

Як за своі шннки

Му зкн цтвом кол отнлн.
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В имъя ёто сьвяте,

На сором Украіни,

Ви брехні илетете

Про благодать Руіии.

На глум Тарасові,

Шалнуіоть ваші вчені,

Що не дорівали

Панів ножі сьвячені. _

ІЦо Гонта й Залізняк,

Не стали там ннязями,

Де иравин Мономах

С синами-витявнми.

И се на тій землі,

Нотрою він иииіавсн,

В тій любій стороні,

Де цьвів він, красувався,

На торах тих сьвятих,

Де він сьпівав-моливси,

У тих садах глухих,

Де сумунав-журився.

ІІ



ХІІІ.

-п'пѕ д_н- '

НА ПЕРЕЛОЗІ.

Може зъорю иереліг той.

А па передові

іі иосію моі слёзи

Моі щирі слёзи.

Хоэке зійдуть и внросту'гь

Ножі обоюдъні,

Росианахають погане,

Гниле серце, трудно,

И вицідять сукрова'гу,

И нальліоть живої

Ііозацькоі тиі крові,

Чнстоі. сьвятоі.

Пісвчєнко.

На иерелозі сіяли ми еьлези,

Щоб впростали ноэкі обоюдьні;

Тепер надію иокладаймо в Бозі,

ІЦо вже иочезли ті экалі безумні.

Тепер в нас пахне щирим руським духом,

А не Ляхвою и не Татарвою,

ІЦо гріли нас під наіпим же кояаухом

И надихали думкою лихою.

Пустине дика, краю ти мій рідний!

Покинь сьиівати про свое козацтво,

Вепічесио славить дух его ехпдиий,

В им'ья прогресу вихвалять хижац'гво.



Посіймо' правду на тім нерелозі,

Що ми з'ьорали бес нутя сннсамн;

Згадаймо, як лилися ревні сьлези

По тих, що через козаків нроиали.

Не ріки, море сьліз не розлнлося,

Огненне море, _ можна б утоиити

В тім морі все, що с Січи иідьннлося .

Гарячу кров ис християн точити.

Козацька слава широко сягала

По ворохібнях Іюзбишацтва диких;

Голота. коршми здобиччу сиовняла.

Базилось некло з радощів великих.

Да вже казитись чортівия не буде:

Заглухла в иекло січова дорога,

Рошчовиали добро и лихо люде.

Іі схаменулась Украіна вбога.

Посіймо и; иравду в нас на. иерелозі

Заміеь ноъків крівавих обоюдних,

П иокладаймо всю надію в Возі,

Що вже не вериеиось до справ безумних.

ІІ



ХІ\`.

т'Іч-І _ г

ЗАБУЛИ МИ.

І.

Забули ми козацьку колотнечу,

Забули дику славу розбишак,

Забули з Римом боротьбу чернечу,

Забули й лицарів тих невмірак,

ІЦо ворогів козацьких дивували,

Но девять раз из мертвих уетавали.

ІІ.

Та не забули древніх Боянів,

ІЦо струни их живі самі дввонили, -

ІЦо наших дивних буйтурів-кннзів

У нашім серці й дусі воскресили.

Ми знов их словом віщим живемо

И ионовленьня старини ждемо.

ІІІ.

Олеги, Игорі, Мстиелави, Брячислави!

Чи то ж ви еиали, як земля трнслась,

И древня Русь до Висли й до Варшави

Мов 'бурннй дух руінний нронеслась?

Чи то ж ви спали та й не ликували,

Як ми за Русь на душмана вставалн?

Дзьвін. ` З



._.

ІІГ.

Ні! ви в крові козацькій оэкялп,

Ми вашим духом ворога зломили,

И славу древню Руськоі Земли

Знов сяевом буйтурьнім осьвітили.

Не нам, не нам, вам вічня иохвала,

Що наша кров за руський край текла.

у.

Ви з рідним словом на сторожі стали

Проти' Ляхви й хороброі Литви.

Хоч би й до шченту землю зруйновали

Нам вороги, не зникнем з неі ми.

Нехай аакаіоть вельможпі з Москалями,

Як цвенькали та пшпкалп з Ляхами;

У'І.

Ми эк иошчишчаем чуэкомовню гич

И иереорем ще раз рідне поле,

Що облогом лежало довгу ніч, -

Столітьте темне, та й вроднло горе:

Вродило нам терни та бодяки,

Чужоі мови внродки-кншкки.

У'ІІ.

Науко ненеі викуй ти нам илуга,

И ним сама орати поможи;

Та вже нехай не сіе нам наруга

Над розумом кріваві ті ноэкі,

Що про лихих п'ьяніог пъяниця темний

Сьпівав колись у темряві корчемній.



ХУ.

УКРАІНСЬНИМ ИСТОРИОГРАФАМ.

Ви перед Хмелямн бъете в книжках ноклони,

С хантурних ницаків малюете нкони,

А я на тих казюк дивлюсь бес суевірства,

Як на насьлідників усобиці та здирства;

Живоиисую, що и як було-творилось

В кріваву старину, _ як потемкн казилоеь

Поиівство хаитурне й безощадне козацтво,

Як чисту кров з мирян точило гайдамацтво

П нродавало в Крим и шляхту и иростацтво.

* *

я:

Надіте ледарнм, сьиівайте алилую,

А я н их н вас немов живих змалюю

На спомин тим вікам. що, може, схочуть знати,

Які бували в нас чудовишча ротаті,

Що галасом своім сиовнялн Украіну,

Затуркували мир, дурили, як дитину.



ХІ'І.

НОЗАЦЬНИМ ПАНЕГИРИКАМ.

Постойте! наперед'ь улпайте, чіъмъ душа

У ваеъ наиолнена....

Пушкина

Ви кажете, були героі козаки,

И тпчете мені своі іппаргали в руки.

Хто зк их компонував? Скозачені панки,

Дідп исторпків, такі эк, як пх унукп.

Ні, иокантіт' не те, що вам переказав

Хтось голосно про нас и про геройетво наше,

А те, що ирашур вам тихенько завііцав:

Лукаве, камяне п зьліоіцс серце ваше.

Оце скрижаль ясна, правдива и страшна,

Ис каменю тесав іі сам Абадонна.

Се не фалиіоваиа иисьмацтвом старпна,

Виразка, мов панк у головного давона.

Що-дьнп вас бачимо, та й чуемо про вас,

Які ви творите діла велпкодупіиі:

Такі бесхптросьиі и доблесьні нк-рав,

Якими вславилпеь п предки крпводуіпні.



Хто ви? як звати вас? Скаэкіте навирямки.

Эге! коли б то ви собі иазваиьнє

Ис серьця впреклп! тогді б п козаки

Знайшли собі у нас у серці оиравданьне....

Ви сьмітьте, от ви хто! недоумків раби...

Хпба эк не правда се, о серце Украіни?

0 серце, зеркало народьнёі судьби,

Окрасо п иалат, и вбогоі хатинп!

Ти _ ираводушностп божественний тимпан:

Скажи эк сим пицакам у-вічі щиру правду,

И иокарай стидом не людзьким их обман,

Пх криту золотом п баламуцтвом правду.



ХТІІ.

ДО СТАРОІ БАБИ*).

Истинно всуе бысть трость

лживая кннжникомъ.

Іеремдн ГІІІ, 8.

Старенька бабо! ти міз нами, дітьми,

Премудрою здавалась, як Мінерва.

Не тим есн завазкила в нас много,

Що прожила на еьвіті літ чимало,

А тим, що из безвубнмн воднвшнсь,

Старовини, мов реи'ьяхів, набралась.

Неиереэковане ловила ти обіруч,

И нам, малим, у заиічок носила;

А ми, темнота, сьвіту не видавшн,

Нялн тобі, як Соломону, віри. '

* =і=

>|<

Прийшла черга н нам иро давні давна

Новим иечурннкам оновідатн.

*) Переиечатано с „Хуторноі Поззіи“ задьля

стихотвору ХУІП.



Поткиулись ми с тво'іми реи'ьяхами,

Та в них один хиба всрблюд смакуе.

Шкода малих магнатами лякати,

Що кров людзьку, мов уииракп, ссали.

Регочецьця дггвора и в раидарства,

Що козаків дерзкало під иатинком,

А по церквах «на славній Украіні»,

Мов по інпнках, брязкчало талярамп.

Не йме вже віри и кобварським сьиівам,

Що в них себе п'ьянпці прославляють,

__

іІорізавиіп людей трудящих, чесних,

Або в ясир иопродавши Татарам.

* Ж

ц:

ІІам сором, а тобі, стара, байдузке:

Ти знай свое дрібній темио'гі илещеш.

ІІлещи: бо сьві'г не иеребуде дурьнів,

Ііотрі таких казок охочі слухать.

Тумаипти людей ти й не хотіла б,

Да се така твоя брехлива правда.



ХІ'ІП.

до мАзєпи,

прочитавши ёго Биографию.

І.

Мазепо, зраднику с ираиращурів крівавих,

З варягів, що креста брат брату цілували,

И, ио своіх клитьбах та присягах лукавих,

У братню кров зкиву того креста вмочали!

Твоі инстинкти зьлі повсюдно иаитрували,

Де пахло ницосьтю та хизким дармоідзтвом:

До Полщп, до Москви, до ІІІвеччинн втраиляли,

И торгував есп неситпм дармоідзтвом,

По давніх зрадипках улюбленим насьлідзтвом.

ІІ.

Ти був у нас колись народьнім идеалом;

Про тебе книжиики міз себе знай шеитали,

И те, що ти з'ьорав, своім письмацьким ралом,

Під засів смут нових в народі ионовляли.

Архпвних таємниць, мов одкровеньня, ждали,

Щоб их друковане зеиляцтву до науки....

И се вже списуе историі скрижалі

Сьліиуючи Стара, и нам дае у руки,

Щоб знали, як ти жив и міркував, унуки.



ІІІ.

И бачимо в тому курзу-верзу Староі,

На-перекір іі шанобі до козацтва,

Які були колись народности героі,

Твоі ирпхнлвпки, ублюдку можновладзтва!

Вбачаемо полки иъяного тунеядзтва,

Готові кров экнву з братів своіх точптн

Під сьтягом волности й ненавнсти до ианства,

Чужою працею, чужим надбаньнєм жити,

Товкти экінок, дітей и мертву чашу пити.



ХІХ.

ВЕЛИКОМУ ННИЖНИНОВІ

про дешеву премию ёго имени.

На Божу церкву гроші ми вьбірали,

На проповідь народові науки,

ІІ дань скупу вемляцьку віддавали

Тобі, ваш кнпжвику великий, в руки.

Ми знали, що твоя долоня скнара

Не роетуляецъця для вапомогп`

Яка б сусіда пужда ні спіткала,

Які б ні мучили ёго тревогп.

«Сей добре збереже наш скарб мизерний

(Так гуторили ми ироміак народом):

Бо у тайник закоиуе підземний

Свое сокровпще пс серием-лёдом».

Ти гк, кнпжнпку и разом фарпсею,

Про чееьть глаголеш нам в друкарні еьміло,

А людзькі гроші волею своего

Занапастив на боэкевільнє діло.

Віддав еси чуже добро на-віки

Мілк братию до речи негодящу,

Щоб вплпли тобі ума каліки

«Кимвал бряпающий и мідь ввенящу».
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И вчена каліч всім своім приходом

Тебе за хижий подвиг впхваляла,

И сей кпмвал промінь туиим народом

Имъям твоім прославленим назвала.

Бряцай, дзвони, нпсьменнпку лукавий:

Бо «нам (речеш) нічого білш не треба».

Сподобивсь і в самому иеклі слави,

Прийми ж печать клятьби еъвятоі з неба.



хх.

янє нАм діло до того?

“Їаѕ §еіи (іаѕ ниѕ ан?

Вая ёеііс ннѕ ёаг нісііс ап

Пісенька.

Яке нам діло до того,

Що дикий зьлюка козакуе?

Аби не руйновав добра мого,

А бліикнёго нехай собі руйнуе.

Яке нам діло до того?

Яке нам діло до того,

Кого хто хвалить-ирославляе?

Аби не иідманнв синка мого.

А всіх нехай из глузду иозбивае.

`Яке нам діло до того?

Яке нам діло до того,

Хто кров та иоэкарища любить?

Аби не запалив житла мого.

А цілий сьвіт нехай собі иогубить.

Яке нам діло до того?



ххі.

„менший вРАт~~

Росиившись по шинках, муэква-злодіі

В-ночі дом Божий, церкву, обікралп.

Тверезі соцькі й старшини__еільськиі

Отамана злодійського піймали.

ІІіп злодіяку зве до мирового,

До нашого мирського 'грибуналу,

І/І мпровпй, як еьлід, харцпза злого

Готов на певну осудпти кару.

Но, бувши у законі «оглашеннпм»

(Сі мирові па те вже й иородилпсь),

Рече суднщимся, як людям темним:

«А може б ви, панове, иомирплиею?

_«Що ж? я готот! ознецьця злодіяка;

А піп: «Из влодіем мені мирптись»?!

Судьдя насупивсь: «ІЦо се за бурлака?

Не хоче з мепиіпм братом иоділитисм!



ХХІІ.

Ісьліпчєниові.

Сьліиченку, ти, сьліиий сьліиого батька сину!

Засьліилено иерет тобою Украіну,

И ти, сьліиий, того сьліпуючи не бачиш,

Очима темними, як темний старець плачеш.

Засьліилено іі недомислом, брехисю:

Бо величаецьця крівавою грязею,

Що в ній твоі діди по пояс утоиали,

Аж иокіль из багна на Волгу иовтекали.

Туди ириилснталась до вас химерна Баба,

Причеиа гомінка, воронізька нахаба.

Мов жабище з багна, на сьвіт вона дивилась,

И з вами про багно казками иоділилась.

Є крівавого багна багно літературьне

Зробили ви собі, о кодло некултурьне!

Вам по душі прийшлась козацька. помста дика,

Задоволнила вас усобиця велика.
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И радуетесь ви, що е вам що писати,

Ііазками неуків порожніх забавляти.

Ііаліки розумом, стпдовпще природи!

Про волю крпчите, цураетесь свободи.

За десиоцтво с панів луипти раді шкуру,

И волну грпзете, мов пацюки, бандуру.

Н



ХХІІІ.

СВИНЯ ТА ЦУЦИК.

Байка.

«Рох, рох! илям, илям! що-дьня я, любий брате, сита:

Полови й висівок віеталось пів корпта».

-«Гав, гав! цяв, цяв! а я, знай, сеетро, хочу істи,

Да хліба не дають: нема з мене користп». `

_ «<Рох, рох! илям, плям! дарма що сита иоходжаю,

На що ні набріду, усе иеревертаіо».

-«І`ав, гав! цяв, цяв! а я з нудьгп'та з голоднечп

Грнзу що попаду, мов костур той старечпй».

-«Рох, рох! иоззія... про що вона свиняці?

ІЦе й хуториа, мовляв. Се забавка собаці».

_«І`ав, гав! за вітром щось мені іі пе чути.

Не зьпюхаю. Тут щось дурне повинне бути».

_«Рох, рох! ось крашаика. Ну се вже инше діло.

Я проковтну іі п не экувавшп сьміло›.



 

--«Ковтай, а я брехну, що се ійце гадюче.

Про мене слава Йде, що я щеня гавкуче.

«Ми_, цуцшш, свиней поважних дуже любим,

Про славу свинсысу их аж скіглимо ца трубим.

Нехай у пущі вовк, ведьмідь и заець внае,

Яка свивота. в нас росніхпна походжае»!



ХХП'.

ЩИГЛИК.

В крамнііі коморі Щпглшє щебетав

Своі щнглячі пісеньки любенько,

Про вёго ввесь базар казав,

Що так сьпівае тільчї соловеііво.

Сврутився Щнглпк мій,
И в клітоцьці своііі І

Робнв себе царем сьпіваньпн.

Ніхто ж того с сьпівочих птиць не знав,`

Ніхто в внсокім хорі не чував

Мпзерноі пташинп щебетаньня.

* *

*

Хпмерний ІЦнглику! коли тобі

Базарний люд воздав хвалу не по заслузі,

Дак се тебе твоі базарьні друзі

Впмірувалп по самих собі.

ІІ



ХХІ”.

РУІНОМАНАМ.

'Коли міэк вами хто в бору заріэке

Еуиця за гроші, або хто в темниці

_Сконае бесеудно, або муэкик підпалить

Замоэкпого сусіда, розізлившись, -

Ви лементуете, мов навізкевьні,

В своіх книжках, кгазетах и розмовах:

Сьвіт заиадаецьця! страшна руіна

Иде на зустьріч вам п вашим діткам!

Як! ні дороги про купця, ні суду

Про бідолашвёго иоиа, чи ліберала,

Про батьківські і предківеькі нащадки

И про здобуті працею достатки!

* *

*

Чого тк ви давню хвалите Руіиу,

Столітьию по дорогах різаниву,

Столітьиій бесеуд и тяжке наеилство,

Егвалт ваших иращурок и люте здирство,

Столітьне городів і сіл иаланьнс,

Столітьне нращурів ясируваньнс ?...

Се все дьля віри, чести и свободи,

ІЦо вими пиндитесь над всі народи.

Так! в ппньді ви своій возвеличалпсь,

У віру, чесьть, свободу повбпвались.

Тепер ви еьвято живете на сьвіті,

И чесьть між вас найперша у ириміті,

И ви евободьиі, як собака зьлющий,

На ланьцюзі брехака невгавущий.



ХХТІ.

ННИГОГРИЗОВІ

наТойСьвіт.

И отыде Іаков'ь оть кладязя

клятвениаго, и иде въ Харранъ.

И обрте мвсто, и усие тамо, зай

де бо солнце: и взя от'ь каменія

мізста того, и иолозки в'ь возгла

віе себіз, и спа на м'іѕст'ь ономъ.

И сонъ видів, и се ліѕствица ут

верждена на земли. ея же глава

досязаше до небесъ: и Ангели

Божіи восхождаху и низхождаху

по ней. Господь же утвержда

шеся на ней.

Бмтія м. ХХ ІҐІІІ, 10-13.

Ти написав томів не сотьню, Книгогризе...

«В драбині (мислпш ти) що том, то и щабель».

Еудптк се Іінигогриз по тій драбині лізе?

Невэке гк бо до ясних бессмертиостп осель?

Читав еси, як брат од брата йшов навтеки,

И бачив уві-сьні драбину в небеса,

И взналп всі про те віки близькі й далекі,

Які'Госиодь явпв бідасі чудеса.

На камені лежав бідаха головою...

Не знав иисьмен: бо их тогді ще й не було,

Та серцем розумів и думкою благою,

Куди веде добро, куди _~ погибне зло.



Під небом, на щаблях чудовноі драбинп,

Стояв Бог правди, шо все нею сотворив,

Восходили зк по ній н сходилн ті сили,

Духи благі, що их бессмерьтсм одарив.

И сонному ёму Госиодень глас величний

Ис еяева небес, мов золота труба, .

Провозьвістпв закон земноі жизни вічний,

И встав` н знав, яка добру п злу судьба.

Завітн правди він переказав народам,

И статися вони почпнком всіх наук,

Подобно голосннм чужих племен рапсодан,

Що в діда переймав натхненнй з неба внук.

И став сей чеснпй муэк, во истену блаженний,

В нсториі всіх вір нравднвнм джерелом.

Хиба тогді ёго забуде сьвіт ииеьменний,

Як иеревернецьця в Гомору та в Содон.

Ти зк не втекав, ти гнав сам брата по науці

За те, що він твого лукавства не злюбив,

И, бувши праведен, тобі, брехаці й зьлюці,

Під кириу задрану' кадилом не кадив *).

В' засьтінок правого водив еси ньо-ночи,

Суддею ри правотн в письменстві був там кат.

уТи катові сьліппв н так сьліпі вже очі,

С крівавнх рук ёго ждучи собі наград.

__;`____.

*) Читай бяографию Іосииа М. Водяиського.
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И гроші загребав ще білше Еостомарп,

Що козаками, мов псиром, торгував.

За те эк ти гіршоі заслуэкуеш и кари:

Видющпм бо родивсь, Микола эк сьліііував,

П був иоводирем Тарасові сьліпому,

Та их Мартпримъин из ями слобонив,

Тобі эк, иисьмеинику впдющому, та злому,

За брехні мучптись у пеклі иовелів *).

Товариша собі в евоій пекельній муці

Ти маеш брехуна у клевети оцьия,

Преемника свого в безрозумній науці,

Що сам зке й сьпік еси, оманп докторьцяСей за Хмелнпцького, за ворога Росіи,

Героя підступів, так щиро застуиивсь, '

Немов од них обох постали шведзькі мріі,

Немов од них обох Мазепа народивсь.

Все эк ви зробили вдвох науці ту послугу,

Що иосьлі вас ніхто не стане вихвалять

Еозацьку над умом и чесносьтю наругу,

Мов з неба послану Роеіі благодать ***).

ІІ

*› Читай иозму Панька Небрехп «Куліш у Пеклі».

**) Читай про се там зке таки.

***) Читай на честені Хмелницькому: «благодар

пая Россія».



ХХІ'ІІ.

„пРєжн|й“.

Я прежпгй вам догодэкував словами,

Пороэкніми, як розум ваш козацький,

Пишався розбишацькпми ділами

И прославляв пожежі гайдамацькі.

Апостола, мабуть, ви не читали,

Що, ставши мужем, занедбав хлопъяче,

Ви голову письменством напихали,

А серце в вас осталося козаче.

Від повні серьця вашого говорять

Уста, проречпсьті на велпчаньне

Іірівавого самосуду, и творять

Великі подвиги из руйнованьня.

Рабп письменницьких авторитетів,

Ви темпу Русь морочите розбоем,

Брехаку хвалите над всіх поэтів,

А харцизяку славите героем.

Од вашоі козацькоі култури

Перевернувсь би догори ногами

Културьній сьвіт, и дикі гайдабури

Усю Европу вкрилп б облогами.
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01 вашого розбійного письмацтва,

З ёго кумирамн, як ніч иъявпмн,

Европа стала б Січчу азіяцтва,~

Порогами во-вік неирохіднимп.

ІІ



ХХІ'ІІІ.

ГАВКУНАМ.

.Іукъ звеиитъ, стрізла тренещетъ...

Пушкинъ.

0 горопашна ви, о немошна'гемното,

Сини Гетьманщини сьліиоі п глухоі,

Дрібиоі дітвори безрозумна пустото,

Язику врізаний козащини иъииоі!

Мов пес на ланьцюзі, ви гавкаете грізно

Не то на вбогого голодного каліку,

Ні! ви не даете ні в-досьвіта, ні пізно

Пройти й трудящому щоденно чоловіку.

Гав, гав! та й знов гав, гав! ні вппну, ані вгаву...

Дратоване, лпхе и чорнороте иодло!

Брехня у вас иде за вашу чесьть п славу,

О крпводушвоі ирихилности ви модло!

Пекелний цербере! гарчи и захлпнайсв

За той глевтяк глевкий, що маеш од Плутона,

Дьлн батька лэкп, всёго сьвятого віицурайся;

Рвучись на ланьцюзі, бреши й на Аполлона...
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НЕ він у сяеві летить на иолесниці,

И появом своім животворить вселенну,

Ти лютости познч в голодної тигриці

И прославляй свою безвпходну геенну, —

Аж поки лука він натягне золотого,

И трепетну стьрілу на тятнву наложить`

И вдарить на тебе, клеветнина лихого,

И трупом чудище безрозумне положить.



ХХІХ.

ПЕРЕД ГОГОЛЕВИМ ЧЕСТЕНЕМ.

И славсн'ь буду я, доколь в'ь нодлунном'ь мірі;

Жнвь будетъ хоть одннъ піит'ь.

Пушкина.

Пророк пророкові, приносить оправданьне,

Мудрець премудрого вітае по заслузі:

Так н поэзін божественне диханьне

Вшановуе позт, и муза другій музі

Заявлюе віиком високе иочитаньнс.

Земляче Гоголю! що ж нат тобою склалось?

Хто чесно привітав тьвій честень мармуровнй

Там, де твоя тиха колпска колихалась,

Де відбував еси тьвій пскуе науковий

И сьвітозарная зоря твоя займалась?

Еругом твого стовпа зібрались мертьві душі,

Ті шо не встиг есн иером экивопнсатп:

Пани, попи, Жиди, иеданти цовговуші,

Та й заходилися гуртом тебе вітати,

Мов предсідателя казенноі палати.

Тарасе брате! де твоя трицынггострунна?

Нехай би землпка достойно привітала,

Нехай би голосно вона зарокотала,

Мов фнля на морі кипить широкошумна,

Щоб осоромилась дьрібнота слабоумна.

__.о_



ХХХ.

ТИТАНИ.

І.

Титани на Зевееа розізлплиеь....

Не Бриярей из Энкеладом гори

На гори навертали да казились,

ІЦо він пороздавав богам престоли

В имиериі надъоблачній, а музам

Звелів сим велетьням, мов караиузам,

Недоросткам людзьким, невдахам,

Казати «від коша геть» бідолахам.

ІІ.

Ні, наеькі ее були тптани, рідьні.

Хиба як у пас нема пх?... Мов ті Греки7

Поиередили ми народи, бідьиі

На глузд, п летимо, орли-лелеки,

Еріз темряву густу літератури,

Під сьиів п'ьяниць та брязканьиє бандури.

У нас також е велетьні~титани,

Людзького нетяму да сну гетьмани.

ІІІ.

О! е вони, е в нас! и легиоиом

Их звати мусимо: бо не коряцьия

Перед ума п совісти законом,

На вічну правду и любов яряцьця;



Під хмари гори книг понаверталп,

Немов би небо штурмом ттурмовалн,

Щоб зьлізтп на Олпмп д Зевесу лжею, `

Та іі раіоватп з рідною оемнею.

ІУ'.

Родина их, мовляли, вси на небі...

Нема іі догадии в головах письменник,

ІЦо товппцьцп вона в гидкім Эрёбі,

Як товпплась на бенке'гах корчемнпх.

Там их Еосіньскпіі, Налпваіі, Павлюга,

Острннпн, утікач та волоцюга1 `

Хміль из Внговсъкпм, Мартинець, Мазепа,

Героі вірностп, окраса неба.

У.

Россердився ж Зевес на богохульнпх

ІТп'ганін боэковільнёго ппсьменс'гва,

И громом возгрімів¬ у хмарах бурнпх,

ІІІ чертогів непохпбного главеис'гва.

И полплпсь на сьвптощі прпродп

Чпотіп'ельні та жпвотворьпі води,

И гори книг безрозумнпх підмплп,

И в соньній Леті дурощі втопплп.

У'І.

Очпстплась природа, мов носпресла

Ув образі поэзіи сьвнтоі.

По нпнах крутять музи перенесла

Під жнпво, що зросло на перегноі.
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Скирти _ мов зорі золотом сияють;

Вели в возах роскішнпх` ремнгають

Важке колосьсє об колеса б'ьецьця,

Мов яблуня під яблуками гнецьця.

ІІІІ.

0, благ Зевес! реклп тогді народи,

Побачивши новий народ в нустині:

Ис перегною щедроі природи

Він сотворив нам брата на Вкраіні,
Товарнша у иодвнгах култури, у

Робітника в садах літератури,

Ученнка дотепного в науках,

Борьця за правду в благородних муках



ХХХІ.

ДО РІДНОГО НАРОДУ

подаючи ёму переклад Шенспірових творів*).

Народе бес иутя, беш чести и поваги,

Бес правди в иисьменах, завітах предків диких,

Ти, що постав есп з безумноі одваги

Гірких иъяниць, сіиак и розбишак великих!

Единий в тебе скарб--праиращурівське слово...

Закляв ёго Боян від краэки чуэкоидзтва.

Одно воно твого экитьтя міцна основа,

Певніща над усі потуги и багацтва.

Се голос ираведний до тебе з домовини,

Промова душ сьвятих, що марно иогибали

В страшенних злигодьнях двоістоі Руіни....

Остаиьию козаки твоіп триумфом звали.

О варваре сьліпий! покпнь триумфовати,

Потуися, шчервоній 'од сорома тяжкого;

Бо мають всі твоі сусіде що назвати

Своім, а ти своім не назовеш нічого.

*) Передруковано поправніще с «Хуторноі ІІоэзіи».
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Що ні здобув еси мечем серед Руінп,

Все взяв у тебе з рук премудро тьвій добродій:

Шукаеш помацьки десь ппіпоі Вкраіни,

И з ма'герпзною ховаесься, мов злодій.

На ж дзеркало,-воно всесьвітьне,-впзіфайсн1

И зрозумій, який ти азіят мпзернпй,

Розбоем по сьві'гах широких не ипгпайся,

Забудь сьвій манівець, козацький пролаз темний,

И на културьню путь Владпмерську вертайся.



ХХХІІ.

ГОМЕР И ШЕКСПІР.

І.

Бувало так на сьві'гі1 щой Гомера

У нівеиь повертали и Шекспіра.

Ревла тогді гарматами Мегера,

Мовчали мовчки тихострунна. ліра.

Хмелницьииіі зьлюка, езуіт Тегера

Та Дорошенко, вихрювата гира,

Хотіли нас піт Турка иідобгати,

Чи то Ляху в підданство знов одда'ги.

ІІ.

Тогді Кромвель між Англаыи з'ьявивсн,

В завзятьті рівня козакам сіиакам;

' Ш Шекспіра глумом він гіркии глуипвсн,

А в нас Гомер з Бояном гайдаманам

В іпиннах на запалцу лголёы згодився,

Або на де-що инше по «баланам».

Опрігоь Хміль зьліощий, вмор Ероывель побожнпіі,

Підьняв зиов голову народ вельможний.

ІІІ.

Над ипи бессудьня шабля не блиснае;

Козак не пъе горілки разом с кровъго

И папенят Орьді не поставляе;

Про Греків ми говоримо з любовъю,

Дпьнін.



т ее

И кожен з нас Гомера в-вічі знае:

Бо надиисьсю блищить він золотою

В роскішних дуків по библіотеках,

Недуэкнёго их розуму аптеках.

іу. _

А що, коли б экивий Гомер иридпбав
До иншого високого порога,А

Чи-то Шексиір, ирокинувшись, нагибав

Небитий шлях до панського чертога?

О! лучче б сьніг на голову им випав

Посеред літа сиекою палкого,

Аиіж з гістьми такими розмовляти

И розум сьвій обом им показати.

І”.

Бувало справді се, іцо п Гомера

У нівець иовертали и Шекспіра.

Як, с пекла вирвавшиеь, ревла Мегера,

Тогді мовчала тихоструииа ліра.

ІЦо ж повертае в иівець их теиера?

Невже завихрена в Парижі гира

Та забавки поззіи легкоі,

Як той иузир, п як пузир пустоі?



ХХХІІІ.

ЗАРАЗА.

Суд'ь иеторіи не извмннетъ и

самаго счастливаго узлодізйства.

Карамзцнъ.

Серед Іінёва Старого

Щось нудне чорьніе, -

Ні то будка вартового,

Ні то ятка мріе.'

Міз церков золотоверхпх_

Мов грязі коииця,

Що хпчишчають від халери

По царських столпцях.

Там тпчишчають грязь, а наші

Еуиу превелику

Нагорнулп, мов зібрали
І Гид з уеёго ринку.

Нездоровий смород Киів

Древній понімае,

И про що таке гпчпнплп,

Рідко хто й гадае.
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Лікарі мовчить, ні слова

Вчені не говорить

Проти чого люд здоровий

Бес халери морить.

Так смеръділо по Вкраіні

За новим великим

Лихолітьтєм, що зробило

Край наш полем диким.

Так смерьділо, як ми разом

И парю іі султану

Приснгали й людзъким мясом

Дань давали хаиу.

Дань давали, викликали

Чамбули гординські,

И робили селищами

Села украінські.

Так смерьділо, як ио Хмелю

Тризиу ми справляли:

Під Виговську різнопію

В иень Москву рубали.

Так смерьділо, як Тетера,

Хмелів райци мудрий,

Езуітам крій костела

Ставляв шкільні мури.
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Бруховецький, Дорошенко

И Мазепа клятий

Смород сей по закапелках

Звпкли росиускати.

Робом Хмели ирисягали,

Присягу ламали,

Ницим словом улешчали,

В серьці зраду мали.

По-над ирахом харцизяцьким

Вітер повівае:

Загнилось за Наливайка,

Та й за нас воняе.

Бо ми, зраднпкам во славу,

С кожноі могили

Грязь заражену, кріваву

Вергаем що-силп,

И 'з грязі цю купу ліпим

На велику шану

_Беззаконному тирану,

Харцизяк гетьману.



ХХХІУ.

ДО БОГДАНА.

Богдане, зрадиику п иатриирху зради!

Цураесьсн й на тім, як на сім сьвіті правди.

На лоні в Сатани з Иудою ехидним

Седииі ти, исе, мов брат ехида з братом рідним.

Но з-малку в Мокрського лукавити навчавс ,

И езуіцькоі иравдпвости набрався. '

Вподобали тебе иисаки суеслові

И их читателі, буякп безголові.

Що Нолщу догори ногами й Русь поставив,

По всіх іиинках ножі та иоэкарі ирославив.

Коли б есп до нас, иеиелнпку, вернувсн,

Увесь би мотлох знов по Русі стрепенувся.

Гострилп б скрізь ножі на громадян заможних,

И славословпли б тебе в иісьнях безбожиих.

А вчена Татарва, без домпслу иисаки,

В пмъи народности, брехали' б, як собаки.



Да вже не вернецьцп до нас лиха година:

Уотала с иоиелів руіна-Украіна.

Москва нас иідьнпла потужною рукою, -

Не зьніохаюцьця вгке паливоди з Ордою.

На брехні як Татарви ученоі-оьліиоі

Озваласн струна иоэзіи сьвятоі.

Як гайдамак-писак почезне міркуваньнє,

Постане у віках грядущих днвуваньнє:

Що нат таким добром иисьмацтво працювало,

Правдивих земляків ообаками цькувало!



ХХХ\'.

ПОБРАТИМИ.

І.

Був на сьвіті один заиороэкець,

Несказанно иринадливий хлопець:

Надив він до себе всіх мешчанок.

Як у кобзу бувало заграе,

Як про Січ та про Луг засьиівае,

І Серце МрЄ П В ПОПаДЬ П В ПЗНЯНОК.

ІІ.

Був на сьвіті один козарьлюга,

Несказанно лихпй волоцюга:

Волочився по всій Украіиі.

Драв панів и мешчан эк Яіидовою,

Накладав из бідою-Ордою,

Відмикав бес ключа всякі скрині.

ІІІ.

Як иристарівсн и: той запороэкець,

Несказанно принадливий хлопець,

Забаэкав свою душу сиасати.

Тогді вчив молодих иокаяньня,

А старих о гріхах воздихаиьня,

Заходпвсь ба й печеру копати.
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П”

Нк пристарівся зв той козарьліога,

Несказанно лихпй волоцюга,

Став ще білш увесь мир обдиратп,

Щоб свойму побратпму старому,

В прпбежан-воздиханьців сьвятому,

Ту печеру сріблом осияти.



ХХХУІ.

нозАцьний жАль.

Та все пани, та все дукп!

Ііозаідали наші поля, лугн Й луки.

Козацыш пбсъия.

Моі полп, моі лугп ви й луки!

Моя вп батьківщпно іі материзно!

Позаідалп вас лукаві дукп,

Пійгпло мое сьвяте насьлідьде різно.

Від Німеня скрізь до самих Порогів

Голоспть наша рідна пісьнн тужить:

Пани хортп заводять да рарогп,

А козарьлюга им ледачпм служить.

Заводпмо хортп ми та рароги:

Ее правда, необачнпіі козарьлюго;

А ти втекав од пана за Порогп,

Ерпвопрпсяэкнпй рукодаіінпй р слуго.

Де був есп, як 'грпцьцпть-трі побіди

Зробив гетьман из нами над хижацтвом ?

Твоі иъпні затязьці-дармоіди

Лкіиалпсь-паювалпоь пс иоганством.
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. Де був еси, як шляхта с Ноиецпольеким

Німі стеии народом осадила

И рицарством хоробрим руськопольським

Все Дике Поле перегородила?

Ти до Татар ирохався у підданство...

Не прийняли палпводу Татаре.

По селах скрізь пустошив господарство,

По городах иідиалював поясари.

И допаливсь до того, вразький' сину,

Що мусив душу чорту залонсити:

Проводирем Орьді на Украіну,

У «Землю Християнськую», служити.

Еуиавсь в крові с Татарином по шию

Та гравсь кривоирисязкнпм договором:

Обманював то Полщу то Росію,

То сонне иотурнацтво над Босфором.

Тепер квили, як пугач на могилі,

Ойойкай, мов той Шид у спнагозі:

Нема Татар, що славою окрили

Твое пмья в розбійницькім обозі!



ХХХУІІ.

якА пАн|,тАи| й сдні.

Ой колись ми воювали,

Та білше не будем,

Того щасьтя й тоі доли

По-вік не забудем.

Козацька пісъмя.

Поиобъю тебе по піапці,

Та й погладзку по головці:

Поиоилачеш на Грамацьці,

Звеселисься на Часловці,

На Псалтирі зв златоструньній

Будеш Господа хвалити,

Що иоміг в науці трудьній

Мистецем тебе зробити.

И, як в церкві, серед миру,

Язпком затарабаниш,

До й тлмущу макотиру

Туркотаньнем затуманиіи.

И затуркаеіп хрнщенпх,

Мов той Турок на кгалері:

С піспословий бо сьвищениих

Зробити белбасьні химери.



Під зичне твое чптаньне

Одоліе всіх дрімота,

И потомпть мир куннньне,

Як на панщпні робота.

Тількі піп розбудпть сонних,

Мов дітвору батько в-раньці

Як печерських преподобнпх

Сиогадае на-оотаньці.

И, як ринуть люде с церкви

Та на-дворі загукають,

Здасьця пнпгому, що мертьві

С кладовища утекають.

И, відбувши сьвій відбуток,

Хрпотияне православні,

Щоб не слаб з нудьги эколудок,

Оцогадають звичай давній:

І

Зайдуть в шпнк до Шида Юдкп,

ІЦо стоіть навпроти церкви,

Та й заходяцьцп на сутки

Коло любоі всім жертви.

«0, та й дяк же в нас ротатпй!

(Тут розумний заговорпть):

Не давав мепі й куняти:

Так-неначе в дзвона дзвонить.
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«Коли б Січ не- зруйновала

Сьвіт великий Катерина,

Там голота б обібрала

На писарство с-курви-спна.

«А с писарства й на гетьманство
Виліз би, нау боцьці ставши,

На Жидів, уиіітів, ианство

Гольтяпак иъяних підьилвши.

«Мов колись у Яіаботині,

Почалась би знов облава,

И по всій би Украіні

Розлилаеь козацька слава.

«Знов би наші засьиівали:

ІЦо за добре иа Вкраіні!

Іэк и пий, що пнші дбали,

Спи у ианській жупаиині.

«Хоч еходи-зникай пів сьвіта,

Не було б ніде так экпти:

Що душа бес праці сита,

Тількі й знай панів душпти.

«То-то ми роскошували!

И до суду вже не будем;

'Га козацтва й ёго слави

По вік вічний не забудем.
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Цей, козацтво-гайдамацтво,

Славлені ножі сьвичені!

Еолиб вирізати ианство,

Рай настав би вбогій черьні.

'Знов би ми були на волі,

Воювали-пліндрувалп,

ІІ червону кров у полі

З золотим иеском мешали.

(Знов бп плач був и в Люблині,

И в-ві Львові, и в Варшаві,

И по всій би Україні

Дпвувались нашій славі.

«И тремтів би від нас Німець,

И трусивсь би Москашога,

И готовий мав би хлібець

По всім сьвіті козарьлюга.

«Мов барвистими маками,

Нами б коршмп процьвітали,

Не шклинками б, корякамп

Мед п'ьяне-чоло кружлилп.

«Та шкода староі воли

Визирати-сиодіватись:

Тому щасьтю и тій долі

По вік вічний не вертатись>›!

_0_



хххгін.

ЗЕМЛЯ цТВО.

Тогда какой-то злобннй геній

Сталъ часто навіѕщать меня.

Пушкина

Мене сей злобнпй геній навіщае

Усякпй раз, як я на Украіну,

Де дурень дурьнн в пекло ноганне,

З Німещини чи з Полщн оком кпну.

Я ироклинаіо ту сумну, гірку годину.

0! скількі вас гние там мпліонів

У багнищі беспуцтва та омани,

Перевертьнів, сіпак, хамелеонів,

Які були й прославлені гетьмани,

Шорстокоі орди пъяниць жорстокі ханн!

Ехидну Німець видумав културу,

Паскудно Лях дружпть из езуітом`

Жерцем релігпозного сумбуру,

Сатпром ласих баб и дуросввітом,

Но проти вас их тьма здасцьця сьвітом.

Врагп прогресу, зрадиики свободи,

Насьлідипки руінника Монгола,

Тупі скоиці, казителі свободи,

Серед скарбів земли голото гола!

Хиба ж пе луччі ід вас князь Бісмарк и Лойола?

__0

 



ХХХІХ.

СЛОВО ПРАВДИ. *)

Я не ироречистий на красне слово,

У мене річ не сьвяткова, щоденна:

ІЦо-дьня на мене грімала сурово

Сердита доля, мачуха злиденна.

Я кривсь од неі міз людьми чузкими,

Наймавсь до зьлющих у тяэкку роботу,

Я брязкотіи кайданами важкими,

И добре знаю варвареьку тісноту.

На мій первоцьвіт вдарили морози,

Заціпило мені від холоднечи,

Не докотившпсь застигали сьлёзи,

В сумне стогнаньнс обертались речі.

А все таки в моім немудьрім слові

Була якась недовідома сила:

Бо с правдою було воно у змові,

ІЦо рідна мати промовля-ги вчила.

И не зьлюбили царедворьці ниці

Мене за правду, що навчила мати,

Глумились глумом, мучили в темниці

ІІ похвалялись на кресьті росиьити.

*) Надруковаио поправиіщ ис «Хуторноі Поззіи».

(і
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Я втік од них и в пустирі осівся,

Я міз зьвірят вселився беесловесних.

Рпканьнєм их мій дух не веселився,

уЯк и словами столичан бсшчесних.

Одним один душею між чудовищ,

Я иоучавсь твореньням рук Господьніх;

Цураючись неволницьких соборищ,

Шукаючп одради в иомислах свободних.

Я забував свою лиху годину,

Не згадував про голодиечу раньню,

И иозирав на рідну Украіну,

Як на свою матусю бееталанну.

Умерла ти, матусевько Вкраіио,

Серед козащини, серед незгоди;

В крові й руіні цьвіт найкрашчий згпнув

Твоеі благодатьнёі природи.

Умерла тп в своій красі роскішній,

Заилюіцпла очиці, склала руки.

Побив мороз п тьвій иервоцьві'г ппшний,

Дозпала й ти від лиходіів муки.

Умерла... Може ак, на твоій могилі

Цьвіте калина, соловъі сьпівають?

Ні! всюди мертво, тількі в домовпні

Тебе иотомки-черви розъідають.
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Умерла ти в своій красі роскішній,

Погасли очі, знемоглися руки.

Гидке робацтво-ввесь тьвій плід величній,

Твоі синове, дочки, внуки й внучки.

Таке твое ^насьлідницьке иотомство,

Твоя сьвятая память, вічня слава,_

Мизерне, як ехпдне віроломство,

Гидке, як зрада підстуина, лукава.

Вони в тобі взяли починок жизни,

Тебе й грпзуть, аэк иокіль догризуцьця

До тих останків, що у материзьні

Ні на що вэке нікому не здадуиьця.

Тогді иочезнуть, як мара нікчемна,

Без образу, без назви, без ознаки,

Жидівське смітьте, иідла грязь норчемна,

Самоэкері, сіпаки-гайдамаки.

Ти зв, ианьматусю, перед Богом вічним,

Мов перед сонцем раняшня росина,

Зассьсяеш знову духом предковічнпм,

Бессмертна мати бідолахи сина.

Воскреснеиі, нене, встанеіи з домовинп,

Тебе я словом правди иривітаю,

И розільлецьця слава Украіни

По всій вселсньпій од краю до краю.

__0___



ХІ..

мІРА ЗА МІРУ.

Минули усобиці й чварі,

Почезло козацтво іі Орда:

Ляхп Жидову нам придбали '_

Коли эк то мине сл біда?

Не оруть Яіидп и не сіють,

Перекупом хліб достають:

ІЦо-день промізк нас багатіють,

А нам за те злидьні дають.

И МУСІІМО ІІЄЛЫЄУ СІІОВНЯТП

Неситим за наші гріхи,

В ноту день п ніч працювати

Да вергати Яіиду міхи,

Н Німпю в вагони сспиатп,

ПІоб Німець на те не вважав,

Хто й як из голодноі хати

Остаиьній насуіиний забрав, -

ІЦоб и; Яіидом ділився грошвою,

Не хлібом, як ми з ним, сьвятим,

А Яіпд узпвав нас мужвою,

'Іапроданим бидлом своім.
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За предківське пъянство да чванство,

За славу козацьку дурну..

За те, що призвали поганство,

Як с пекла па гріх Сатану,

Не маемо волп людзькоі

И доли ні в чім и ніде,

Потіемо-мліемо в полі,

А дома в нас иусто _ гуде.

Ми бплись, мовляв той, за віру

Од Впслп до річки Москви,

На Жида й Ляха, на невіру,

Шукали снагп в Татарвп.

Ііалили ми воду за віру,

За віру топили й иеклп,

За віру ясир безувіру

Давали -зкінками й дітьми.

Оце ж за ту ираведпу віру

Тепер нас невірп гнетуть,

И повну, натоптану міру,

За міру козачу дають.

Ми кровъю та сьлізми людзькими

Сиовняли моря и річки:

Тепер покутуем гіркимп

Турботами давні гріхи.
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И поти нам серце пектпмуть

Пекельні печалі сумне,

Покіль в нас письменьні верзтимуть

Казки про козацтво пъяне.



ХІІІ.

ПАТРИОЦЬЦІ.

Аще вн пребудете во словеси

моемъ, воистину ученицн мои

будете, и уразум'Іѕете пстипу, н

истииа евободитъ вы .

Іоанна и. КПІ, 31, 32.

В кому я не кохавсь, кому не поклаиявся?

До кого розумом п серцем не хплився?

Чи раз гке то в гидку стуиав небачно грязь?

Чи раз, мов голубок, у западеньці бився?

Хто братьнім голосом, чи сестриним озвавсь,

Щоб серцем я воскрес и духом звеселився?

Кому те дорогим було, що я вважав

За найдорожчий дар, який од Бог'а мав?

ІІ.

(Дар над усе сьвяте сьвятити щиру правду

И рідну сторону за чуэкину вважать,

Що так пишаецьця, вихвалюючи зраду...)

Кого зк родиною мені на сьвіті звать _

Серед людей чуэких-на пільгу, на відраду?

И в кім эки'гьтя мого найбільша благодать?

Чи не в тобі, нова иатриотизму экрице,

Уродп, граціп, принадности царице?
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ІІІ.

Ні! ще той вік старий лукавства не скінчивсь,

ІЦо в нашім рідному народі проявився,

Як в школах правди він у езуіта вчивсь,

А вивчившись, ёго мечем духовним бився

И з учня-бурсака смиренного зробпвсь

Ехпднпм козаком під найдою с Полісься...
Носінський-еретиків нещасний опий час

Зробивсь иричииком зла, та й досі томить нас.

П'.

Усе, що Поссевин да Скарга и Ппзон,

С тим сонмом, що Христос назвав би легпоном,

Преиодали панам и шляхті, як закон,

Прославивши себе «Исусовим Законом»,

Пани с підианкамп вдихнули в мпліон, _

И се, нові Жиди під новим Ерихоном,

У труби трублячн, дух руський иідьняли,

В печі руками жар чужими загреблп,

И збагатилась Русь добром панів да шляхти,

И иропила в Іпинках всю здобич військову,
Як нічим эке було братів Татарінайматп,

Втекала від Ляхів так званих під Москву.

И стала там себе героем виставляти,

ІЦо за сьвяті церкви рубав у пень Ляхву....

Так панству школене попівство відплатило,

ІЦо езуіт нових з бусацтва наробило.

 



ТІ.

Так чашу вииивши «гірку»,-мовляв, до дна *),

Відьднчило панам бурсацтво за науку, _

И звеселивсь отець всіх брехеиь, Сатана,

Що викинув таку панам рпмлянам штуку...

Но иочуваецьця и досі в нас вона,

И тернимо в душі давняшню шкільну муку

Від исованих нще за Скарги бурсаків,

Потомства ницаків, ноиів п козаків.

УП.

В зерно народности кукіль вони всівають,

Одбившись од князів, од старорушчинп,

В козацтьві над усе розбоі вихваляіоть **),

А винуваті в них за все про все пани.

Куди ведуть сьліипх сьліиі, самі не знають;

Довідатись про те хиба-що в Сатани:

Бо в нёго предки их иокуту відбувають,

Потомків день-у-день достойних визпрають.

У'ІІІ.

Так! почуваецьця и досі в нас вона,

Позпчена в иопів-латпнників наука.

*) «Гірка шкільня наша» - вираз бурсацький

могилинських часів.

**) Навіть историк Руської Церкви, митрополит

Макарій, пише про козацтво, яко про воінство пра

вославности, робом туиого Соловъева и сьліпого

Костомари.
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_Юртуецьия в кнпзкках молодіэк нависна,

И справді нам воно -- нудьга, духовна мука...

Як Поссевпнам тим да Скаргам Сатана

Удрав колись, така и нам від нёго мука.

Ми покутуемо за иредківські гріхи,

Убравшись по вуші в ипеьменські реиъяхп.

ІХ.

О ти, моя нова патриотпзму экрпце!

Ти, що курзу-верзу хвалити иідьнялась!

Уроди, граціи, припадности царице!

Коли б есп нат тим перебрехом зьиялась,

Ііотрим ппсьменство в нас що-року багатицьця,

И зневаэкатп лэку козацьку завзялась, _

Подав би я тобі з дарів найкрашчий дар,

Яким Господь мене вщасливпв, _ правди экар.



ХЫІ.

МОЛИТВА БОЯНОВІ,

„Соловъеві Старого Времени“.

Дух'ь, нд'Ьгке хощетъ, дншетъ.

Іоанна м. ІІІ. 8.

Дивуемось, чого народьне наше слово

Не мае й досі в нас ні вжитку, ані слави,

Чого брати на нас поглядують сурово,

Як зберемось від них окроме дьля забави! _

Сумуемо, що нас за спомин та за сьпіви

Про нашу славлену Гетьманщииу не люблять,

Що й муікі у сусід и юноші и діви

Мечти не ті, що ми, в душі своій голублять.

Бо затруів ёго, ніэкие й потужне слово,

Пъявий кобзарь Тарас хулою на ту славу,

Що силкувавсь іі схитиутп суеслово,

Як Хміль колись иъяний схптн ув иъипу Варшаву.

Бо затруів кобзарь Тарас и наші сьпіви,

Сиасеннпіі Божий дар угору підійматп

Серьця и розумп. -що б юноші и діви

Себе й сусід сноіх умілп шанувати.

ж *
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Бонне, духу наш бессмертний, хоч мовчущий!

Перебовком одним из рокотаньня струн

Ти нас причарував про всі віки грядуші

До иредківськпх сьвятих, священно-древніх трун.

О! молимо, вселпсь у_нового_ Гомера,

ІЦоб у твоі «живі» велпчио задзвонпв,

Гомере «вііцпй» наш... Нехай страшна Мегера,

Ишчадьдє духа тьмп, знарядьде адзькпх сил,

Од дзвону голоснпх на-віки скаменіе,

И помста без ума, насьлідьде од варяг,

Усобиць міждо Русь едпну білш не сіе,

И не оьміецьця з нас всёго Славянства враг!

Ти гарно вэке озвавсь на Півночі предпвній

Бессмертним дзвоном струн, и всім Клеветникам,

Новий Орфею, рик зачарував левпний...

Подай, Бонне, сю високу ноту й нам!

Нехай ні Торки вже, ні люті Береньдіі,

Ні их одрідьде зле й безбоэвие, козаки,

Не подають сьліпим політикам падіи,

Що вернуцьця до нас кріваві бунчуки!

Нехай старезна Русь, що в Епёві родила

Всі руські городи, шануе Русь нову,

ІЦо крильмп орьліии гніздо свое прикрила,

Жахаючп й Лптву и Татарву й Ляхву!

__0_



ХЬІІІ.

ПОБОЯНЩИНА.

І.

Колись Боян, сьпівець потужний,

Дзвонив у струни золоті,

Мов сонолів десяток дружний

Пусиав с-иід хмар на лебеді,

Не соволп, перстп бистриі

Пускав на струни він живиі,

И ровотом про ста-риву

Знав Русь хоробру на войну.

ІІ.

Бояне, невпіруща теие!

Позич и нам твоіх живих,

Нехай почуе древне племъе

Знов поклик до боів нових,

Та не печі вже харалужні,

Прославить сили духа дружні,

И занедбіе давнину,

Сьліпий крівавий суд -- войну.

ІІІ.

Тепер, Бонне, вже не «в полі

Незнаеиоиу» летимо

Орлаии хпжими и долп

Собі від сьліъз людзькпх ждеио.
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Тепер сльёзу ми с серьця роним,

Як у натхнені струни дзвоним

Про Боэку правду міэк людьми,

Про визьвіл нросьвіти зі тьмп.

ІТ.

Гомере наш! нам не судилось

Тебе почути кріз боі:

Німуе поле, що багрилось

Під славлені пісьні твоі.

Но духа, тене невміруща,

Не згасить старина мовчуша,

Ні душогубнпцн війна.

Ні воля десиота дурна.

У.

Ти слово нам тисячолітьнє

Через младеньці иереслав,

И немовлят сьвяте насьлідьдє

Проречистим завітував.

Ти справді з уст німих п ссуших

Втворпв хвалу віків грндущих:

Бо ще той Ирод не родивсь,

ІЦоб смерьтю розума хваливсь.

ТІ.

Палай яке, иевсипуший духу,

В зкивущім слові Боянів!

Як перебув есп иотугу

Татар, Ляхів і козаків,



Пережпвеш і лихолітьтє,

Се девятнацьцнте столітьтє,

Що Русь тісннть сьвій рідний рід,

Біду з усіх найгіршу бід!

УП .

Падай, наш староруськпй духу,

Онрасо древніх буйтурів,

И здобувай нам славу другу,

Що красить розуму царів.

Як на поган ми поборшш

И християн оборонялп,

Тан побораймо'й за умп,

ІЦоб не тонули в рабсьній тьмі.



ХЬІ\`.

ДО ТАРАСОВЦІВ.

Не вернуцьия сиодіваиі,

Не вернецьцн воля !

ІПевчеико.

Раъгосіиѕ, Ајах7 ог Ргогеѕііаиѕ, -

АП Ьегоеѕ іуііо, ії Ііуіпё` ѕізіІІ, “101116 ѕ1ау пн.

Вугои.

Чого ви пиндитесь в темноті,

Мов ті зваби в болоті,

Потіете в своіп багні,

В Сизифовій роботі?

Из вашоі літератури,

Сьліпучоі дурп,

Ян ми колись иросьвітимось,

Сьміятимуцьця нури.

Про що вона, ся тич, иисьменвии?

Про що и людям темним?

Хиба запалювать люльни

Балакунам норчеыним?

'Га вже нема таких «балаків»,

Які були за'иозаиів,

ІЦо иліндрували Жидову,

Не иилували й иисьианів.
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тд” ,

Дзьвін

Колиб на иъяний илач- бандури

Воскресли гаидабури,

Списадп б вам вони хвалу

На вашій власьній шкурі.



Хш'.

вєльможній покозАщині.

І.

Істе, цъете. спите п _- любпте Вкраіну...

Як не любить іі, бессуднпцю, коли

За те, за те одно, що вміли гнути спину

Перед ледачпмн людьми, як и самі,

Діди, батьки, да й ви с синками та дочками,

Постали значними людьми, або й панкамп?

ІІ.

Клену той вік лихий, годину ту гидку

И всіх, хто потурав, почавшп *д Наливая,

Товаришу Татар, сіиаці козаку,

Загонп роспускать од Волги до Дуная!

И друші й иисьмена повсюдно він палив,

Бояна, соловъя старовини, згубив.

ІІІ.

Збентеэкпв ба й пм'ья велике наше, славне;

Порозганяв од нас панів и тихвнязів,

Що кожен царство нам насьлідьне православне,

Не так як хижаки, вбеспечпти б зъумів.

Козак зробив панів Литвою да Ляхамп,

Козак их розлучив на-віки вічні з нами!
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П'.

И дав нам гид за них, утікаЧів-злодюг,

Що здобич боёву не паювали, рвали,

Пускали нетямки великі добра з рук:

Бо пустками вони, руйновищен стояли.

И потягло те все до Клязьмп та Москви:

Бо сам був ЬеІІиа, був зьвір без голови *).

У.

Тепер Москаль ваш пан. Тепер ви, як воляки,

Гей-соб! цабе! Цоб, Цоб! у нёго під яриом,

А ні, то, мов лихі на ланьцюзі собаки,

Заслузкуете харч брехливии язиком.

Оттак судилося козацтву пануватп:

Або в-день ирацювать, або в-ночі брехати.

*) Ве11иа`ѕіие сарііе (чудовище без голови, без

головий зьвірюка): слово Адама Кнселя` писане

ех ой'ісіо королеві ще за десяток років до Хмел

нищинп.



ХІЛ'І.

ПРИСЬВЯТ

усіх моіх творів землякам иозаиоманам.

І.

Пройдисьвіти-купці, сіпакп Англичане,

Загнали Байрона великого шукать

Гіркоі смерти там, де зьлющі мусульмане

И досі не дають з руіни Греку встать.

Аакувата Русь, француікені Зиряне,

Навчившпсь иорохом, не з лука вже, стрелять

Загнали Пушкина під иистолетне дуло, -

П в Азію воно иисьменних відоихнуло.

ІІ.

Що з ними сталося иісьля ёго стиха,

Елейнота розуму, проводника свободи?

Цензура, мрець-вамиир, несита відюха,

Стидовише и гвалт розумноі природи,

Недоумків лихих иорадниця лиха,

Дала нам розуму и серця в воіводи

Одрідьде павиене Педрила боюна, _ *)

И руський сьвіт окрив туманом Сагана.

*) Педрило _ ментор Байронового Дон-Жуана.
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ІІІ.

А ви що коіте, ви, що свого Богдана

У мощі б возвели, колиб завзятпіі Лях

Од Вислп до Сулп не дав вам ирочухана

И зьлюку не спалив на вітролетень-прах?

Що коіте ви, грязь п сьмітьтє посьлі хана,

Що вас героями прославпв по сьвітах?

Ви ледьві на 'дного небрсху спромоглися,

Да гнатп п того кагалом завзялися.

ІІ'.

Загналп ви ёго міік дикі бугаі

Та між лнхих людей, ще й над буйтура дикших.

Мов чуяюяднпків-шершнів густі роі,

Вони кругом гудуть, културу иогубпвшп,

И по чуэкпх полях кругом б'ыоть баглаі,

Над кримські чамбулп й над гайдамацтво гірші.

Но сей недобиток безумних бугаів

Вас кормить словом так, як хлібом шс кормив.

Т.

Прийдіте, ось вам дар благий про иужду вашу.

Не сердэкусь я на вас, як и на дикий скот.

Прийдіте, дайте й вас, як бугаів, иогладіку:

Бо их дрочив дурний, як и вони, народ,

А ви березову ідалп певно каіпу,

Як ще вам пять було, або й пятнацьцять год,

И за батьків дурних та за дяків безумппх

Бичачі ставите лобп проти розумних.



ХЬТІІ.

СТОЮ ОДИН.

Стою один серед иіиих волів-биків

На давиім ревищі великої пустини,

Серед яловику, корів п бугаів

Да их різних телят, надіі Украіни.

Стохо и думаю: Про що Господь мені

Тут жити повелів міэк стадом без'ьязиким,

Мігк тварямп, що вік вікують сьвій у тьмі,

И памятні вікам одним завзятьтєм диким?

Сказки мені хоч ти, о Музонько моя,

Моя едина, що до мене прихилилась:

Чого ся І/Ігорів прославленпх сімъя

Понурим вахлаем, недолюдком зробилась?

Що царЬ-сьпівець, Давид, вселенною прозвав,

Того ми зайняли під займища 1иесгпну:'

Невже я; строітельськпй наш дух якось пропав,

Той дух, що так боровсь за древню Русь едину? _

Ні! вічне твориво великих сил ёго,

Завітне твориво слуг щирих, вірних трону,

Бессмертьні в дусі в нас усі до одного,

Хто Моиомахову переховав корову, _
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Всі _ й дяк и писарець, и дука й рядовик _

У вічних насьлідках перед ирестолом правди:

Бо, скількі переніс турботи коэкен вік,

На стількі нам с того прибавилось одради.

Хвалімо як Господа за всі ёго дари,

И за потужний міч, и за сьвяте терпіньне:

Однаково пійшли всі доблесьті земли

На возвеличеньне народу й искупленьнє.

Оце як блазкен есп, коли за тьвій глагол,

За пстену тебе! лихі возненавидять, _

Еоли й тума-Москва рече, що ти Хахол,

Коли за подвиги твоі тебе зъобидять.

Блазвен еси, коли, тобі на ганьбу й жаль,

Своі в тобі свого лукаво не признали,

И плещуть, буцім ти перевертень-Москаль,

И помпслп твоі спасеньні повмірали.

Благословляй-хвалп Всевишнёго й за те,

Що не мовчиш один між стадом безъязиким.

і Да не смущаецьця тьвій дух и знай росте

НаТ ТЄМНПМП ЛЮДЬМП 11 Над ПИСЬМЕЪЦТВОМ дІІКПМ.



ХІІІ'ІІІ.

ПИОНЕР.

І.

Я не поэт п не исторпк, ні!

Я _ ппонер с сокірою важкою:

Терен колючпй в рідьній стороні

Вирубую трудящою рукою.

Не раз кроплю свою роботу й нров'ью,

Да весело так поратись мені.

ІІ.

З великого иасьлідьдя по князях

Зробили козаки нам дике поле,

Все в бодяках, тернах да в чагарах,

Кому на радощі, кому на горе.

Насьлідьне поле без устанку коле

Правпцго у тяжких іі трудах.

ІІІ.

Нехай сумують пнші, не сумуй,

Робітнику бесплатний, ппонере,

И козкного на подвиг сьвій готуй,

Кому твою дорогу Праця стеле.

Коли зк орда про тебе брехні меле,

Ти на дурну дурноту мовчки плюй.



ХЬІХ.

с підгІРьРя.

На Підгірьрі криниця _

Сьвіэка, люба водиця.

Без устанку по иеску

Дзюркотить у холодку.

Жпвотворвпй струмочку,

Втіхо мого домочку!

Бізвп-лийся с Підгірьря

На ті любі подільля,

Що стеиами розьляглисъ,

По-вад морем просьтяглпсь,

До потомків витязькнх,

Одномовців Бояиських.

Під их села підмпйся,

Круг садочків обвпйся:

Що се, братьте, ви спите,

Мовчки сумно мовчите?
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Гей прокиньтссь-вставайте,

Про Підгірьре вгадайте!

Мертве з мертвих стиле,

Прапір слова підьняло.

Гей, хто чуе, озвися,

Серцем д серьцю горнися!

Нумо слово рятувать, _

Славу предків поновлять! -

Задзвонімо у струви,

На ліку й кривду иеруни! -

Затрубімо й у рогп, _

Нпкніть, зьлюки вороги!

Покидайте, Дракони,

Беззаконьві закони !

Дика спло, не буяй,

Наше людзьке право знай!



ІА'

„нАРодный домъ“.'

На майдані уві Львові

Бачу _- камяниця `

Проти соньця золотою

` Надписьсго блищицьця.

«Народний Дом'ь» надпиеано...

Якого народу?

Чи того, що по всіх селах

Носить Жиду воду?

Чи того, що в бідьнім краі

С панством роскошуе,

Ляцьким оком позирае,

Ляцькпм серцем чуе?

Чи того, що в Сьвятоісрі

Ні про що не дбае,

На «хлібах духовних» салом

Товсто обростае?

Може, се того народу,

Що в газетах пише,

На вельмоэкних и заможних

Вагкко духом днше?
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Ні! не бачу й тут народу:

Брехуньці иікчемні...

Так брехали в давні давна

Кобзарі корчемні.

И до того добрехалпсь,

Що в. старьці пошились,

Коло Церкви замерзали,

Коло пекла грілись.

Ивпросились до лукавих

У сусіде экитп,

Під панамп й козаками

Сковороди гріти.

Де гк той нарід заховався,

ІЦо тут Русьсю звецьця?

0! кодиб-то він озвався

До живого ссрьця!

Справді б «Дом'ь» тогді «Народный»

Руським був притулком,

А не совного поиівства

Темнпм заковулком.

Люба б назва си блищала

В-день и серед-ночі,

Людям серце звеселяла,

Просьвіщала б очі.
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Не мовчав би сей будинок,

Мов німа могила:

Огкила б душа'народьня

И заговорила.

Врозумила б водоносів

Шидови юркоі:

Звали б, як ослобонитись

Від нахаби злоі.

Перестали б недоляшкп

«Ляхом вирубати»,

Земляків своіх мизерних

В «бидло» повертати.

І __

И годовані «духовним

Хлібом› без заслуги,

Може б, трохи с туши спали,

Як воли від иугп.

А газетникп б з иалюши

Брехень изорнули,

И на сьвіт их мертьві душі

Чесно позирпули.

Зрозумілп б, що е чорне

И що біле в людіх,

И як серце благородне

Бъецьця в чистих грудіх.



ІІІ.

ПРОНИД ВІД СНУ.

І.

Мені чудний, химерний сон приснинея;

Що ніби десь на пустоші німецькій,

На тім руйновпщі, де хміль повився

По займані-пліндровпні шляхецькій,

Живе народ убогпй, та розумний,

Мов дяк царський, простак широкодумний;

ІІ.

Що ніби він свое народьне слово

С-під польскоі руіни вигортае,

И хоч на сьвіт из бур'ьяну сурово,

Мов гайдамака с иущи, визирае,

Та в серьці дикому ховае правду,

Останьню голих бідолах одраду.

ІІІ.

В-ві-сьні слонявсь я промізк злпдарями,

Их темряві письменській дпвувався...

Мені здавалось, ніби с кобзарями

В ииінку экидівському я зуетьрічався,

Що голову их тількі хміль ворушить,

А в сьпівах правду темний розум душить.
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ту.

Аэк ось ирокинувсь, п прославив Бога,

Що стумаиілих письмаків не бачу,

Що пустошшу ве йде моя' дорога,

Що обмпнув хмеловпну козачу,

Що роблевим шляхом собі простую,

Тверезу правду віщим серцем чую.



ЬІІ.

С ХУТОРА.

Не бачпвшп добра

В мовчаньпі на Вкраіні,

Побрів я до Дьністра

По мовчязьній иустині.

Набрів -на ваш кагал

Нозако-сьвятоюрський,

Неволницький базар

Поляко-яшдо-руський.

Торгуе вами Лях

З задрипами Шидами,

Як в наших сторонах

Баштанник огірками.

По злотому копа

Прптоптаноі Руси:

Дорозкчі в кацапа

На масьляниці гуси.

Не Шид я й не козак,

Щоб тут не зуппнитись

Хотів чи сяк, чи так

За мотлох заступитись.
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Ж') Читай «Крашапку», тииовану и друге.

Да ви на те й естс,

ІЦоб вами торгували:

Мов цуценя пусте,

На мене забрехалп.

Не стояло ціиком

Од вас оборонятпсь:

Не здуэкаете й злом

С собакою рівня'гпсь.

Лишив я ваш кагал

Козако-сьвптоюрський,

Неволницький базар

Поляко-яшдо-руський.

Осьлята ви дурьні

З довзкенними вупгнма,

Телята навпсьні

Під новими дверима *).

Покіль, ще Поляки

Вас на базар гоняготь,

А потім під вьіокп

Та в плуг позапрпгаготь.

ІІІ будете Щидам

Поденщпну робити,

А шляхті-Полякам,

Як Татарьві, служити.

 



І.ІП.

ДО ПІДНАРПАТЬНІХ ЗЕМЛЯНІВ

на поклик Римського Папи до целібату и

Григориянсьпого Каліндаря.

І.

Безгрішний ваш грімить в Олпмиу, з Ватикана.

Останьній се вже грім, остаиьня вже й омаиа

Про мляві розумп, про боязькі серьия,

Роботу польських шкіл, науку ліки оцьия...

Хилітесь під свого тияроиосьця-иаиа,

Що вбогу й темву Русь наваживсь до коньия

В Ляхву перевернуть,-иервоцьвіт Християнства

В пустоиьвіт обернуть, на втіху тунеядства.

ІІ.

Хилітесь під ёго: бо вас од козаків,

ІЦо ви так славите, Ян з Дукли слобонпв:

У хмарах бернардпн иавколііиках молився,

И _ чудо! вами Хміль римлянам поступився ..

Жпвих вас и мерьців, як лииину луиив,

П лупом За поход з Ордою росилатився,

П не иійшлп в ясир ви хижій Татарьві,

А иідклонилися латиненій Ляхві.
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ІІІ.

Хилітеся зк: бо вэке давненько базиляие

Рпмлянам оддали насьлідьде православне.

А ви чого ждете? Не встане вже козак

До шарианьня Ляхвп, не склпче гайдамак

На подвиги сьвяті, _ ті, що кобзарство иънне,

[Іідходючп під ваш до ворохібень смак,

Вас вивчило хвалить, як хвалить шляхта польська

Все, що в Москві орда чинила запорозька.

Іі”.

Погибла й путь того, кого наш люд прокляв,

Як до своих братів, московців утекав.

Міз ними в гоголя раріг переродився,

В повазі й красоті невидаиій зъявпвся *),

А вас из вашими пісьнями занедбав,

ІЦо в темного сьліпий, сьліиуючп, навчився,

П ми з ним славимо потужну й чесну Русь,

Хто предків під Ляхом и старпнп не збувсь **).`

й) Двох тількі гетьманів козацьких ирокляла иа

родьня пісьня наша: Хмеля Хмельницького та Мазепу,

одного за яеирну данину ворогові християнства, друго

го-за накладапьне ш Шведом проти «восточиого царя».

Вони білш усіх инших зраднпків и ировинили...

**) Були ми кровожериими яструбами-рарогамн в ру

ках у иольськоі шляхти, що з нами иолювала на Москаля,

мов на итаха(згадаймо знаний иечатно поклик про се Ко

иашевича Сагайдачного до михайловських облежеиьців);

у товаристві ж из рідною й одновіриою Русьсю перероди

лись ми в гарно-величніх гоголів, и земляком Гоголем

закрасили ноисруську літературу саме тогді, як з невмі

рущими авторами «Маруси» да «Катерини» почали вже

иростувати до вбскресу староруськоі бояношцини.
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У.

Ви ш, бідолахи, вэкс давно позабували,

ІЦо віри пращурі «від папи не приймали»Тепер вам совістп мутноі господар

Даруе целібат и римський каліндар,

Щоб на чузке гніздо зозулямп чпгалп...

ІІодякуйте ёму за сей спасенний дар:

Бо певно будете на небі раіоватп,

А на землі «Ляхом з Ляхамп впрубатп».

ІІ'І.

Лядуйте: бо давно впевнила вас Ляхва,

Що нашим злигодьнямвнна~одна Москва,_

Що та Москва- не Русь, не руськпм дипге духом,

И ви хитаетесь, затуркані сим слухом.

Наука й правда в вас _ слова, слова, слова!

Хто як робить Руспна мпзернпм легкодухом?

Не хто, як мороком окритий той вампир,

Що заспсае й вас и ввесь латпнськпй мир.

УІІ.

Оце ік грімпть глагол з Олимиа, з Ва'гикана:

«Ділисін туманій в ос'ганьие Русь иреславна!

Овечим робом нам, обманщикам, иіддаіісь,

Сиасеньня душ від нас и щась'гя сподівайсь!

Нехай водворииьпя мізк братьтями омана

И 'гориаес'гвуе знов пекельніх брехень князь,

И рідну Русь на Русь олікею нідіймае,

Нову козашпиу кріваву засівас!>>

*) Слово великого Владимера римськпи поелам.
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У'ІІІ.

Нехай!... Байдуэкні ми про нпцаків Хмелів,

Про зрадииків Мазеп, письменник паліїв

И всяких инших зьлюк, що про міік нас гнільдяиьця

И з ворохібнпцтвом лихим своім таицьия...

Все Русь перебула, ніхто нас не вломив,

И всуе вороги на наше царство вьляцьця.
Обійме руськпй дух и землю й океан, І

Як в иііго прошене Наука лжи туман.

ІХ.

Ви эк древніх кпёвськпх цурайтесь наших уп,

Що едпиили Русь у. княэкеськпй сот,

Имъя Владпмера велике занедбайтс,

И віру предківську під римську нагииаііте.

Скликаііте на царя восточиого Медув

И фурпй огняних, да от-що певно знайте:

Ми Владпмерию свою воскреспмо

ІІІ панунатп вам в Ляхами не дамо.

Н



ІМ”.

ГАЙДАМАКАМ-АНАДЕМИКАМ.

А вы, друзья, как'ь не садитесь,

Все н'ь музыканты не годнтесь.

Крилова

І.

Засіли письмаки собором у сто душ,

Високі розумом, в газетників иреславні:

В кого ні кинь ціпком, до все великий муэк.

Ш ІіІекспіром, Байроном и Гётем рівноправні.

Задумали тягти в один, мовлялп, гуж `

ІІ воскресити дьні величне-стародавні,

Як соловей сьпівав тих славних дьнів, Боян,

И нас не окрпвав иолщизпи ще туман.

ІІ.

Да ні! Волна зась унитам воскресити,

іЦо вже иолщизна их розьіла до кісток...

Нехай би хоч Тарас устав горілки пити,

Да затягнув и тих на куций бенкеток,

Що вміли шнури з их праиращурів луиптп:

Дак руським гомоном сповнив би их куток

И оэкивив нудну сяк-так літературу,

ІЦо шпетпть и пьяну, як темних ніч, бандуру.
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ІІІ.

Дак страшно эк бо Ляха, щоб герштів не виізнав,

Тих, що колись ёго ойчизну зруйновалп,

Да нас в по'гплпцю на той сьвіт не прогнав,

Де казанп вони чорьтякам шарували.

Тим, яко патрпярх, я вам би раду дав *):

Що б госьті серед вас у ріт води набрали,

Да щоб п сам Тарас не бачив оковитп

И не почав, п'ьянпй, културу коренитп.

ІІІ'.

Шкода эк вам п ёго до гурту закликать,

Щоб серед вас, малих, седів хоч мреиь великий.

Не вдоволнить вода-хто звик людей ковтать,-_

Крівавпх розбищак, Тарасів почет дпкпй,-

И, так як в тих зьвірят не склалося музики,

ІЦо вмів их, мов экпвих, Крилов нам змалювать,

Так в струни вам экпві Боянські не дзвонити,

Хиба, на глум Лпхам, гуртом вовками витп.

*) Де-які високоваэкні Русини, листуючись из

автором, ушаиовували ёго титулом иатриярха, що

не перебивало другим восокоповажним між ними

Русинам якакувати в нёго робом козацького гайда

мацтва и гроші и книги и рукоиисі, часом потрібні

ему про ёго праці так, як порох про стріляньне.



ІА \".

ПАНАМ ДОБРОДІЯМ.

У бочку меду доброго-старого

Влили ви дігтю ложку,

Та й наділили Руспна дурного:

Вживай що-дьни иотроіику.

А він собі не дуреиь: добре зиае,

ІЦо сиакощено труиок,

И вам, не коштувавиіи, відсилае

Лукавпй подарунок.

У руську Школу правди и свободи

Ви виерлп езуі'га,

И хочете, щоб він против природи,

Робпв ячмінь пж жита.

А Руспн не дурний: він добре зиае,

Що Лях на думці мае:

Перевертнем зробптись не баэкае,

Шиолярство иоппдае.



ІХІ.

КОМПРОМИС ЛЯХАМ*).

Твердпй Русин из мяпепьиим

Ляхом побратавсп,

Делікатного звичаю

В шляхтпча набрався.

Переймав у побратима

Побут инший,~ ианський,

Занедбав своі давняшиі

Норови простацькі.

«Добре нам у куиі жити,

Пане бра'ґс Ляше,

1Цо міз нами не ділити

Спільне майно паше.

«Тільки де не обернуся,

Де ні кину оком,

Розьляглись пасьтівні руські

И поля широко.

«Навіть Чорне Море, Лише,

Всюди Руським звецьцп...

Чи й воно эк обом нам наше?

Як тобі здаецьця?

*) Напечатано поправніщ ис «Хуториоі ІІсззіи».



«Ти над` Вислою вузеньиу

Здибав займанщину, _

Як. же мислиш хиироченну

Осягти Вкраіну?

«Чи снаги ж у тебе стане

По-за Іірим сягнути

И все древнє Русовище,

Мов сувій, згорнутіп?

_ «Тількі б ти мене держався,

Русине, мій брате,

Буде наше пануваньнє

На ввесь сьвіт багате.

«В блаватасах да саетах

Будемо ходити,

Істи сласно и венгерське

Пугарами пити.

«Росиросторимосщ' брата,

Від` моря до моря...

Не завдасть нам пі Татарин,

Ані Турчин горя.

«У Москві ж раз-по-раз будем

Здобиччу ділитись

И ио всіх німецьких землях

Мужеством хвалитись.
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(Ъїіесіі ге знають передмурьре

Древнє християнства,

Що стоіть в мечем на чаті

Суироти иоганства!

(Ніесп нам слава в труби трубить,

В золотиі труби.

И'іууаі РоІѕІга! Ігосііајпіу ѕіе,

Побратиме любий ›!

- «Не горни бо, Лише, экару

Руськими руками;

Не мапи Русь, мов отару,

У свою кошару.

«(Люгадай, ким воював ти,

Як Оттон Великий

Повслів тобі лобвати

В папи черевики.

«Відкіля взялпсь у тебе

Гетьмани потужні?

Хто круг тебе настороэкпв

Зброі харалуэкні?

«Русьсю взяв ти, Ляше, гору

Над Крижацтвом лютим,

И Москву від себе в-пору

Нею віджахнув ти.
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«Як застукав же Грізиого

Мосналюгу дома¬

Дате за Русьсю й се зробилось:

Річ усім сьвідома.

«Русь дала тобі Замоіісьиих,

Струсів и Жовковаьких,

Нею тільки й брала Полща

В боротьбах московських,

«А як гинуть від Османа

Мусив, пане Лише,

Рнтувало тебе славне

Запорожьжє наше.

«Чи мені а; да иостуиатись

Тобі рідним полем,

ІЦоб у куиі ианувати

Поиолам из горем?

<<Ні! иануй собі, сиодарю,

Я ж мунсіиєунати

Буду з рідними братами

У иизеньиій хаті.

«И нікому не ннлоиюсл

За сьвііі хліб у ноги;

А коли біда иритисне,

Гайда за Пороги›»!



-125ј

-~ «За ІІороти? тата, хлопе!

“Гага`~ хаме іслятий!

Не дозволю на шлихецтво

' Турна иідііімати.

«За твою возачу вдачу,

За тное завзятьте,

Погибало на Цоцорі

Наше мило братьте.

«И Хотинсысе черес тебе

Сылалось Поіьщі лихо...

І'іолиб` ти не гайдабурив,

Всяк сидів би тихо.

«Ось який еси уиадьлютъ!

Ось що в тебе правда!

На дьні кубка, мов гадюка¬

Въецьии руська зрада.

«Хто ирихилицьцл до мене

Думвоіо сьвятоіо`

Тих поии твоі взивають

Елнтою Ляхвою.

«Віццуравсь ти від Острозьких,

Від Соиіг, Потоцьвих...

_Наиущу ж тепер на тебе

Наших Еоиецьиольсьшіх.
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«Псреиинять их рейтаре

Стеиові дороги,

ІЦо верстаеш, як сам знаеш,

Нишком за Пороги.

«Будеиц зраднику, під нами

В иолі хліб робити,

А ми в руськими 'гузамп

Вкуиі вина иити.

«И розділимо на-віки

Мужпка с паиами,

Ыіесіі иоборецьпя рѕіа јисііа

И з ними и з нами»!

- «Знай же, Ляше, щиру правду:

Поки сьвіту соиьцн,

Не иригорнуцьия братами

Люде до иогоньця.

Будеш нами, як волами,

Цілину оратп,

А ми будем ремигати,

_Иніиу думку мати.

«Постеріг ти на дьні кубка

В Русина гадюку, -

тей йе я Надо, пане Ляше,

Добрую науку.
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«Уиливали и минали

Роки за роками, __

Проливав еси кров хлоисыєу,

Ми _ пансьпу річками.

«Та ж то кров животочива

Наробпла дива:

Що не стане Русь ііихвою,

Поки буде жива.

«Коли справді хочеш, Лише,

З Руспном брататпсь,

Муспш за мушиптво наше

Не ио-пансыєііі братпсь.

«Мусиш правду сто прпзнати,

Що Русь Руеьсю буде.

Доніль будуть иромовляти

Руське слово люде.

«Оберниси ж, Лише, серцем

Смирним до природи,

Що Чергуе и иаіое

_ Всі царства й народи.

«Помагай цьвісти живому,

Еидаїі мертве з нами _

И сини твоі эпживупьпп

З нашими синами.
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«Рід ириходить и проходить,

Сонце сьвітить вічне,

И з земді ио-вів не сходить

Тількі чодовічне,

« Чоловічне-християнсьієе:

Се ж бо сила іі воля,

И бесиечие Щасьтє иансьве,

И проетаиька доля».

Н



ІКІІ .

НОЗАЦЬКА ХАТА.

Хто сьвяті церкви муруе,

Пнецьця з них до раю, -

Я туляю по Дунаю,

Стиха в кобзу граю.

Хто людзькі хати руйнуе,

Не боіцьця пекла, _

На Дунаі, мов у раі,

Хата в мене тепла.

На Дуяаі сонце тріе,

Вітер иодихае, _

До струнп струна на кобзі

Дзвонпть-промовляе.

На Дунаі сонце гріе,

Гріе-ирииекае, _

В мене хата, мов палата

Сяевом спяе.

Тепло, ппшно и велишно

У козацькій хаті,

А простором не зьрівнятись

И царській палаті.

Дзьвін.
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Вквіччано іі гаямн,

Вислано лугами,

И зунрашено Дунаем,

Ёго берегами.

Серед хати соловеііко

Тёхкае раненько,

Розважае душу вбогу,

Нуждене серденько.

Як затёхкае ж сумненыєнй

Тёхом-тёророхом,

Пошибають сьлёзп сьлёвн,

Еотяцьця горохом.

ОЙ не тёхкай, соловейцу,

Про'ту ніч темненьку,

Як на-віки я покинув

Матінну рідненыєу!

Ой не тёхкай, соловейку,

Рано-пораненьку,

Як будив сон пяачущу

Сиротину неньку.

Ой не тёхкай, соловейну!

Нехай ворон кряче,

Нехай пугач нвплнтььплаче

Про житьтє козаче.



ІХПІ.

чАРовАний ключ.

Лі: и на сьвіт родивсь, дав баба-сиовитуха

Десь узялась міз нас химерна та чудна.

Одьні вбачали в нііі дари Сьвнтого Духа,

А другі пошеитом казали: «Сатана»!

Сиовивачі вона за двері викидала,

Дитину вутала иросторо в пелюшки,

И немовля -~мене в волисьці не гоїідала,

Що по всёму селу жахались кумоньви.

Я яє ріс, малий, та ріс на волі ії на просторі,

Мов явір одинець у Лузі над Дьніпром,

Або тільлястий дуб на предківському иолі,

Що діипе на женьця у-спеау холодиом.

И виріс-вивохавсь, як бачите, великий,

Що на землі стою, а неба досягаю,

И, позираючи з висст на всі язиви,

Чарованим ключем их таііни відмикаю.

Чарованиіі тоіі ключ ноханьцю завіщала

Химерна та чудна бабуся-сиовитуха,

Вона мені ёго в колисьці приховала,

Щоб мав я забавну, достойну зросту духа.
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Оце эк, як відомкну перед людьми чужими

Шпрокославноі имиериі секрети,

Дак вороги іі словами голоснимп

Про мене сповнюють усі своі газети.

Як же свого ключа влоэку в их люте 'серце

И там затаене гніздо тадюче зрушу,

То покидати в них свое тісне кубелце

И мандрувати знов ув пишу землю мушу.

Вітають знов мене премудрі похвалами,

Що правдою экиВу, Що нею тількі дишу,

Аж иокіль ворогів их тайнпми ділами

Через мій ключ, страшний ехидам, не потішу.

Тогді виаковую своі книжки й папери,

И вже заздалегідь біэку від правдолюбців,

И стукаю в нові, чуэкі, непевні двері,

Не знавши, може, там живуть и душогубці.

Бабусю! озовись ис-під иолп у Бога,

Возьми від мене тьвій химернпй подарунок:

Не хочуть люде знать коиьця свого страшного,

Не треба правди пм, байдуэксн им рятунок.



ІАІХ.

,СЕСТРИ НЕМЕЗИДИ.

На спомин про наданьиє Езуітам Русьиих

маетностей 1882 року.

Дивлюсь на тебе, Відьню, из Дорибаха

И думаю: «Як гарно ти иославсл!

Як твердо спиш! мов пъиний горопаха,

Що до-схочу горілки нализався».

Тебе виоила римська оновити, _

Не ациа уігае, аииа тоггіѕ, брате!

Рука. крівава, золотом не сита,

Тьвій розум сторожкий уклала спати.

Шахрайствуе вона, кешені труснть

У націи, що зброєю пишалась,

И пані вбога Русь норитиеь мусить:

Бо тількі назва в неі ще зісталась.

Так, назва тількі: Русь та Україна:

Сю назву носять сестри Немезиди.

В имъя тих сестер, від оцьця до сина

Живе в нас память про гіркі обиди.
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Приііняв еси до себе тих злодіїв,

Що п в-ночі и в-день мир обкрадають:

Готуііся з ними до страшенних діів.

Такоі помсти люде не зазнають.

Лкзарикають навкруги гармати

И заблищять по-нат тобою бомби,

Не знатимеиг, куди тобі втекати,

В які тобі ховатись катакомби.

И визиратимеш тогді даремно

Того козацтва, «люду грошового»,

Що с крулем Яном боронили ревно

Тебе від Турчина, еіпаки злого.

Не приймуть козаки від тебе плати,

Щоб знов тебе з напасти слобонити

И забеспечити твоі палати,

Де, мов гадюки, въюцьця езуітп.

Ні! вдарять на твоі даввезьні мури,

На кублище сьліпого католнцтва,

И зроблять з них кріваві кучугурп,

Заслужену могилу езуіцтва.

ІІ



ЬХ.

ДУМА ПРО КУРКУ С КУРЧАТАМИ,

на Спомин про дорнбах під Віднем та про

Генерала Дубельта и Графа Орлова.

ВАСЬПХВ ДО ДуУМІ/І.

І.

Відрадощі жизни, кому ви судились?

Чи тим, що в високих палатах родились?

Чи тим, що их доля в жінках та в дітках?

Чи тим, що від роду людзького відбились

И по-над землею парять в небесах?

Чи, може, тим зьлюкаи, що з родом людзьким

Держацьця ясаданьнєм несптим своим?

ІІ.

Жаданьнем достатків, з достатками власти,

Або задоволу иесптоі страстн.

Пануе в их серьці себелюбу гріх:

Бо гублять байдушно людей ради втіх,_

Байдуэкно жартують с своеі напастп: *)

Бідасі турбота _ наиасиику сьміх.

Він губить, и любить ремество свое,

Людей то куиуе, то сам продає.

*) Факт автобиографичнкй, року 1847, не до пе

чатноі промови. ~
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ІІІ.

Озьвітеся эк, струни, в серьцах тих високих,

Що в мир уселнли поэти й пророки, _

В серьцях, що й багацтво и гордую властьь,

Потугу тиранства (недолюдків часьть)

-И всі титулами закриті мороки,

Драконські закони, безумну наиасьть _

Зневажять, и пусьтять, мов сьмітьтє земне,

За вітром, пк царство насилства мине.

П'.

А ви, що судилось вам жити-тужити,

Ви, що не вдалось вам семнею заэнити,

Кого присудили бесславно конать,

Славутнцю рідну сьлізмн доливать

И в страиьнііі, незнанііі могилі зотьліти,

Нехай вас окрие тиха благодать:

Що в серьці живому живі живете

И в сьпіві тпхому відрацу пт-ете!
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ДІУМР: ОАМА.

Горе мені в сьвіті акити...

Що маю робити?

Посаджу я куріпочку,

Щоб вивела діти.

Пісекька.

І.

На землю зьлізла ніч, мовляв тоіі пан Гулак...

Ні, саме злазила по золотій драбині,

По хмарах осяііних, и коэкен сьвіііеький птах

Сусідивсь до людеіі в соломъянііі хатині.

Драбина зк золота горіла, мов тоіі экар,

Що в полі экевріе під попелом сіренькпм,

Або _- як мовчпзниіі далеко десь поэкар,

' Що мае по небу серпанком червоненьким.

Озвались ио низах болотяпі ставки,

И вуші залюбки до сьпіву прислухались,

Що в мочарах зкаби, мов у селі дівки,

Одьні заводили, а другі відкликались:

(Ой був у нас кум, кум, ой був да поиотонув!

Був гарний чоловік, горілки не цурався.

Оіі нумо плакати по кумові, нум,І нум›!

И по ставках той плач луною розлягався.
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Зуздрівши в небесах драбпну золоту,

И пісьню звабъячу почувши сумовиту,

Куріпочка ряба на купу хворосту

Кудахкае-летить, п семъю домовиту

Скликае: «Годі вже гребтись вам по гноях

Та черьвячків шукать и казявок блискучих:

Ось вечір настае, все небо ув огвях:

Проміньнем сонце бъе у сиаокрилі тучі.

«Ми _ кури, знайте се, не люде нависьні,

Що саме в-вечері гуляти починають,

Сиравляють бенкети да зборищй дУРЬні,

Пива та горілки до півночп круэкають.

А в-раиьці, як у нас усі вже на ногах,

И кожна иташечка носочок набивае,

Отара ся лежить, хропе в иуховиках,

Про любе сонечко не думає, не дбае.

«Ми _ кури, в нас не та дурна, мерзена путь.

Нехай не ииньдяцьця, що и вони двоногі:

Попившпеь у-ночі, незнать про що верзуть;

Одно приправлюе, а друге носить ротп›.

И курчина сімьп, почувши мудру річ,

На купу хворосту сокочучи стрибае,

И с кудкудахтаньиєм, на всю темненьку ніч,

За матірьрю гуртом на сідало зьлітас.
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На сідалі эк давно громади вже нема,

Що гомінкиіі базар на горищі сиравляла:

Сиусьтів сей закуток, як варварська тюрьма

На задьнёму дворі страшного трибунала.

Огледівши кругом сиустошені жертви,

Ііуріиочка моя голівкою хитае:

А«Ой слухайте, моі дьрібненькі ді'гочки!

(Вона курчат своіх на розум иаставляе).

«Як стане кликати у сіни вас коли

Тоненькиіі голосок товстоі куховарки,

Давайте драла, мов од оводьні воли,

Або від кішки миш, або иес од ломаки.

«Хоч сииле хитра вам товиига и крупи,

А в неі по всяк час лихе в умі таіцьия:

О курчатами борьщі да с потрохом супи...

Такспаскудзтво ііі и серед-ночі сницьия.

(Кавала я иівиям и курам-кумонькам,

Щоб закликалвиці, мов кобця стереглися;

Ні, всі стсрялися, зрадівши тим круиам!

Я бачила в вікно, як на жару пряглися.

«Оце б теиер иівиі на сідалі рядком

С курми іі курчатками любенько ночували

И, кукуріканьне _почавши ще смерком,

Ув-обляги в-ночі и в-досьвіта сьпівали.



_140..

«А кури ирабабські казали б казочки,

И ви б сюсюкали иро всячину на сьвіті:

Де золотенькі, де червоні казявки,

Де мухи й червячки у кого на ириміті;

«Як грушку хто знайшов мнякісіньку в саду,
И хто в кого відьняв, и хто Ііі додзёбав,

И хто проміэк собак иопавсь був у біду,

И хто в песку лежать на сонечку виодобав.

«Сюсюкаючи так, иоснулиб залюбки,

И им, немов котка сьиівали б соловейки,

А на-зорі б усіх збудили голубки,

Озвавшись до самииь, буркітники раненькі.

«И знов би день настав, день курячих утіх,

Найкрашчих, які дав Господь пам на иодьвірьрі:

Еудахкать, сокорить` здиймати дикий сьміх,

Гребтись у кизяках, куёвдитиеь у пірьрі.

«Тепер лежи, мовчи и думай: „Хто мене

Изьзісьть: чи ситий піп, чи ліберал голодний,

Чи вченийприхвостень, чи паненя дурне,

Чи в ризьзі бакаляр, чи жевчик новомодний“›?

«В Дорнбасі на горі на всіх про всіх трахтир.

Хто мае в каишуці, ириходь, экери хоч трісни.

Не дурно той мовляв: „Кому веселий иир,

А бідьній курьці смерть“... Ох Царю мій небесний›!
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Зітхнула Куроиька, и під крило носок

Ховае: бо давно поснули вже Курчата, _

И скрекотять жаби, мов тисяча дівок

Реточе на селі під великодьні сьвята.

ІІ.

На небі зоряво, п золотим сериом

Підбився молодик угору по-над хмарки.

Зьбіраюцьця в Дорнбах, хто пішки, хто возком,

Продпхатись в гаях: бо день був дузке шпаркпй.

Приходять у трахтир, міік иншими людьми,

Два студіозусп, не вельми грошовиті,

И радяцьця йдучи: «Колпб-то знали ми,

Чого не дорого тут можна попоістп›?

Один був астроном, п небо добре знав,

И зорі так лічпв, мов той вівчар отару,

А другий був поэт великий, п літав

Аж натто високо по-над людьми за хмару.

Тим ув обох бідах в кэшеиі аік гуло.

Не так-то густо дощ из рота золотого

Их иокропляв, и в н`пх часами не було

Чим кіннота напхать голодного-иустого.
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Оце эк прийшли, и вже их иишний, дивний вид

Очарував, мов той гусарин уродлнвнй

Дівчат-моргух, або пъяницю хитрий Щид,

Або на сповіді ианянку ксёндз лестивий.

«Як любо миготить полярниця зьвізда!

(Промовив астроном, стискаючи за руку

Поэ'га). Ох, коли б!... та що? про се шкода

Химерити. Не йде воно в мою науку.

«Завидую тобі: ти властен, як иозт,

Плести курзу-верзу, чи гоэке, чи й негозке;

А ми таньнюемо ио небу менует, .

Та й Анадаємо сторч у нетям... Боже, Боже›!

Зареготавсь иозт: «Не знаю, хто з нас двох

Дурьніщий, брате мій и друэке мій єдиний:

Чи той, хто рихмами зітхае ,,охок0х“!І

Чи той, хто на небо дерецьця без драбини...

«Га!... слухай! Чуеш, як у темній гущині

Голосить, тёхкае и стогне соловейко?

Неначе в кобзаря по дикій старині,

По славі бес иутя, щимить дурне серденько.

«Хоч яй иоз'г, а ні! мені не до смаку

Стогнаньне се иусте, мов плач по кумі экаби,

Або ті жалощі ио зьлюііі козаку,

Що чуемо було ми від сьліпоі баби.
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(А все-таки... охох! Хоч и гірка й трудна

Нам экизьнь судилася _с тобою, любий брате,
Да не схотіли б ми убогого зернаІ У

На величезний міх полови ироміннти.

«Дивись, от и тепер голодьні ми й экадьні,

А як у серьці в нас, як у душі простірно!

Владики жизни ми вселенськоі одьні,

И нам, немов царям, у сьвіті все покірно›.

_ «Просьтірно, брате, в нас також и в животі

(Промовив астроном, зом'ьявши в экмеиі чуба).

Дивись: он-та яга живе у тісноті

И серцем и умом, а роеплилась, мов груба».

-«А в неі чоловік (додав тогді иозт,

Зирнувши на двоіх, що за столом седіли

Та зкерли иівники) так впсох, як шкелет,

Що мов ёго на зкарт у гуньку нарядили».

_«Ое (каже астроном) бідаху так яга

Ссушила на сухар, ся відьма черевата.

С такою бабою и Самсонова снага,

Чи й Геркулесова, послуяъить не багато».

Шуткують, а яга, мов добрий пес-британ,

Вминала иівника и пивом запивала.

(Потоншае тепер у сухара гаман:

Іэк, відьмо, до-ехочу, аби не скавучала!
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«Бо хатьвю моркву раз-у-раз ёму скребе,_

Се найпевніща річ, _ опудало ротате.у

На неі дивлячись, не знаю, як тебе,

Менеяі взяла страшна охота істи, брате.

«Чи чуеш? се кістки в зубах так хрупостять

У брптана... А що? звелімо й ми подати

Такого эк півника. Заплатим гривень пять,

А білш не візьмуть з нас в такій простацькій хаті».

_«Да що як? ище дзьвінпть у каишуці сьрібло;

Вечеряти зк у смак годицьця й нам, поэтам;

Да й вам, небесникам, не вельми б то було

Приемно лазити голоднпм по илаиетам...

«Агов! ходи сюди! Чи чуеш, хлопче? Ѕіе!

Подай и нам таке иечене, як тій пані;

Та зараз иодавай, негайно принесп:

Во мусимо прийти до дому ще ґзарані,

«Щоб нам Наиѕтиеіѕіеґу ЅреггєеІгІ'а не платить».

_ « Єг1еіс11, теіие Неггеп, 31еіс11 › ! и зникнув довговязпй.

Ждуть студіозусп, пітьтягуе экивіт...

Борьікій би в Кракові постигли роІѕ1§іе вгаяу.

А мусять экдати: бо и их иоЫеѕѕе оЫіде...

-<Эх, друже, брате мій! недобре тут нам экити!

(Глаголе астроном). Мені-коли б куліш,

Або хоч галушки, до й був би я тим ситий.
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«А то дивись, яким зробивсь тепер сухар,

Як скорчивсь езкаком, иро свій почувши 2аЫен!

Мабуть не дешево занравив господар,

Дарма що не доріс до золотих ВіегііаПец!

ІІІ.

Тим часом як вони сумують на-тощак,

А зорі на небі з блакиту виринають,

И місяць геть підбивсь, и, попоівши в смак,

Британ ис Сухарем додому поспішають, -

На сідало тихе чиясь рука жорстока

Сягае помацьки и Еурицю хаиае....

«Еиррі кирр! кудах! Шкода! в цекарьні сторчака

Летить ис-під ножа; кров горло заливае.

Премудра Еуронька -як муха в'кипячі....

Облазить пірьречко рябеньке-зозулясте....

И на синіі вже в иалаючій иечі

Голісінька лежить. Незнать, якоі й масти.

Помазують іі не маслечком, салцем,

И, трохи вэкарившп, мукою посипають,

Засмагла на жару, и трохи не сирцем

С салатою гостям голодним посплають.

гІзьвіи. 10
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А вже рука жорстка по сідалу шарах!

Летять ис-під ножа Курчатка чепурненькі,

Що цілий день греблись в городі по грядках

И бока в ямоцьці лежали коло неньки.

Бо саме притягнув Жидів страшенний гурт,

Лихих пъявок, що кров живцем з народу ссали,

Тих що почули вже в Россіи сьвій капут

И мов у другий раз з Египту утекали.

Народ сей избранний, мовиацюків стада,

Набіг на люд сільський, пъяний та необачвий.

Безощадна, во-вік ненаситна орда

Зробила шлях новий на Львів той бідолашиий.

И ось, уже вона пробралась у Дорнбах,

Щоб студіозусам вечерю попсувати,

Щоб заглушити жаб сьпівочих на ставках

И всю иоззію з околиці прогнати.

Дарма, жеріт” собі и гламайте Курчат,

Наскочите ви тут як-раз на Фараоиа,

Здере він так из вас, що лучче б поросят

Вам істи в мужика проти свого закона.

Московські кербелі не так-то вже важкі

Про НашіеІ заказний в вас будуть у ксшені.

Дозиаете й самі, який то жаль гіркпй -

Ні за що, ні про що платити грошей экмені.
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Дэкеркоче Ніндова, не чуючп біди,

В Дорнбасі на горі, під літьню ніч тепленьку,

И поніміло все.... не мовкнеш тілько ти.

0 царю всіх пташат сьиівочих, соловейку!

Ти, мов поззіп сцілющая вода,

Дзюркочеш голосно, у сьрібні дзвони дзвоииш,

И як би ні гнела бідашнёго біда,

Хоч на часок іі від сердеиька прогониш.

Не слухай их, нехай гарчать Жиди; дзвони

И голосом твоім чудовним нас у гору

Над меркантильнпм спм пшчадьдем Сатани

Вознось и підіймай аэк під небесну зорю!

Заслухавіипсь тебе, забули Жидову

Сьвяті подвшкники голодноі науки,

И, як в лестивім сьні, бідахи на-яву

Втоиилп у твоіх піснях душевні муки.

Аж ось насилу ире крухмалеие мурло

Премудру Курку им, а Шпдові _ Курчаток,

И, мов би чарами, в трахтир перенесло

С калитки хприоі остаиьиій их нащадок.

Гукнувши Иаіііеи! всі трі гульденп як раз,

Ёаіѕап'в Ъоппе тиіпе, вони сіиаці заплатили

И, покрепившись так, на висиреній Париас,

На пятий поверх сьвій, як мога посьпішили.
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Бо не було вже в них ЅреггреІіііа в каишуці_

Наиѕтеіѕгегіу, що пм віччиннть, заплатити,

А й гірш би ще, колиб гаусмейстерській доцьці,

Що любить з обома прппадно говорити.

На небі чистому сияють зіроньки,

И душу вбогую и око звеселяють,

А на землі в травінблискучі черьвячки,

И сині искоркп ироміэк дерів літають.

Нечути Шпдови... Сьпівають соловъі,

_А по ставках жабп все нум та нум голосять,

И по людзьких серьцях воздушнпі струі

Тнху, сьцілющую гармонію розносять.

О экизне, Божества пречпста похвало!

Блаэкен, хто на тебе, як на сьвяту взпрае,

Хто в сяеві твоім усяке топить зло,

И в тебе на грудях младенцем засппае.

Вла;кен.... А як же тим, кого жорстка рука

Хапае с сідала домового тихого,

Хаиае иомацьки, та й душпть простака,

Хоч той ёму ні же не заподіяв злого?

Не вэке эк бо всім таким загубленим капут,

Мов Нурьці тій дурьній, що сідало вважала

За цітадель якусь? Невэке эк бо пм ні тут,

Ні там десь високо, не буде трпбунала?
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Ні! буде, буде суд на всіх безбожних зьлюк`

Що иохапали нас из домівок затишних:

Окрие соромом нелюдзьким гаспедюк

ІІотомство у своіх докорах віковішних.

ГІОСІОПІВ ДО ДР'МИ.

Так муза хуторна серед людей чужих,

Жартуючи, сумні иеребірае струнп,

З розмаю віщого по парках городзьких,

По гульбищах гучних илете вінки на труни.

Обходить иамятьтю ряди забутих трун

Тих друзів, що лягли за всенародьне діло,

И доторкаецьця злегесенька до струн,

Щоб сьлёзи не лились, щоб серце не боліло.

О друзі! о борьці за истену сьвяту!

Почуйте голос мій ис-під земли сироі:

Я вашу чистоту и духа иравоту *)

Приношу, як трофей, у пантеон героів.

ІІ

*) Сердце чисто созиэкди во мніѕ, Боже, н духъ

иравъ обнови во утробі; моей. Псалом Ь, 12.
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ДУМА-НАЗНА ПРО ДІДАЙ БАБЩ

про Курочку рябекьку и Надібку золотеньку.

чоріом и танець мои/і званій.

Як в омряці ночнім народьнёго жптьтя

Задницьця день яснпй духовиоі свободи,

Найперіи усіх тогді прокинецьця дитя

Пещепе матери розумноі, Природи.

По золотих дворьцях и мазанках-хатках

Побудпть нас воно, байдугкню челядь, сонну,

И россилае всіх, кому що до лиця,

На працю праведну, роботу чисту й чорну.

Царі й плугатарі однаково іі,

Дптину ту чуйиу, кукібливу шанують,

И що ні повелить, ніхто не скатке «Ні»!

Бояпьця погляду, и нехотя працюють. '

Бо матері своій, розумній п грізьній,

Всіо правду виявпть, а та не вибачае,

И ділом розум сьвій покаже мовчязний:

Бідою й голодом недбах вона карае.
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Так чинить Женщина. Так чиниш, Знана й ти.

Ти рано встала в нас и челядь побудила,

Щоб кожен працював умом до моготи,

Кому' духовна та свобода люба й мила.

Розбуркала й мене, старенького, да ні:

На працю ломову, голубко, не гоэкуся,

Віт тебе як я ралцем, коли даси мені

Потішить лінощі старечі, відкуплюся.

Ось, на ралець тобі іІіуріпочку приніс.

Вона внесе колись іечко золотеньке,

Знесе падібочку, незнану між гульвіс:

Замкнене царство в ній, гарненьке, хоч маленьке.

Замкнене, поки хтось великий Божий дар

Оберне на корнсьть земляцтву - рідне слово...

Тогді розгориецьця и зажахтпть, як экар,

Олжи страшилише и правди сила нова.



-152

имени сама.

Блаженьні нищіи духом, яко

тіѕхъ есть царствіе небесиое.

_ Матвея м. У', 3.

Був собі дід та баба, и збу

довали собі хатку на лёду.

Казочка.

-І'іолись був Дід собі та Баба, и зробили _

Не вам се кажучи-хатину на лёду...

Що нажили колись худоби, все підбили

Під себе нпцаки, загнавиіи их в біду.

На втіху, Курочку рябеньку, зозулясту

Старі самітники розгорили собі,

И вже не думали топтати білше рясту,

А підклонптися всевласниці судьбі.

За море, в вирей, край роскішний,-пречудовиий,

Задумали плисти на кризі ио-весьні.

Там хліба й усёго им був достаток повний,

Мовляв, як на умі голодьній тій кумі.

Тим часом Еурочку сусіде не зьлюбили,

Що гарно так старим сокоче й сокорить,

Оскубли и в иіро вороняче зьрядили,

Щоб з неі сьміх людзький на попрядках зробить.

' '1.
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Дурьні були собі, дарма що в школі вчплись

И знали люде их далеко по торгах,

Друковане й ручне письмо читать навчились,

Виводили й гласп в церквах по криласах.

Тим п надумались обідраньці покинуть

Село, що виперло из грунту их на лід,

И «за Дунай, мовляв, бистренькою заплинуть»,

Щоб збутись там лихих письменників-сусід.

Настала як ировесінь, и воду скрізь пустпло...

По-над затонамп зібралося село.

Що кригу с хаткою від берега відбило,

И дивно й сьмішно се невігласам було.

А Дід ис сінечок низесенько вклонпвся.

Сьвітила лисина, як місяць-перекрій.

«Прощай, громадонько, коли я с ким сварпвся

За статок трудовий, чи за маеток мій».

_«Шкода прощатися: вони тебе не чують...

(За Дідом стоючи, старенька ирорекла).

Вони з нас, бідолах, пще й тепер глузую'гь,

Як утекаемо с худібоньки й села...

«Не клаияйсь бо лихим>і

. , _«Так, Бабо, гріх казати.

.Лихі, чи не лихі, а в омряці вони.

Рятуй их, Господи, рятуй, Пречиста Мати,

З лукавих пазурів ехиди Сатани>>!
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_«Ще й молисься за них, за нашу ворожнету!

Ми им ненавидьні›... '

_«Оце эк то й мучить их.

Бо давня правда се, всёму відома сьвіту:

Ненавиден той нам, хто нас підьвів під гріх.

«Тим, Бабо, любимо - кому добро зробили,

И ненавидимо-кому зробили зло;

Еолиб же ні, ми все в заиомин би пустили,

И раю в серьці в нас, и пекла б не було»...

--«1`ай-гай, невігласе, старенький мій Степаие! .

Того ж и сталось так, що вдавсь еси благпй,

А про благою всяк, хто тільки в вічі гляне,

Вже й думае, що він-звеияй за се-дурішй.

«Похиле дерево еси, мій друже любий:

Тим на тебе й козли скакали й барани,

Агк покіль довели до лёдовоі згуби...

Худоби за у тебе -- сорочка да штани,

«Да хата-иокришка від дощику, від сьнігу,

Що хутко нікого ій буде иокривать:

Ростоиить сонечко наш грунт останьній_крпгу,

Тоді вже прийдецьця, ох! раків годувать.

_«Тп, Бабо, Курочку забула зозулясту,

Іі Господь, як нас, від нападу хранить. -

Хоч и не будемо тоитати білше расту,

Та нам вона якось поможе в сьвіті жить...
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«У сьвіті; сьвіту ж ми не тілько, Бабо, маем,

Що у вікні, мовляв: ёго там білш геть-геть.

Куди ми й думкою з земли не досягаем,

Куди нас приведе хиба сиасенна смерть›.

Зітхнула Баба й хрест на себе иоложила.

«На те (рече) я йшла, щоб нам у купі жить,

А раз душа кого від серьця полюбила,

Дак буде поки й тху вірнесенько любиты.

Пливуть и гу'горять, а кригу, мов руками,

С хатиною вода тихесенько несе.

В-останьне рідними лугами й берегами

Дід очі ириязьні иасс й не напасе.

«О рідна земле, ти, де мати нас вродила!

Яка ти осяйна й на соньці й в тумані!

Хоч би який талан нам доленька судила,

Тужити будемо по рідьній стороні».

Так Дід из Бабою, немов душа едина,

Одно подумали п мовчки прорекли,

Тоді як рідна их бессудьня Украина

Зникала в синяві и в димчасьтій имлі.

Пливуть вони Дьніиром, затонами крутими

Сокоче Курочка на криші, сокорить,

Мов сппле думками веселими-ясними:

Байдуже ій, чи рік, чи день у сьвіті жить.
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Тим часом береги ззирались из лугами,

Увзаем надилп дівчачі их пісьні,

А заливні луги _ с' крутими берегамп,

Мов серце з серденьвом коханим на-весьні.

Аж ось... Чи се не тпістоіш, Ерусалпме,

Влискучий на ввесь сьвіт по горах тих сьвятих?

Чи, може, ти се встав по Лонгобардах, Риме,

У ппшиих мармурах, у главах золотих?

Чи се им ті казки, старим нетягам, снплись,

Що чули від бабусь колись по заиечках?

Чи справді Золоті Ворота ирочивились

Туди, де сплпть сьвяті иечериикп в гробах?

Не вже се Киів наш едпний християнський

Престол, де сиоминки й над золото блпщять,_

Той, що піймався був у руки ляхопанські,

И мусила Русь кров за нёго пролинать?

«0 любі пращурі, що давнину зазнали

Прапращурську! коли б тепер ви оэкплп!

Ви б тих німих руін п сьліду не впізналп,

Що кровъю ще й самі и сьлізми облплп›....

Такі слова, чудьні, мов спомпики иророчі,

Ис серьця ув обох живим ключем лплись,

Як всі дива, що их неситі жерлп очі,

С тим, що в душі у них таілося, злились.
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О! як би любо им було тепер допхатпсь

До берега, колпб у бідолах було

В запасі про случай на кризі коло хати

Яке иопихачне знарпдьде, чи весло!

Тут прпместпсь бп им хоч сьмітьтєчком до брами,

Що від гріхів тяжких не одного спасла.

И в Господі почить з'бабами та з бабами_

Куди их крпга мов руками принесла.

Ні! так не судгкспо, а суджено за море

Славутою Дніпром та за Дунай илистп,

И хоч би ще яке бідах спіткало горе,

Без парного іналю тихцем перенести.

То сон прпсиився им, и зник з очей, чудовнпй,

И крпгу с хаткою ждуть пнші ще дива. '

Лягло упоперек Славути стадо чорне

Турів страшних... Реве рогата голова...

Реве одна, а там п друга, п десята...

ІІ крутить впрвою, мои те иекелне дно...

Се эк, мабуть, водяна могила Перепята,

ІЦо кличе степову до себе вже давно.

Чувала поклик той по запечках дітвора, _

Не наша, игколена по-чуэкоземській геть...

Здавалось, діялось недавнечко се, вчора:

Так швидко рід людзький косар той косить, смерьть.
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Но смерти Дід благий (чи дуреиь) не боіцьця.

«Душа моя (рече) у Господа в руках.

Нехай собі реве підводний тур, ярнцьця, _

Ми, Бабо, так як те козацтво на чайках,

«Черес хребет ёго перепливем на кризі,

И погуляемо по дивних тих сьвітах,

Що людям явлені у віковічній книзі

Словами-зорямн в бескраіх небесах».

И се Дід з Вабою на той Лиман спадають,

Що на ему було неволнпкп гіркі

Дьніпру Славутпці низесенько вклоияють,

З Босфору лкенучн кгалери-байдаки.

Все знае дурень Дід, хоч в школах и не вчився,

Як ті, що Еурочку в вороняче піро

Зьряднли... Він на сьвіт по-своёму' дивився,

И за розумне зло платив дурним добром.

Дурннм-благим, мовляв наш'нарід необачний,

Що золото таке, чи перло загубив,

Як вітер грунт ёго, на радощі дпвачні,

Ту хатку с крнгою, від берега одбив.

Переказом він знав, та ще й читав по зорях,

ІЦо діялось колись... Ему не то Лиман

Знакомий був,-він знав аж ген по той бік моря

Ще й зорявпй туман-небесний океан.
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«Грай, моречко (рече) и филею й вітрами,

Неси у вирей нас, в роскішний тихий край,

Де вже не діляцьця иадбаньнем з ворогами!

Пливн од иисьмаків, хатиночко, втекай>>!

И море слухае дурного, стиха грае,

И в вирей, тихий край, старесеньких несе,

И мов руками их на филі підіймае,

И очі ними Дід пасе й не наиасе.

То золотом вони червоним загоряцьця,

То блаватасами здалека заблищять,

То мов кармазином червоного багряньця

Аж очі заберуть, то перламп киплять.

Госиодень дух з небес легенько подпхае

(Здаецьця Дідові, та й Бабі вже тепер),

И кригу догори незримо підіймае...

«0 Боже! хоч би так я пливучи й умеул!

(Промовив Дід благий, чи дуреиь той письмацький)

_«О Божеиьку! колиб ти нас обох прийняв

У тьвій' пресьвітлий рай, у вертоград едемськпй,

Що Син возлюбленний тьвій нам обітував»!

(Старесенька собі за Дідом промовляє).

И Всемогущпй, що так жизьню п людьми,

Як тихим ходом зір небеспих управляє,

Чи в морі рибою, чи у степах зьвірми,
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Вволпв их воленьку: бессмертнпми зробились,

Се есьть померли, як ми звикли говорить,

Померли, чи на сьвіт у-друге народились,

ІІ чують, як міз них рябенька сокорить,

И бачить, як кругом бескрае море грае,

Як филя с филею навзаводи біэкнть,

Червоне сонечко вже сиочивать сідае,

Кармазин и блават в-очу в них миготить,

И ніч... Ні! ночи там ніколи не бувае,

Де Бог, Бог соньців, их на лоно взяв к собі.

Там сонце наново по заході спяе,

А зорі миготять из ним у боротьбі,

У боротьбі-таньці, небесьнім хороводі,

Під сьпіви янголят и всіх небесних сил,

Чого й не сиплося сёгосьвітьній природі,

ІЦо в дусі тількі ми очима духа зрим,-

Що в дусі віщий сон иредпвио виявляє,

Як нас крилі несуть, фантазійні крилі,

Кудись, де мертве все й забуте оживае,

Що тут экпло колись, чи снилось на землі.`

Туди й вони плпвуть по морю віковічнім,

По морю справді вже бес краю й бес коиьця.

Нема там берегів, як временам тим вічнпм.

ІЦо в них витае дух экпвотвору Оцьця.
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Пливуть у времена, в столітьтя нешчисленьні

На довгі тисячі, на сотьні тисяч літ.

В того ж бо, хто звелів зъявитися вселеньнім,

Тисячолітьтю й дьню однакий дан завіт.

Однакий дан завіт у нёго й мирпядам,

И нам, що с хором их навіки зільлемось,

Що вже не вернемось кг жалям, нудьгам, досадам,

И экизьню чистою впъемось-иричастимось.

Велике из дрібним постане в нас укупі,

Як се и Господу присуще, Богу сил:

Бо й в дусі нашому. и в бездиханьнім трупі

Та ж сама жизни суть, що й в сяеві сьвітил.

Чи ми труждалися, чи чесно забавлялнсь,

Чи мужамп були блажсньні, чи дітьми,

Чи духом з ннзини угору иідбивались, _

Все те зістанецьця за нашими тіньми.

Дитииоіо сей сьвіт покинув Дід убогпй,

И в нёго цяцею Еуріпочка була:

Оце ж іі и в ті иезримі нам чертоги

Госиодьня благодать з земли перенесла.

Як діти яблучком гуляюцьця в госиоді

В Пречистоі, що нам се певно подали

Ті, що колись були обмерлн по природі

И с сьвіту другого нам зьвістку принесли,

Дзьвін. 11
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Так Дід по Бабото о Бозі забавлялпсь

Земною втіхою, що в них була одна,

И душі чисьті их Куріпкою втішалпсь,

Що вкупі з нпмп глум ворожпй приняла.

И, як на небі зір п зірочок без ліку,

Що іі-око нічпе ще их не обняло,

Так ув обптелпх Господьніх чоловіку

Блаженнпх чпстпх душ кругом видно було.

И все, до чого що на сьвіті прямувало

У величі ума, чи в серьця правоті,

Все, що чужі краі прозвалп пдеалом,

Сияло перед ним в небесьнііі красоті.

Чи парством правив хто, чи біднавсь пс семнею,

Чи хто велике тут, чи хто мале робив,

Стояло там воно перед ёго душею,

Щоб веселпвсь добром, ние тут вовьдпобпв.

И все утеряне в земній плачу юдолі,

Таке, що серденьку до-віку не забуть,

Цьвіло-блпщало там квітками в Божім полі,

Немов плачущому вони встплалп путь.

Таке незабутнє п в Діда в серьці нпло,

ІІ нагпнало тай Бабусю до земли:

Через недолюдків вона не породила

Потіхп старощів, первопъвіту семъі.
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Аж се! у Господа любви з благого серьця,

Де вічно гарне все и все нігкне экиве,

Мов чисте янголя до Дідуся сьміецьця,

И Бабу мамою, матусенькою зве.

Нетреба эк там було людей про се питати,

Де з душамп Господь всезнаньнем иоділпвсь,

И хто сподобився такоі благодатп,

Тому здавалося, що там він п родивсь.

«Мій синочку! се эк ти! (став янголя Дід звати).

Ходи, на рученьках тебе подерзку ял! '

--«Моя дптинонЬко! (заголосила мати)

Тепер ми вкупці всі, Господьня ми сімья.

Споглянь, яку тобі ми цяцю там придбали.

Де не схотів еси на сьвіті з нами жить:

На кризі мазанку через моря иримчали,

На ній Еуріиочка рябенька сокорпть».

Ніяким дивом там сьвяті не дивувалп,

Де всяких див було в них вічне джерело.

Там душі ираведьиі так тихо ликували,

Як тисячі сьвітпл по небесах текло.

Узяв синка свого на руки Дід благенький

И Бабі квіточку Гоеиодьню передав.

Мов сонечко, сьміявсь до них обох маленький,

И рученятами до крпги тьріиотав.
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А крига, мов зоря, на иебесах блищала,

Мов сто комет-планет до-куионьки зійшлось,

И сяевом царські корони иотемняла:

Лід, глина, дерево, все сяевом взялось.

Куріиочка ж ряба ввесь рай обсокотала,

Щоб знали праведьні, яке вона добро:

Знесла бо золоте іечко й ясувала,

ІЦо ціле царствечко в надібці тій було.

Зьнялись тогді пісьні пречисьті херувпмські,

И розгорнулося іечко золоте,

И все, що грецький мир знав гарне, як и римський,

Воскресло тут. Було се царствечко сьвяте.

Ніхто спасенноі надібочки таксі

В Госиодьнему раю не ждав, не сподівавсь,

Та дивом сим, як ми серед грязі земної,

У серьиі чистому ні же не дивувавсь.

Бо в царствечку тому все праведне творилось,

Чого втворити в нас пророки не змогли,

Що розупам ясним з давсн давнезних сиилось,

Про що и кров лилась, и сьліз річки текли.

Возвеселпвсь благий, як царствечко побачив,

З великих радощів сердекга заридав:

Згорнув іечко знов, мов угольлс гаряче,

И золоту синку надібку передав.
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чоулом дорвмний мохй нкв таки знаний.

І.

Л знав тебе маленькою, різвою

И буде вже тому с иівсотьні літ.

Ми бачили багацько див с тобою,

Ми бачили п взналп добре сьвіт;

Боролись ми не раз, не два с судьбою,

И в боротьбі осппався наш цьвіт.

Од сьвіту ми прегордого відбились,

Да в старощах ще краще полюбились.

І 11.

Скажи, колиб вернувсь. изнов той день,

Як бачилпсь у-перве ми с тобою,

Чи знов би ти сьпівала тих пісень,

Що по сьвітах летять було за мною?

Чи знов бп ти, зачувши дзень-дзелень,

На мурозі лягала головою

И слухала музику тих копит,

Що до твоіх несли мене воріт?

ІІІ.

О! знаю, Що колиб есп и з раю,

Коньця й віньци усіх земних розлук,

Почула, що доріэкеньку верстаю

До тебе кріз дпмп пекелъніх мук
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И серденьком на силах знемогаю,

И палае знемопєений мійдух, -

Позичила б ти крил у серафима,

И ринулась кг мені сьвіт-за-очпма.

ІІІ".

И в морок зла зі сьвіту чистоти

Метнулась би одним-одна душею...

Перемогла б нечпсту силу ти

Пречистою иотугою своею, -

И, в-иарі, ми в чудовні висоти

Зьнялись би знов по-над экптьтя грязею,

И, пісьля всіх трівог и завірух,

Були б - один блаженно тихий дух.

 



ЬХІІ.

думА пРо тАтАРинА й оРАпА.

За Волгою в степах жив-пробував Татарин,

На призвище в Татар він звався Нарамза.І

С Татарина того зробивсь царський боярин:

Бо воін добрий був, ушкуйників гроза.

Переродилися ж у Росіян Татаре,

И рід новий постав дворян Карамзиних,

ІІ занедбав своих татарських предків свари

За чамбули й стада в авулах степових.

И не вбачав собі в гордпньцях-неотесах

Проводпрів ума и доблести взорьців,

И закохавсь в нових громадзьких интересах

Під скипетром царів, единости творьців.

И, думкою про них сиасенною иатхненний,

На ворохібиии стороньні не вважав,

Дививсь оддалеки на той народ непевний,

Що иівнем с предків Егал) бадёривсь-виступав:



-168

И з вірного того иарям великим роду

Високий розумом у мир один прийшов,

Що нашу дивну всім завиднинам природу

Збагвув, и руськпй сьвіт у темряві знайшов.

И славного во-вік Дванацьцятого Року,

Як з Кгалом двадссить язик на нас ийшло,

У нас Ііарамзину, бувалщини иророку,

Що буде з ворогом, закрите не було.

Знайшовши руськпй сьвіт, він руський сьвіт грядущий

Очима зьричими кріз 'темряву вбачав,

Цареві доброму, на працю невсииущий,

Умами правити й серьцими иомагав.

И квигу-библію російського завіту,

Що иращур правнуку з-давен завітував,

Під небувалу ще тревогу кругосьвіту

На поученьнє він перед царем гортав.

ІІ иоучався иарь, в царях благословенний,

Глаголючп: «Тобі хвала, не нам, пе нам, _

Тобі, що правдою парюеш у вселеньній,

ІЦо дав закон усім грядущим племенам»!

Списавши библію російського завіту,

Підьняв нас високо угору Карамзпи:

Прибавилось в серьцях ладу, в умах - совіту,

У царства и в царя зробився дух один.
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И воспарпв тогді орел наш двоеглавий,

Орел обох Росій, народів хизкпх страх,

И воэкэкадали ми під ёго крпльми слави _

Владпцтва мирного на сусі й на морях.

ІІ.

В тім краі, де весна про зіму не чувала,

Як про песковий степ не знають люде в нас,

Де ніч из днем иалким у рівновазі стала,

Де самосій росте банан и онанас, _

Жив дикий царь, чи князь, губатий, кучерявий,

Облпччєм сутемнпй, як иамяткова мідь.
ґЗдобув за зкпвота такоі тільки слави,

Що був страшний, як лен. и дуэкий, як ведьмідь.

і Не помогла эк ёму ёго ведмеэка сила,

Як на ёго напер такий як він, Орап:

Хуртовина ёго до кореня зломпла,

С потужного царя зробивсь мизерний раб.

Роспродано ёго з дітворою й жінками

По тих оплаканпх неволипцьких торгах,

И ростеклпсь вони крамарськимп шляхами:

Було их бідолах на сусі й на морях.
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Одно з заироданих в неволеньку царяток,

На забавку собі, купив наш царь Петро,

Обороняючи по иредках сьвій достаток...

(Любив народьню чесьть над золото й сьрібло).

~ Як виноградина, чіпляючпсь на дубі,

Щасливе й ирпязне росло Орапеня,

И виросло мале в царській иоходьній службі,

Що сскакувало вже й на дикого коня.

Оддав эке мудрий парь его в чужу науку,

Надав ёму имъя велпке_1`аннибал,

И иерейняв Ораи усю військову штуку,

И був у нёго син_преславний адмирал.

И заревли тогді гармати джерелаті

По тих сьлізми колись доиовняних морях,

Що доповняла их плачуща гірко мати, _

Нагнав и па Босфор и на Египет страх.

С царського иестуна, нового Ганнибала,

Прищепленний ироцьвів рід Пущкиних старий,

И древня слава их новою засияла

Над всі иравителі, над всі богатирі.

Подякував унук, тай знов унук за діда,

ІЦо в царстьві дано им притулок захисний,

Де захищае парь од дикого сусіда

Народ, мов той чабан - од вовка статок сьвій.

* 'тт
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И все те, що душа у иредках перезнала,

Все, що пережила з-давен кииуща- кров,

Чого ораиська та родина дознавала, _ _

Напасьть и торжество, ненависьть и любов, _

Нам Пушкин висьпівав на лад архикултурний,

И руську восхвалив над всі царства судьбу, *)

И викував новий язик літературний,

Мов бубон-тулумбас, мов золоту трубу.

Левиний острах той и та ведмеіка сила,

Що ними вславився мізк дикарів дикарь,

Все те наука в нім и зкизьнь переробила;

Царюе він у нас, потужний слова иарь.

ІІІ.

Як ливси руський дзьвін, дзьвівкпй на всю вселенпу,

Не жалували ми ні злата, ні сьрібла,

Аби скликати ним до-куии оглашенну

Науки гласом Русь до сьпільнёго добра.

В казан, що клекотів помішаним металом,

Ми вергалн які таланти здобули,

И жертва ся була единости началом,

И жертву сю ми всі від серьця принесли.

*) Пушкнн писав, що колвб ёму суджено народитись

і удруге на сьвіт, він би хотів иародитись чоловіком руським

над усі пнші наиіональносьті.
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Все переплавлюе велика жизни сила:

Татарина й Ляха, Орапа й Новака.

Из мнозкества племен едпне сотворила,

На диво всім вікам, Всевишнёго рука.

Татарин и Орап міз нас переродились,

Зробились чесьтю нам п славою во-вік....

Анахтема лк усім, що думкою відбплпсь

Від Інас, так як той Хміль, той кат-головосік!

Не мало постинав шляхецькими мечами

Прихильних до Москви иолковнпцьких голів,

Задумавши нову Руіну з козаками,

И на Москву дивпвсь, як хижий вовк на хлів.

Анахтема и тим, що по сьлідам зрадлпвпм

Губили на Москві правдивих земляків,

И язиком своім, дпявольські лестивим,

Туманпли й самих дерэкавнпків-мужів!

До наших дьнів лихі пронозп не вгавають

Хулу на праведне земляцтво возверзать;

До наших дьнів музкі-дергкавнпки не знають,

Де смути клсвета, де правди благодать.

0 дзвоне голосний! склпкай всі душі чисьті
В громаду вічову: нехай науки Ісьвіт

Осьвітпть розумп! нехай дух тьми нечистий

Не вносить клевети в братерський наш совіт!



ІіХІІІ.

ДУМА ПЕРЕСТОРОГА,

вельми на потомні часи потрібна.

І.

В жидівськім городі, що грішми брязкотів

Из раньнёі пори та й до глухоі ночи,

У давню давнину иророк убогий жив,

И не засьліилені маманою мав очі.

В своіх приятелів и навіть ворогів

На иризнацьці він був, як чоловік робочий.

Из року-в-рік що-день труэкдався та сьпівав,

Над працю й сьпів сьвятий веселощів не знав.

ІІ.

У-вечорі ж, як скрізь народ відиочивав,

Посівши на низьких уз гулицю порогах,

Тим часом як багач у багача гуляв

Та винами вппвавсь у дорогих чертогах, _

Пророк по зборищах убогих ирохождав,

Мов по бесиастирних овчарнях-синагогах,

ІІ серцем батьківським над людьми вболівав,

Що розум их туман великий окрпвав.
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ІІІ.

На ираведний глагол глухі вони були,

А ирпслухалися до сьиівів каломутних,

Еотрими серце их сьліиі вожді вели

По предківських сьлідах, крівавих и беспутних.

Розбоі иредківські великі похвали

Пирацтвом на морях и боем сухопутним

Сьтязкали в тих сьліппх, та промовних вождів,

И чарували слух обідраньців-Шидів.

П'.

«0 братьтє! (воипяв обідран'пям иророк

Серед их дикоі вечірьнёі розмови)

ІІирацтво на морях се не хвала, цпорок,

А здобич боёва- на се закон суровий

Від Бога дано всім, в кого здоровий товк

У голові зкиве. а в серьцічужас крови.
Лукаві погудки сьліпі воэкді гудуть, І

И до погибели вас, неуків, ведуть.

\`.

«Дивітесь, он палат на сонечку верхи

Блищять цяиьковані віиками да квітками.

Вам кажуть, ніби ви за предківські гріхи

Не иородплися паиами-дуиачами.

Бо предки дукачам зоставили шляхи

До втеків крадькома з великими скарбами.

Було б усіх панів описами зупинить,

ІІ панських немовлят в крові батьків тоиить.



І'І.

'«Теиер би ви самі зкили в таких домах,

ІІивамп, впнами, мсдами б уиивалпсь:

ІУся б земля була в тих зкилавпх руках,

Ботримп музкики с иаиами росправлялись.

А 'го раюете хпба в одних шпиках,

Що по панах новим панам подоставались.

Останьню денезкку іппнкарьці несете,

Не горілки, сьвій піт крівавпй там п'ьетс.

І'ІІ.

«И слухаєте ви, повішавіпи носи,

Бобзарьську проповідь, безрозумну науку.

Лряцьпя в вас серьия, мов людозкерьні исп

Тих часів, як панам ви завдавали муку

ІІ присудили им- чи то лезвом коси,

Чи списом и н01кем_из душамп розлуку,_

И робом иредківським горланите пісьні,

Про позкарі та кров гукаиьня иавпсьні.

Пи.

«Доволп взке було руіиникам хвали

Од ваших кобзарів, що з-низу закипае,

А зверху, иіиою блазеиськоі хули,

Их пісьнп, мов з горшка щербатого, збегас.

Так ваші ирашурі васалськимп ревли

Бикамп лютими; да память не зазиас,

Щоб виревли вони народові добро,

Щоб тихо й весело в низьких хатах було.



_ 176 _

Іх.

«Не слухайте ви их, вождів своіх сьліиих,

Одьрідьдя книжників, насіньня фарисеів,

Що ніби гордий Рим воітелів сьвятих

Скрутив неволею, ионівечив Евреів.

Рим гамував самих нашийників людзькпх,

Обороняв од зьлюк побожних назореів,

И хлібом запоміг пустий, голодний край,

Що здобочи чигав, не дбав про урожай.

Х.

« Колись давно сей край був -мов едемський рай. _

Стояли в нім скирти по гумнах ожередом,

Сторицею зерно родило про-случай,

И поголоска йшла, що молоком та медом

Тенла ёго земля... О Боже! не ирощай

Тому, хто ввередпв ехпдним увередом

Нам духа,_хто підьняв нас на дурну войну,

Щоб звеселити тьми владику, Сатану.

ХІ.

«Наука в нас була з давняшиіх літ мала,

И ту він зьиівечив, догоджуючи аду.

Безумна помста нас у темряву ввела,

Як ми почаділи від кровяного чаду

На иожарах, де вся иисьменьнісьть полягла.

И дав нам демон тьми за подвиги в награду

Руйновище пусте да голоднечу й мір,

Юдоль оччаяньня, німоі смерти ппр.
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хп.

«Тогді як то гордий Рим, забувиш всю біду,

Що ми ёму не раз ув осьліпі чинили,

Як на ёго свою ирироэкдепу орду

Ш чужою дпчею про пгарианьнє водили7

Не захотів воздать нам по заслузі мзду

Так, як би ми ёму, коли б змогли, зробили:

Одьннв у нас из рук посьвнчені ножі, -

И ми тепер імо з-біди сласьні коржі.

ХІІІ.

«А що завидьні вам роскоші дукачів,

Людзьких, мовляв п'ьнвок, ненаситних драконів,

(Як чуете ви се віт тих сьліпих вождів,

Від голосних клепал и иустодзвоннпх дзвонів),

Марнуйте всяку річ, хто б с-піт-тишка ні вчив.

Се воля жизьняних неиохибних законів,

Що б сила силою из віка в вік була

И в висотах добра, и в ирепсподьиіх зла.

ХІУ'.

«Нехай вони й и'ьявки, нехай вони й вовки,

Прожерливі леви, ненаситьні дракони, _

Коли ви надитесь гидкі своі шинки

Ледачим ироміиять на ппигні вавилони,

Як учять кнткники, байдугкні на людзькі

І/І на божествені вселенськпі закони,

Дак я вам просту путь до того покажу,

И правду голосну не боячись скажу.

Дзьвін 12
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ХУ".

«Ледарговатп ви не мислите вгорі,

Ви иарства Божого внизу спасеньні діти...

(Так титулують вас ті, що в теплі й добрі

Седять и хочуть вас панами поробити, _

Панами не в свойму, в сусідзькому дворі,

А сьвііі дьвір наглухо, як серце зачинити).

Ви правди хочете, громадзьного добра:

Не лізте зв из ножем до панського двора.

ХТІ.

(Не ираттесь из огнем пексльницьиим до тих,

Що не дають, мовляв, голоті панувати:

Бо не впадае діл и подвигів благих

Дорогою гріха та звірства совершати.

ІІехаіі карае Бог недолюднів лихих,

А вам хто право дав иерестуип карати?

Скаравши бсссудно, ти будеш гірший кат,

Ніж тоіі, хто дослуживсь гріхами до палат.

ХТІІ.

«Коли ж хто вгору зьнявсь таким ясним умом,

Що іі кесареві путь з'ьумів би показати,

Над сьвяченим ёго столітьтнми судом

Не надьсн иотоитом крівавим иануватп.

Через руіну лжа, сьлідом за мужпком,

Гадювою вповзе в цяиьнонані палати,

И будуть з мужиків тіж самі знов пани,

Клсврети духа тьмп, знарядьде Сатани.У
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ХТІЦ.

.«Се бачимо й тепер. Як уляглась війна,

Що вдарили були на кесаря ми з дуру,

ІІостала в нас тогді велика новина:

Не одного підьняв угору гайдабуру

Великодушний Рим, аби луна дурна

Не баламутпла завидлпву натуру,

Що ніби в кесаря той тільки римлянин,

Чий батько римський був из-роду гражданин.

ХІХ.

(И иоробилпся вельможними такі,

ІЦо й підписатися бес писаря не вміли:

Бо по батьках були мизерьні лушники,

Що знали тільки лук да загайдак, да стьріли,

В походах нюхалп, де пахнуть горілки:

Туди, мов сарана, Господень гнів, летіли,

Палили бес путя и гумна и стогп,

Всёго статешнёго запеклі вороги.

ХХ.

«Оце ж вони й живуть,_вони, чи, все одно,

Унуки их, у тих ияпькованих палатах,

ІІ байдуже им, що засьліплене вікно
Не сьсяе сяевом в унизьких мужичих хатах.

Таке зв из вас самих постане в нас багно,

Як будете ходить у здертих с панства шатах,_

Як пс своих нпзенькпх да сутемрявих хат

З ножами доб'ьетесь до золотих палат.
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ХХІ.

(Ні, мпле брагьте, ні! се не дорога вам:

Се балка та грузька, в котьрій пани тоиули,

Що, затемнивши сьвіт авгурством муэкикам,

Самі з их темряви и досі не зорнулп.

Гей, не зьвіряйтесн иисьменним ницакамі'

Вони вэке раз дурних у невилазну ихнули.

Чим хоч ехидзтво зви, як хоч ножа сьвяти,

Ерівавим манівцем до щасьтя не дойти.

ХХІІ.

(Воно в вас, мов той скарб, у схові по хатах,

Хоч би от ветхости лягала хата й бока.

Талан и доленьку ви дернште в руках,

Під вічнпм назиром всевидящого ока.

Робіт' по правді всім, и тим, що у свитках,

И тим, що на свитки иоглядують звисока,

По правді, так нк вам Учитель повелів,

Що на кресьті, мов тать, за ираведьиісьть висів.

ХХІІІ.

(По правді й щпросьті... Який се талісман!

Яке се двигало про вбогих и багатих!

Яке сьвітило в-дсиь на морі піт туман,

В-ночі піт темряву дьля караблів крилатих!

Ви білше маете, нігк сулить вам обман,

Підштовхуючп вас на дукачів иузатих.

Зиарядьдем простим сим ви сьвіт покорите,

И сьвій убогий край на-вік збагатите,
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ххн'.

«Непевна доля іі тих, що мов иьвіти цьвітуть,

Коли з их процьвіту не буде миру плоду.

Понивнуть до земли, погпбне всп их путь

'Через их ледарство, собі и людям шкоду.

Не в золотііі писі земноі жизни суть,

А в праці праведьній, у послузі народу,

В тій иослузі сьвятій, що о з неі всім було

И вбогим землякам и дукачам -добро.

ІІ



ЬХІУ.

думА про нАйвишчий дАР.

Летіло цьві дуіиі на крилах уиованьни,

На крилах віри в жизьнь всемирьнёго добра...

Уиившись нектаром сьвятого зааоханьни,

Ся иара `іистих душ віноь: из роз несла.

Рече одна одьніїі: «Оце ми покидаем

И топимо людзыєі в запоиині дари.

Незримо мирові над миром пролетаем...°

Байдужні нам царства, байдуэкні нам царі,

«Байдужна слава их и все, що рідна мова

У струнах золотих вікам передала...

И навіть всі иісьні, що муза суеслова

Ними у серденьно мое восторг лила.

(Один вінок любви, сьвятого закоханьня,

Що ним було одно 7дного вінчали ми,

Нехаіі зістанецьци, як дар завітуваньня,

У достойніщоі людини на землі, _

«Дар уловлять серьця в ту любосну науку,

Що нас ио-над людьми с тобою вознесла, _

Що иідіймала нас над всяке горе іі ыуку,

И нам ще на землі познати рай дала.
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«Бо пише все - мапа: едино на потребу _

Любнти блшкнёго, як любиш сам себе...

Тиближнійзблиэкніхмій,підьннвменетикгнебу:

Білш ніэк саму себе любила я тебе.

«И се эк то й е воно, про що працюють люде,

Про що художества й наук вони дойшли,

Про що турбуюцьцн, як з нами далше буде,

И хочуть осягти усі коньці земли.

«Я в серденьку моім вселенную носила,

Я міэк людьми тебе, як сьвіт у тьмі, знайшла,

Тебе мого ума царем настановила,

И з роз тобі вінок на голову сплела.

«Благословеньні сі квітки неувядущі

Мені Господь любви незримо показав.

„Нехай вони (рече) про всі віки грядущі

Благоухають, що б ваш мир одраду мав __

«,,В иечалнх и в трудах и в клопотах щоденних,

Що ними 'дно 7дного знай люде бременять

Задьлн химер своіх, чи баришів злиденвих,

Покіль я призову кг собі их душі всьпять“>›.

(И кожному, як нам, достойним в любій парі,

Дае він вічних роз иахущпх на вінок,

И кожна пара так, блазкєивая, верстае

Дорогу до ёго блажеиних домівок.
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(И, покидаючи обителі людзкиі

И все, що розами в душі моій цьвіло,

Бажаю, щоб знов хтось знав радощі сьвятиі,

Як серденьку мойму даровано було.

«Сказки эк мені, мое розумно закоханьнє', -

Ти взнав юдольній мир, ти добре взнав людей:

Кому нам передать сей дар очаруваньия,

Сю чесьть, чесьніщу всіх заслужених честейї

«Нехай и той, чи та, уквіччана, шукає,

Як я тебе колись шукала мін; людьми,

И сим вінком ёго на радощі вінчае,

Як зьвінчані були колись на щасьтс ми,

«Рівен сей дар тому, щоб мертвих воскреитати,

Або бессмертний дух серед людей рождать,

Тим над усі чесьті повинен він стояти:

Любов бо в серце влить _се Боэка благодать».

__ <Воистпиу! (рече сиарований до неі).

Ба й ті, що струнами рокочуть, як Боян,

Поставили ёго над всякі аиогеі:

Се царь людзьких сердець, самодерэкавний пан.

«Над всі дари сей дар, иад всі чесьті ианус...

Тим, розовпй вінок прийнявши з Божих рук,

Нехай блаженная душа ёго шануе,

Елейнод заиомпну гірких житсйських мук,
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«И в Господа про те самого поспитае,

Кому сю благодать, з дарів найвишчий дар,

У спадок передать між людьми подобае,

Одраду між одрад, сьвнщенниіі жизни зкар?

«Благаіімш ,,Господи! немногим из немногих

. Ти дарував талан- любити бес коньця,

Любовъю вознестись ио-над зьвірят двоногих

И возлетіть людьми до тебе, до Оцьця.

(„Вкаэки нам, хто з людей живих правдиво стоіть

Прийняти вишчу чесьть, яка на сьвіті е,

И рани в серденьку сьвятим натхненьием гоіть

Тому, ному любов и душу віддае“› ?

-~ «НіЕ н не доступлюсь туди, де херувими,

Серед осьвічених сьвітилами иалат,

И в хорі сил сьвятих нрилаті серафими

Оьпівають-вопіють „Сьвлт, Господи, сьвят, сьвят“>›.

(Я никну перед пим, и землю забуваю,

И навіт наш вінок мінле наче цьвіт...

И сьлізми все, чим я щаслива, виливаю,

И тількі сьлізонь'ки від мене мае сьвіт.

«Я на землі жила коханьпя тихим раем...

Іі покинувши, не мусимо забуть.

Тепер до Бога ми, блаэкеньні, возлетаем:

Наставмо ж и людей на благодатьню путь.
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«Яіадащ щоб ище чиясь душа дознала

Любовних сьвятощів, що ними я жила,

Найкрашчого з людей вінком сим уквіччала,

И дар поэзіи в иоэті обріла...

«Вінчаючи ёго коханьнем на натхненьнє,

Нехай у парі з ним восторги чисьті иъе,

И духа истени з Оццем іі общеньне

Грядущим по іі сьлідам передае›!

Речс спарований: «0 тихосьвітна зоре!

В тобі від юних літ Господь живий живе:

Пролий эке па земних братів любови море,

ІІІо й с-під небес тебе міэк' бідолашніх зве.

«Сказки як тепер мені: комусей чудотворний

Вінок из роз, кому достойно иодаси?

Хто з міждо чад земли, у темряві тлетворьній,

Так серцем ираведен, як праведна еси»?

И слёзи ронючи, мов росу благотворну,

Вона ёму: «Згадай про торжище сумне,

Де ядовпту-лзку, гадюку-зьлюку чорну,

Дрочили язики против тебе й мене,

«Дівчина ж отроча від гурту відрознилась,

И погляд кинула на гадину грізний,

И пам, незнаемим, незнаема вклонилась.

Сияв архистратиг в тій дівчині малій.
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«На голову страшну без страху наступила

Пятою голою, в потузі чистоти, _

И вмовкли язикп, и виросли в нас крила,

Щоб над безоднею клевет нас вознести.

«Вона ік живих людей одна правдиво стоіть

Прийняти впшчу чесьть, яка на сьвіті е,

И рани в серденьку натхненьнєм чистим гоіть

Тому, кому любов п душу віддае.

«Нехай же сьвятощів душа іі дознае,

И ровами во-вік пахугцимп цьвіте,

Найкрашчого з людей вівком спм увіичае,

И дар иоэзіи в поэті обріте>›!



І.Х\`.

нА чужій чужині.

И тебе вже оце не побачу, мій краю коханий,

Не побачу степів тпх роскішних, гаів тих сьпівучих,

И полязку бес слави в могилі німій и нікому незпаній

И забудуть мене на Славуті Дніпрі, на Порогах ревучих.

Не забудеш мене, иоки віку твого, моя нене Вкраіно,

Поки мова твоя голосна у пісьнях, як срібло чисте дзвонить:

На що глянещ, усюди згадаещ твого бідолашнёго сина;

Туиодумство людзьке, моя неие, віт тебеёго не заслонить.

ІІ



ІлХІ'І.

ОДЬВІДИНИ.

І.

Тим часом як недомпсел землниький

Юртусцьця в тпгсьменницькпх кагалах,'

Мов ті сейми в землі погпбній Ляцькій,

Ііохаецьця в руінних пдеалах,

И строігь сьвіт на темряви началах,

Я в тихій зачиняюся хатииі,

Недбаю, що там пишуть по журналах,

И, притаівиіись на чужій чуэкині,

ПІиряю думками по рідній Украіиі.

ІІ.

До мене Муза, в образі любовп,

Од берегів дніпрових ирпбувае,

И пишними не'гязі-козакові

Картинами хатину зукрашае,

Пісьнями заволоку розважае,

И кобзу строіть на високі тони...

И дух ёго ионурий воскресае,

И возвишаецьця над миліони,

Що серцем хиляцьця під грішиицькі закони..
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ІІІ.

0 Музо, боэкество сердець правдивих!

Нехай Лукавство сьвіт порабощае,

И фарпсеів сьвято-нечестивих

На впсокосьті слави иідіймае:

Наш дух на тебе в тузі уиовае,

Сумних сиріт экивущан кринице!

` Мов олень на источники зкадае,

До тебе лине, розуму царпцс,

Любови й чистоти сьвита, небесиа жрпце!

ІІ

-\:_



ЬХУП.

ДО НОБЗИ ТА ДО МУЗИ.

Мои ти втіхо, кобзо тихострунна!

Одна ти в мене из утіх зісталась,

Як жизьнь важка, гірка, великотрудна

До вічного спочивища добралась.

Заграй мені, мов тоіі Эол воздушний,

Озвпсь, голубко, забуркукай стиха,

Ачей козак, нетяга ирямодушний,

Позбудецьця хоч на часину лиха.

Шене ёго из края в край, тімаху,

Людзьке лукавство да ехидзтво кляте.

Завидуе він стеиовому итаху,

Не маючи й могили, щоб исиасти.

Заграй эке згорда голосом величнім,

На сором зьлюкам, що тебе илямують,

Загрімай на лихих докором вічним,

Нехай тебе віки грядущі чують.

А ти, мое надиханьнє сиасенне,

Моя ти Музо, в образі любови!

Покинь бідаху на житьте злиденнс,

Иди собі на береги Дьніпрови.
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Там люде в темряві седять глибокій.

Ти их осьвітпш сяевом небесним,

Я ж тут од мук спочнну, одинокий,

Дознаю Щасьтя прахом бессловесним.



ЬХУІІІ.

Привіѕтствую тебя, иустьінньій уголокъ.

Пушкина

і.

Вітаю глуш твою, куточку мій затишний,

Де н ховаюсь од лихих людей,

ІЦо гайдамаками осіли «город пишнпй»,

Хватителями гпдосних страстей,

Черес котрі наш край ув Азію подався,

Пустииею ума п людзкостп дістався.

ІІ.

Я тут-мов у раю... Кругом живуть панки,

Такі эк байдуэкні до самоиознаиьвя,

Як их хаитурники, их судьді й мужики...

Благословениий край розумованьня! ^

Погляну з захисту-води, воли й воли,

Безмовні, як и их батьки й діди були.

ІІІ.

Я тут _ новий Адам : сьвій тихий рай обходжу,

И всім скотам даю именованьве,

Скотам и гадам, що в которого знаходэку,

На сиоминку, на вічне иамятаиьне,

ІЦо пробував колись в ”цім краі чоловік,

И між німих зьвірят ирогкив блаженний вік.

Дзьвін. 13
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П'.

Як ираотець Адам, ходжу я тут за плугом,

В иоту лиця сьвій хліб насушний ім,

И нікого мені назвати братом, другом,

Або слугою не-лихим своім.

А все ж ми з Евою щасливші над зьвірята,

Над всі воли, осли, телята, поросята.

Т.

Як праотець Адам, я знаю зьвягу хатьню

Ис Каіном беш чести й без ума,

Та, молячись, дивлюсь на Еву благодатьню,

И не подуэкае мене ворозка тьма.

Сьміюсь на хуторі и с темного хпжаптва,

Иу з велемудрого письмацтва-гайдамацтва.

ТІ.

Благословен Господь за всі ёго дари!

Благословен: сиодобив мене раю...

Працюю від зорі до иізьнёі пори

И на погану иогань не вважаю.

В затишному раю (я води Летп иъю›,

Да тихострунную настроюю мою.



ІАХІХ.

КОЗАРЬЛЮЗІЛОБОДЬ

посилаючи ёму ..Байду“.

На мене снрива, мов вовки з байрака,

Дивились-иознрали мудреці,

ІЦо в мене думка з ними не однака:

Вони бо знані на всю Русь нравці.

По викроііиі винроюють готовій

Историю, романи, ба іі стихи;

До як же хуторному иростакові

Вбачати их иисьменницьні гріхи?

Ти ж, не мудруючи з ними лукаво,

До мене, як до брата иригорнувсь,

Піхо'гою прибув на хутір браво,

Гостипьців гарних л в тебе здобувсь.

За них оце дешевого гостиньця

Тобі, мій друже нозарьлюго, шлю.

Нехай тобі він хоч про те згодицьця,

ІЦоб знав, яку гірну я часом иъю.
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Хотів би голос по сьвітах пустпти,_

Мій голос буря-хуртовина рве.

Хотів би правду людям говорити, -

Ведмедем дуросьвіщина реве.

Чортма на сьвіті правди, от що горе!

Іі, мовляв той старець, «не зпськаты...

Хиба пійтп з нудьгп на Чорне море,

Щоб на гаках ио-Байдинській сконать.



ЬХХ.

ПОНОБЗАРЩИНА.

Не славте кобзаря словами золотими,

Повісте ви над ним ёго трииьиятоструину,

Нехай між липами пахущнми-тустими

Из вітерцеи веде розмову тихо-думну.

Нехай Эол іі тихесенько тойдае,

Як пс сестрою брат, про нёго розмовляє,

Обнявшись, шепче іії п душу розважае.

И, хлиилючи, вона про все ёиу росваже:

Якого щасьтя з ним и горя вдвох довнали,

„Як ополчалося на них ехидзтво Враже,

Як мерли обойко п знову восиресали.

И буде він іі тихесеныєо тойдати,

Як пс сестрою брат, про нёго розмовляти,

Обнявшнсь, плакати и тугу розганяти.
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Не славте кобзаря иісьнями головними:

Дзвінить ёму хвалу ёго трицьцятострунна.

Колись він заблнщить між душами явними,

И зникне вся хула ворожа нерозумна.

И буде дух ёго из віку ввів сияти,

Серьця сьцілющою водою понропляти,

И рани гоіти, и сьлозн обтирати.

Н



ЬХХІ.

КАВЕРЗНИНАМ.

Як на Сібір колись ви засилали

Правдивпх земляків московськпми руками,

Так и мене сюди заиакували,

Щоб я бесідував з одними музкиками,

Щоб картами пьяними забавлявся,

С підианкамп туиими тільки знався.

Шкода и злости вашоі и праци:

Я розмовляю тут из богом Апиолоном,

Не дурників-ианків, а муз и грацій

Зьбіраю в хуторі моеі ліри дзвоном.

С талангами всесьвітніми тут знаюсь,

З Гомером и Шекспіром обіймаюсь.

ІІ



ЬХХІІ.

ТАТАРАМ

про 7Поэму „Маруся Богуславиа “.

І.

Се правда, я Татар незгірщ мамою,

Орду, що на Вкраіну набегала.

Я серцем чуйно ті иечали чую,

Що давнини пісьнями впливали,

Виразно иожарі живоиисую

И той исир¬ що дича в селах брала,

И королівсьниіі дзьвін в німому нраі,

И серце, струене в домівці-раі.

ІІ.

Да не книжки мені иро те казали,

И не с пісень иро ті я знаю муки:

Ви на мене ордою налітали,

Ордою дикою під бунчуком науки.

Мое добро брехнею руйновали,

Мені вязали дуросьвіцтвом руки,

И ио живому в язики дзвонили,

Мое имъя и славу хороиили.
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ІІІ.

Татаре! де ви дімісь-познииали?

В яких улусах темних иоховались?

Забуто все, що ви в нас витворяли,

Одьиі моі иісьні про вас остались.

Сиажіте: ни вас люде величати?

Якими титлами ви в нас пишались?

Щоб знав про вас убогий антиивариїі,

Додаючи до мене коментарий.



ЬХХПІ.

ПИСАНАМ-БРЕХАКАМ.

Звиваете мені вінок терновпй....

Лаврового в ледачих не прошу,

И ропотом на суд ваш суесловий

Перед судом Господьнім не грішу.

Не люблять псп, на гавканьнє готові,

Гарячого (всяк звае) кулешу.

У правди вид иоломъянпй, огнистий,

Жахаецьця іі дух тьми нечистий.

ІІ.

Понурившись у землю, мов бикп,

Ви ревете на ревпщі иисьменства.

Так по своіх вертепах козаки

Ревли проти Москви й іі главепства.

И доревлись, що их у креиаки

Повернемо, подвиэкииків равевства.

Хто лк повернув? Зрадливі пх брати.

Хто покарав лихих катів? Кати!
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ш.

Так ваша кров лиха й тепер бунтуе.,

Бес совісти, беш чести, без ума.

Письменницьне багно, мов Січ, юртуе,

Силкуеиьця згаснть сьвіт правди тьма.

Ні! яы Москва над зьлюками иануе,

Що на іі гавчять бес сорома,

Тан праведьні иісьні моеі Музи

Накладують на ваші брехні вузи.

ІІ



ЬХХП’.

МЕТАМОРФОЗА.

Нечисто в'ь ннхъ воображеиье,

Не ионимаетъ насъ оно.

Пушкшгь

Дорогу темряву мою

Ти райсьним сьвітом осьвітила:

Бо душу чистую твою

Пречиста сила исявила.

Дорогу темряву мою

Ще гушчим туманом омрила:

‚Бо душу чистую твою

Нечиста сила “омрачила.

Як серденъном твоім ясным,

Мов сонце¬ дух мій осияла,

Над всяким 1гворивом земним

Ти в мене божеством стояла.

Як розумом чужим, тупим,

Мене на розум наставляла,

Дитям оцьця брехні сьліиим

В моім умі и в серьці стала.

І|



ЪХХЇ.

АБАДОННА.

Аминь, аминь глаголю вам'ь,

нко вся отпустятся согр'іэшенія

снномъ челов'Ьческимъ, и хуле

нія, елика аще восхулнтъ: а

иже восхулитъ на Духа Свята

го, не имать отпущенія во-в'ізки,

но иовпненъ есть віъчному суду.

Марка ш. ІІІ, 28. 29.

Я вас намалював, иедовіркп сьвятпнп,

Хулптелі ключа живого Гипокрени.

Чудовищем гидким до-віку на Вкраіні

Стояти буде образ ваш мерзений.

И дітям матіркп віддалеки на него,

Як на иекелнпй лик, показувати будуть,

На зневажателя натхненьня иресьвятого,

И діти Абадонпу не забудуть.

И, як в німих віках иотоне Украіна,

Над нею чудпщем гидким стояти буде

Мои гидотою бессмертная картина,

Щоб гидували вами вічно людс.



ІлХХУІ.

ПРАВЕДНЕ ПАНУВАНЬНЄ

Голубко Музо! годі сумовати

Да планатись над сьліиотою черни,

Що золотом впнцьковуе палати,

Од сьвіту правди сховища мпзерьні.

Обіїімемось та пііідемо в левади,

В поля, в луги, в гаі іиирокошумні,

Чи не розьвіемо тиэвкоі там досади

На узурпації, на захвати безумні.

Глинь-подивись, який в нас «пишниіі город»,

ІІ скільки в нім окраси дорогоі!

Диханьня нашого не труіть смород,

И десиот мисьли не гніте живоі.

Пісьними тут ми з Богом розмовляем,

Вселенна серьцю нашому~ відкрита,

И обласьті ми ширыиі осягаем,

Ніж та бідота, золотом окрпта›.



ЬХХУП.

П 0 3 Т 0 В І.

Побтъ, не дорожи любовію народной.

Пушкина.

Нобзарю! не цивись ні на хвалу темноти,

Ні на письменницьку огуду за иісьні,

И ласки не шукай ні в дуиів, ні в голоти:

Дзвони собі, сьиіваив сьвятій самотині.4

Не ярмарку тебе гучному зрозуміти

Серед своіх трівог, або иустих утіх.

Нехай турбуюцьця, чи граюцьця, мов діти:

Ти на високий лад не перестроіш их.

Их небеса-_-базар, их божество-мав/юна.

Купують, продають, міняють крам на крам,

И буквою свого жнтеіісыєого закона

Готові зруііновать духовний правди храм.

Готові, п не раз на торжищах великих

<Росини, роспни ёго>>! внгунуе тиран;

Но не смущаецьця тьвііі дух од кринів диких:

Ти -- невмірущий Царь, ти іі над царями пан.



ЬХХТІП.

ЦАРСЬКА ГРАМАТА.

Сннъ мой есн тн: азъ днесь родихъ тя

Псаломъ ІІ, 7.

Я _царь, и буду ще иредовго царювати, _

Азк поки крашчого над мене вродпть мати.

Той області нові широкі осягне,

И сяевом своім затуманить мене.

Блаженний відойду кг Создателю Адама,

Возьляэку в правоті на лоні Авраама,

И веселптимусь тим вічно з ним удвох,

ІЦо крашчого царя над мене дав вам Бог.

Царюючи ж тепер над вірними серьцями,

Самодерэкавствую ирпхильнпми умами,

И се тебе моім наказнпм огласив,

Найбілшою міз них повагою окрив.

Повага та _ мого достоенства частина:

Ти не наказний мій, возьлюблеиа дитина.
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И будеш у мене дитиною во-вік:

Такий бо з мене вдавсь на Сьвіті чоловік.

Я глибоко в душі 'й любов таю й ненависьть;

Осуджуе ж мене мизерна тільки зависьть.

Даьвін. 14



ЬХХІХ.

 

СУМ И РОЗВАГА.

Вобзо! давно ми с тобою ио сьвіту блукаем,

Добре та й добре обое сей сьвіт лихий зпаем.

Знаем, яка тут бувае холодна весна,

Як побивас иервоцьвіт морозом вона.

0 мій иервоцьвіте любий! моі ви надіі!

Кобво! де діиись усі мовчизьні твоі мріі?

Рано иорвалась твоя найдорожча струна.

* *

*

Тим-то, гоиубко, иро сьвіт сей невесело дзвонити,

Дзвонити иеребовком, стиха, мов мертвих хорониш.

Що за важеньні ти мисьлі наводиіи на ум!

Скільки у тебе гірких, ще не сьиіваних дум!

Годі зк бо, сестро, туэкити, мои зкалібнице!

Годі квилить-ироиішляти` ясна соколиие,

Мов би почула еси смертоносииіі самум!

* *

>ѕ=

Гать-подивися: «роскрились високі могилш:

Знасмо вже, «кого в них>` и як иолоэкили...

В раду вібравиіись, козацькі иотомки тудуть,

Творять над грииними иредками ираведиий суд`
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Нроиить гаряча сьлёза незагоені рани,

Топпть, як віск, беззаконно-тиранські кайдани,

Вказуе жпзьні новий, не-неволницький путь.

Кобзо орлпце! заклич-задзвоии з високостп,

Щоб на тьвій поклик старі иозросталися кості

ІІ неиовинио иролитая кров' оэкила,

И Боянамп-орлами земля ироцьвіла.

Чарами слова розмай, мов ту хмару, неделю.

Слово нам верне и силу давнезну и волю,

И не один в нас лавровпй вінок обовье круг чола.



ІіХХХ.

М У 3 А.

Музо, безхитросиа¬ проста дівчино стидлива,

Вбога селяночко, сьиівом та сьміхом щаслива!

Ти до мене, сироти, як сестра иригорнулась,

На иочинаньнє благе в тихім серьці почулась.

Вдвох ми с тобою обходимо всю Украіну,

Словом спасенвпм вітаємо добру людину.

И де слова наші в душу сьвяту заиадають,

Там віковічно иахущі квітки продцьвітають,

Раем Госиодьнім на мучепе серденько віють,

И экивотворъні7 великі надіі в нім сіють.



ІіХХХІ.

ДО СЬПІДЛЕНИХ.

Коли сьиідьліете так як ті Греки,

Що мову добру, дороге намисто,

Из дешсвеньким иіклом иеремішали

ІІ дикі груди дико вцяцькували, _

Даи и тогді, в якісь віки далекі,

Обернетесь від сьмітьти до скарбівни,

Де чисті иерла, зерна миогоціньні,

На соньці грають-жевріють иредивно,

И нсукам и вченим сьсяють рівно.

Обернетесь и будете но зерну

Перебірать казну свою мизерну,

Зиайовіии эк цінне зернитко, носити,

В моій скарбівні сховища просити,

ІЦоб ваша мова згублена-забута,

Заглушена ледачим сьмітьтєм рута,

Як искорка дьрібна экило-блищало,

В моім огні во-віки пе згасало,



ЬХХХП.

ТЬРІ ПОЭТИ.

Як літьнім ранком шчсрвоніють хмарі

Над сонечком, що весело встае,

И пан старий, надівшп окулярі,

ІІровизію с комори видае,

А ранок у гаю и в полі творить чарі,

Тогді вся дробина клекоче и сокоче,

И сокорить, и кахкае й нищить,

А по сусідях лаяньнє жіноче

Та діиький крик алк ув ушах лищпть,

И глушить коськаньне ночлігке иарубоче...

Під сей гармидер, гук и птаства дэкеркотаньнє,

И гавканьне собак, и хлопців реготаньпн,

Поэти, мов боги, ні на що не вважають,

И иісьню зорьнюю про дольній сьвіт сьпівають.

Один позт в саду, промінь квіток росистих,

Сьиівае, як восток горить у водах чистих,

Як вітерки туман у кучері звивають,

И медом під селом гречки благоухають.
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Другий поет идс в долину до криниці

Відерцем зачеринуть погоэкоі водиці,

И про віночок сьвііі, про любощі, сьиівае,_

Мов з раю сьпів ёго до серьця долітає.

А трейтій думами еигае аэк за море,

Сьпівае про войну, про всёгосьвітьне горе...

Душа ёго кипить, рокочуть грізно струни,

И сиилють на земних богів своі иеруни.



ЬХХХПІ.

Серце мое тихе,

Пташко иолохлива!

Ой про що я народилась

Бідиа нещаслпва?

Людям щасьтє-доля,

А мені-неволя...

Ні заістп, ні запити

Бідуваньня-горя.

Дайте мені рутп,

ІЦироі й отрути,

Щоб мені мого нелюба

Серденьком забути.

Ой не хочу жити,

Нелюбу годпти!

Лучче тобі, мое серце,

На ножі кппіти...



ІіХХХП”.

Квітки с слёзами,

Сьлёзи с квітками

Не розлучаюиьця, сестро, ніколи.

Скроилюють сьлёзи

Пишниі рози,

Своі роскішні, велишні ирестоли.

Благоухають,

Землю скроилнють

Пишні ирестоли праведних сьлі::_ролп.

Им эке відрада,

Вишча награда_

Чпсьті да щирі, да ираведьні сьлёзп.



ЬХХХУ.

ЛИЛІЯ.

І.

Цілуюцьцн с тобою всі, лиліе,

Хто сьвіт побачив у твоій ограді, _

Метелики легкі, экуки важкиі,

Піддаючпся красоти иринаді.

Л як, мов чужий в принадьнім вертограді,

Віддалеки дивлюсь на цілуваньне,

И мовчки віддаюсь моій досаді:

Яке безрозумне надьуживаньне

Сьвятих любови прав и жизьни занедбаньне!

ІІ.

Ціикими лапками стебло 'гоненькс,

Хибке, тьвій стан високий обіймають;

Твое, як сьніг уранншній, біленьке

Лице жорсткими вусами торкають,

И иоцілунками и'ьють-випивають

Кадило райське _ ааиаигне диханьне,

Що ним уста твоі благоухають.

Лке безрохзумне надуживаньне

Сьвлтих любови прав и экиаьпи занедбаньпє!
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ІІІ.

Дивлюсь оддалскп... Так від земного

Земли бере свое, бере байдуэкно.

Вона не знае вппічого, сьвятого,

И нівечить лплію благодушно.

Метелики й казюки всякі дружно

Пречпсту душу з неі впппвають,

Смакуючп в іі красі бевдутио...

Чиі эк розумні, чесьні очі знають,

Про що такі квітки цьвітуть-благоухають?



ЬХХХП.

троє схотінбн.

Одной картииьг я желаль бьхгь в'Ьчно зритель

Путкииъ.

„Я пе хотів би ні иарських палат,

Ні вертоградів иишно-ирохолодиих,

Аби у мене був з душею добрий лад,

Щоб не насилував я мислсй благородних.

Я не хотів би сьвітових утіх,

Що забавляють олухів великих,

Аби у мене був веселий в серьці сьміх,

Серед моіх книжок, моіх палатів тихих.

Цураюеь я багацтва, висоти

И популярности, ума отрути,

Аби Мадонною, о сонце доброти,

Сияла ти мені в моі хмарьні минути!



ЬХХХТП.

ЗАВОРОЖЕНА КРИНИЦЯ.

Вертограл'ь моей сестри

Пушкина.

У сестри моеі тихо

Процьвітас сад в ограді.

Ііинамои, мои утіха,

Нард, алое в любім саді.

Там квітки, як в Божім раю,

Що на Тигрі да Евхраті,

Зорями в траві аориють,

Тонуть-илавлють в ароматі.

Там гранати иаливииі

Солодощів дивних повні...

Гудуть бгколи золотиі,

Мов з Едему тихі дзвони.

Серед саду-винограду

В кринах схована криниця...

Мойму серьцю на відраду

Завороэкена водиця.



Заворозкена й заклята,

Щоб не знали люде ходу:

Бо призначено дьля брата

Чпсту воду-прохолоду.

Вітре тихий від заходу!

Вволп волю мого серьця:

Повінь чарамп на воду,

Нехай льлецьця, нехай льлецьцл.

Вітре буйний Аквплоне!

ІІодми чарами, крилатий,

На ті нарди, кпиамони,

Нехай каилю'гь аромати.

 



ЬХХХТІП.

ШУКАНЬНЄ-ВИКЛИНАНЬНЄ.

ІЦе любо дивляиьця на мене карі очі,

И біла рученька в моій руці тремтить,

П від річей моих, серед німоі ночи,

Дівоче серденько и мліеи болить.

Дівчиио горлиие! шкода твого кохаиьня,

Шкода ночей бес сну, зітханьня, сумованьня:

Живу я розумом, а серце тихо спить.

Минулі: любоші; душа моя гкадае

Еоханьни иншого... Глянь, крале', на орла,

Як вітром на ёго від Півночи бурхае,

А він дзвінить иером, Зевееова стьріла.

То дух мій, горличко, то розум мій буяе...

Ііого эк він по сьвітах шукае-викликае?

Орлицю сьміливу, крилатшу над орла.



ЬХХХІХ.

ДО МАРУСИ -В *›* *.

Маруссиько! мои голубко сизокрила!

Лк повно у тебе в тім серденьку добра!

Коли б змогла еси, ти б крплечками вкрпла

Обидва береги Славутиці Дьніпра, _

Ти, перш усіх, мене б од зьлюк тих захистила,

Що не долюблюють правдивого пера,

Що подвизаюцьця, воюють за свободу,

И вкинули б мене серед Славути в воду.

іі.

О! не хаиайсь, молю, до подвигів великих.

Но та се сторона, де б можна их творить...

У боротьбі сьвитій серед иистпнктів диких

Даремно серьци экар в тобі иерегорить.

ІІройми ним и натхни хоч всі земні язики,

А трупа мертвого тобі не воскресить.

Нехай своі мерці самі мерьці хороиять,

Що ио живому вже давно у дзвони дзвонить



ІІІ.

Верьнімось, любонько, до вічних идеалів,

Згадаймо, що й один атом не пропаде

С того, що втворено у самому началі,

0 котрого й рід и дух народьній наш иде.

Перечитаймо знов божествеиьні скрпжалі;

Читаньне иилне нас до правди доведе,

И будем правдою ума и серьии жити,

Грядуще сяево у темряві носити.

ІУ'.

Отечеетво як собі грунтуіімо в рідьнім слові:

Воно, одно воно від иагуби втече,

Піддергкить націю на иредківській основі,

Хитатимуть 'іі політики вотще;

Переэкпве воно дурне вбиваньис мови,

Народам п вікам всю правду прорече...

Голубонькп! ви нам у злигодьнях надія,

Мов благовістниин, неувядна лилія. у

У.

На лоні вашому, иречистому й нігкиому,

Возродицьця-зроете наш етароруеький дух,

И не підклоницьця він духові новому,

Тонами вишчпми сповнить народьній слух,

Не буде вже зерна давати за полову

И літьнёго тепла за зімогрій-кожух.

Народьня наша в вас ув області природа,

И еерьця правота, п розуму свобода.

Дзьвіи. 15



ХС.

ЧУДО.

Очима стьрілись ми, и ти мені сказала,

Що я вінок ношу, иисьменства сюзерен,

Схилила голову с покорою ваеала,

И не постерегла, що то не лавр, тереп.

Так! хитьрі книжники й лукаві фарпсеі

Розмнозкилп свое иотомство беиг числа,

И доленькі зьвізда письменськоі моеі

Мене в синедріон па суд их привела.

'На раді розумів, у ииндэкеньні жорстоких,

Присуджено мені носити сей терен,

Щоб ним зкахав муэків, талантами високих,

о \

И спвпх юношеи, и любомудрих лкен.

Но ти вклоиилася, и чудо сотворила,

Нкого не творив ніхто ще на землі...

Глянь! лаврами мене незрима сила вкрпла...

Глянь! демони терсн в геенну понесли.

Чи чуєш? с-иід земли щось глухо завпвае...

Се плаче, с екрезкстом зубів синедріон:

Тепер носить ёму вінок сей припадае,

Що в пиньді присудив мені ёго закон.

гц. .

___0_



ХСІ.

видпньнє.

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явнлась тн,

Ііакъ мимолетное впдіѕнье,

Ііакъ геній чистой красоты.

Лушкинъ.

Я згадую той день п час благословеннпй,

Як дух тьвій молодий мене з земли иідьнив,

И побут хуторнпй, захмаренпй, буденний,

Огнем твоіх очей знивущих оспяв.

Що та вода в казках зкивуша и сьпілюща?

Жизьнь у тебе в очах, блаженна-невміруща.

ІІ.

Так! жив и на землі, и ти з небес прийшла,

На крилах юности до старощів сиустилась;

Ти з раю пахощів с собою принесла,

И сьвітом божества душа твои сьвітплась...

Ні! не мечта сьвята-небесний херувим:

Бо дух мій загорівсь огнем твоім живим.

.,д_ЩШ-щ-нд-Ідш
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ІІІ.

Воекрес я, и земля тепер мені тісна...

Ти зникла, и тебе не між людьми шукаю,

Прокинувсь духом я від жизни, як од ена,

Мов олень до води, до божества экадаю.

Всім серцем вірую в источник бития,

Де в Бозі зачалаеь душа сьвята твоя.



ХСІІ.

соловєйно.

І.

Его ніколи на полі не чути,

А сад що-дьня мов чарами сиовняе.

Про те одно й живе, щоб бути

Утіхою души, що еиомннае

Про тихий рай в тихі своі минути,

Як серце в любих мр-іях оддихае

ІІ.

Легесенький, малесенький, боіцьця

Буйного вітру на широкім полі.

Нехай буяе з вітром пнша птиця,

Ненаситна в евоім экаданьню воли;

Він никне, мовкне, зьнітпвшись таіцьця,

Як серце кволе 'в нещасливій долі.

ІІІ.

Затихне вітер, сонечко заеьсяе,

Солодким духом рози иодихають...

Поэтом він з гніздечка вплітае,_

Пісьиі хвалу их пишну вихваляють.

Душа про давнє щасьтє споминае,

И райські мріі серденько сповняють.

__.0_.



ХСІІІ.

АНАХОРЕТ.

Взором Арабщини.

Тихо да мирно зкиву я з людьми: бо не зваюсь.

Я тільки з ними щоденним добром иоділлюсь.

Викоиав им и колодізь в житейській иустині,

Щоб міз заиеклих сердець-каменюк на Вкраіні

Добрій душі одинокій від згаги не вмерти,

И надписав на нім: Благотвори и по смерти.

в:



ХСІ\`.

НЕВИДИМИЙ СЬПІВЕЦЬ.

Як сонечко зійде ясне, мов над раем,

Над садом моім,

В саду невидимий сьиівеиь засьиівае,

Сьвятпй херувим.

Сьиівае він, грае всіма голосами

Про ту красоту,

Що землю сиовняе и море, и дивну

Небес висоту.

Сьпівае, нам серце трудне розважае,

Що втратило рай:

«Не втратив той раю, кому я сьпіваю

Про сад и про гай,

«Про сушу и води, роекоші природи,

Про все, чим цьвілп

Великі й дрібненькі племіньня й народі

На лоні земли. *

«Не втратив той раю, кого иідіймаю

Над горе й біду,

И сяевом вічним ёго иросьвіщае,

Господню зьвізду».

__0___



Благословляю час той и годину,

И ту ясну невимовну хвилину,

Як я объіхавши сьвіт-Украіну,

Тебе побачив, над людей людину.

В тобі з душею понялась урода

И с серцем тихим _ розуму свобода...

Пещене чадо рідного народа!

Пишаецьця тобою вся природа.

До тебе я, приблуда приблудився,

На тебе я, мов на сьвяту дивився,

Твоім умом и серцем проеьвітився,

Немов на сьвіт у друге народився.

Благословен эке час той и година,

И ти, ясна, незабутна хвплино,

Як сьвіт мені широкий, Украіна,

В тобі зьявився, над людей людино!



ХСТІ.

ПРЕМУДЬРІСЬТЬ.

Но въ законі; Господин воля его, и

въ законі; его поучптсн день в нощь.

Псаломъ І, 2,

І.

Я в школі аэк у трёх дяків учивсь,

Закіль навчивсь читаньня да писаньня;

Тогді вже в сьвіт, мов пташеня пустивсь,

Що пробуе широкого літаньня.

Та, лишенько! в неволі оппнивсь,

Бурлацького дозпавшп бідуваньни.

З Неволею за брата жив Обман.

Над усіма письменнпмп гетьман.

ІІ.

Премудрости вони учплп вдвох,

Да не тиі, що день п ніч в законі

Своім велпть нам поучатпсь Бог

При тихому гусель священник дзвоні.

Златий телець був Богом ув обох,

Мов пстукан Деирський в Вавплоні...

Нремудрий той у них, що й над оцьця

И над матір штить бездушного тельця.
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ІІІ.

Но я... о, пі! ёму не иоклонявеь,

Я гордував лукавим Вавилоном;

Премудроети ехидноі цуравсь,

И любих струн втіихавси тихим дзвоном.

И над Обман и над Неволю зьнявсь:

Бо знехтував би й их потужним троном,

В сьвятім труді й розумній вищеті,

Я не коривсь безбожній суеті.

ІІ

1¬~ '11



ХСУІІ.

воінсьний Романс.

Блаэкен, хто серденьком тихсньким щиро любить,

Блаженший той, хто сьвіт россудком возлюбив,_

Хто в серьці иочутьтя героівські голубить,

И розумом своім увесь оддавея им.

Він чуе залюбки голубки буркотаньие

И еьпівп соловъя над розою в-ночі;

Він знае серденька солодке трепетаньнє,

И_лине, огняний, величне, де мені,

Скреетившись, иетену ітверезу проявляють,

«Залізьні раціі» про цілий мир кують,

И всіх розумників бес хиби врозумляють,

Що тільки емерьть живим укаэке зкизпи путь.

Кохана! не тремти перед мечем крівавим!

Він радощі земні вбесиечуе всім нам...

Сьвіт практичніщоі не відае ще слави,

Як згорда показать страшного ворогам.



ХСҐІІІ.

Х М А РІ.

Снова тучн надо мною

Собралисл въ вншпнв.

Пушкинъ.

Изведи изъ темнпцьг душу мою,

исиов'іѕдатися имени твоему.

ІІсаломъ СХЪІ, 8.

Знов захмарплось високе

И велике, п страшне...

Еволе, в сьвіті одиноке,

Знов запутуе мене:

«Чи ти встоіш проти доли

В гордих старощах твоіх?

Чи_не буде вже ніколи

Дьнів мені тпхих иснихв?

Серце кволе, тпхомприе!

Ми з тобою зпаем сьвіт,

Творпво тиранства, хирне

Від Німродових ще літ.

У неправдах зачпнають,

` У болізьнях вагонять,

Беззаконство пороэкдають,

Правда, совісьть, розум сплить.
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Утомившись боротьбою

З иатовиом туиим, сьліиим,

Росквитались ми с судьбою,

Гордо в самоті стоім.

Хоч захмарилось високе,

Вишче хмари злетимо...

Серце в сьвіті одииоке!

Ми над громом етоімо.

Унизу огнем він грае

И торохкае-грімить,

А над нами той витае,

Хто сказав: «Да буде еьвіт›!

Як сяаги ж у нас не стане

Кріз хуртовину проити,

Ііодло людзьке окаяняе,

Мов темвиию, кииеш ти.

В тій темнииі, одиноке,

Вже зреклось ти еуетп,

Линь же, горде, у високе4

Небо правди й красоти.



ХСІХ.

НЯНЧИНА ПІСЬНЯ.

І.

Эвтерио! ти одна ще не втекаеш

Из наших тихих сіл и хуторів:

З дівчатами в нас весну прославляеш,

Розваэкуеш удів, зкінок, бабів,

И по шииках чумаитво споминаеш,

А часом и гетьманьців-козаків.

ІЦо эк найлюбіще нам _иад колпсками

Дітвору-немовлят засьиівуеш котками.

ІІ.

В котках-иісьнях ти им голубиш

Серденька матерьнім тим иочутьтєм,

ІЦо з Мельиоменою-еестрою любиш

Зьвіадою ставити над всім экитьтем...

0 Музо Музї! до-віку ти не згубиш

Своеі рівноправности с «царем»,

Як розум наш гомерівці прозвали,

Без Девятёх Сестер ваги ёму знали.
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ш.

Благаем зке тебе дітву гойдати

Так, що б вона у стовбур не пійшла,_

Ій, разом з серцем, розум колихатп,

Приспішуючи й нам той вік добра,

Що Девятёх до нас колись прпнадпть

З багацтвом, крашчпм золота й сьрібла,_

Той вік, що дасьть и нам на рідьнім полі

Втішатпсь, як брати, спасеннпм шнивом волп.
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