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З ДРУКRРНІ КНОЛЄРR І СИНR В ПЕРЕМИШЛІ. 



Видавтщтво "!(РАСА /СИЛА" аадумуе 
видавати твори красного письменства, які ма

ють постійну вартість для національної куль

тури. 

Перше число -це "Розсипані перлтt" В. Па
човського. Цруге - нова збірка того самого 

автора під заголовком: "Розгублені авіади". 

Збірку "Роасипані перли", в першому ви

данні привітав /. Франк о в Літ. Наук. Віст
юtку ось якою оцінкою поета: 

"В. Пачовськюі справдішний талант. По
езія пливе у нього натурально, несилувоиа, 

як найпростіііший вислав його чуття. В Па

човськім виявляється неабиякий майстер на

шого слова, nравдивий талановитий поет, 

що незвичайно глубоко вслухався в мельодію 

; нашої народної' пісні і нашої .мови, що воло
діе технікою вірша як мало хто у нас і вміе 

аа одним дотиком nорушити в душі симпа

тичні струни, збудити пожаданий настрій 

і видержати ііого до кіния. 



Признання належиться його талантови, 

що він і наііпростійші, найтривіяльнійші річи 

вміе висловити rzоетично, нешабльоново, 

вміе змалюватИ, свіжими, рідко де поаиче

ними красками. Ані сліду якихсь язикових 

штучок, метафор, обрааових речень, а тілько 

простісінькиіі, протоколярюtіі переповід вра

жінь, навіть у тім самім безладі, а тими 

повтореннями, які так відповідають хвилю

ванню молодої уяви, а легка порушеної виром 

ледви зародженого чуття. 

Від цілої збірки віе молодістю, тим ща

сливим віком, коли в O'-taX немов розлитий 

рожевий піt мент, коли думка сковааеться по 

поверхні життя, хвилеві зморщкн на чолі 

швидко вигладжуються, а сердечні і всйкі 

Ішші рани швидко гояться іі заживають без

слідно. 

Людина, якоі' моральне "я" рисують нам 
вірші Пачовського, бачить суть і значіння 

життя в однім - у любови. 

Фізіономія поета симпатична, без тіни 

якогось комедіянства, без претенсііі на tені

яльність, яка часто являеться у молодІtХ 

поетів". 



Скорше жар в зеІІfлі застине, 
Скорше висхне синє море, 

Скорше згасне сонце ясне 

Як любов на світі згине, 

Наше щастя, наше горе! 



РОЗСИПАНІ ПЕР ЛИ 

Н анизав я о жереллє 
З чистих перлів серед сліз 

І приніс тобі, Ольдзюню, 

На весні тобі приніс -
Тай поклав тобі на груди 

Тії перли серед сліз! 

А ти, Дзюню, розірвала 

І жбурнула до землі -
Мої перли покотились 

По помості гей по шклі ... 
Мої перли, мої сльози 

Розсипались по земл і ! 

Де розсипались ті перли, 

Незабудьки поросли, 

Незабудьки посходили, 

Синім цвітом зацвіли 

Та всі стежки, всі доріжки 

Коло Дзюні поросли. 
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Тай ЇХ топче моя Дзюня,. 

А топтати ій не жаль, 

Бо кому їх жаль топтати, 

Той пігнав світами в даль 

Йому пісні по,шшились 
Таіі на Дqюню вічний жаль! ... 
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Вічно весни повертають, 
В гаю маї розцвітають, 

ЯR загріє сонця луq -
Буявіє жито ярє, 

По-під небо, по-над хмари 

Грає журавлиний ключ. 

І Roro весна· цілує, 
Ли<Jко рожами малює, 

Тому блиснуть пердп з уст і 

А Rому весна минула, 

З журавлями не вернула. 

Тому ринуть сльози а віч. 

Та всім в серці грають струни, 

Бо вес11а н нім гарфу труне, 

()qj шлються у безRрай: 
Всі з надією одною, 

Всі з відвічною тугою 

Ждуть j ждуть на щастє-рай ... 
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Як заауля весну чує, 
Сяде, паде тай закує, 

Сміі1ся, сонце; вітре, вій! 

З вишні гукне листя яре -
А як дощик рине з хмари, 

То веселка блисне в ній! 

Стрілять цвіти серед руни, 

В наші~І сер1~і грають струни, 

Нам співає соловій. 

Все цвітисте ! все аелене ! 
Смійся, любочка, до мене! 

Сльози котятьсЯ з-під вій ... 

Нам, що любимось весною, 

Сяє цілпй світ красою 

В сонцю щастя, в небі мрій ! 
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В ярім лісі від доріжки 
Я зустрінув три орішІш, 

Три орішкн в арішині -
Та всі розкотилися; 

Приманчині три дівчині 

Не мені судилися! 

Приманчиві три дівчині 

Як згадаю, хочби й нині 

То і нині ще журюся: 

Не судили ся мені -
Ні Гануся, ні Маруся, 

Ні Олюся навіть ві! 

Ні чорн>Jва гейби галка, 

Ні рожева як русалка, 

Аві тая білявенька, 

Мов лелія на весні ; 
Сама яра молоденька 

Щастя людям, не мені! 

Перша мене покохала, 

Друга мене поважала, 

Третя мною гордувала, 

Як сосна ялиною -
Гордувала, обвязала 

Серденько терниною. 

-10-



Періnу кохав три неділі, 

Другу місяці три цілі, 

А третюю аж три літа 

Аж три літа обожав, 

Аж три літа без привіта 

Слі;щи в сльозах цілував. 

Перша з другим заручена, 

Друга ходить засмучена, 

До третьої свати шлються 

Свати людські, не мої, 

Свати шлються, хлопці бються, 

Візьмуть скарби не свої ! 

Забув галку уродливу 

І русалку задумчиnу, 

А лелії не забуду, 

Бо і доси не забув ; 
Доки жити в світі буду 

Не забуду, деб ні був! 

Спомяну собі, як нині, 

Як я стрінув в арішині 

Від доріжки три орішки, 

А всі розкотилися -
На три стежки три доріжки 

Ріжно поточилися. 
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Пташка пташну доганяє 
Бистрим летом вилітає, 

Срібним нрилом нрає хмару, 

Злотнм даюбком кличе пару: 

Люба, любиш цвіт? 

Лучі ~онця засміялись, 

Як ті пташки доrанялись 

Доганялись, лопотіли, 

В сонцю срібно мерrютіли, 

Крильми граючись! 

Поки пташни Брпльми грались, 

То не піря розсипались, 

Тільки зорі промівисті, 

Тільни сльози посріблисті 

Понад рожами! 

Так як пташБи крильми бились, 

То не піря розроншшсь, 

А хрусталі Браскомінні, 

Гірні сльози поломінні, 

Чорнобривцями! 

А як вітер їх розвіяв, 

То не пірячко розсіяв, 

Тільки перли поточисті, 

Тільки сльози, тільки чисті 

Цвітом- незабудь ! 
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Як мп, Дзюню, спізнавались, 
Сухі дуби розвивались, 

Соловії розспівались ... 
Радосте моя! 

Як любитись перестали, 

Однолітки повсихали, 

Чорні 1\PYRII верещали ... 
Жалосте моя ! 
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Ом маю-ж я жаль глубоким, 
Маю, Дзюню, жаль ! 
Шлях далеким, світ широким, 

Є де дітись, де м:инутись, 
А ми мусим все стрінутись 

І знов мені жаль ... 

Вчера на забаві гучно 

Банда гримнула -
Я на салю мшов бундючно, 

Гості гралися рядами, 

А я глянув поміж дами: 

Зірка блимнула:! 

Тп сміялась приманчиво, 

Ти сміялася, 

Приманила хлош~ів живо, 

Щебетала щось утішно. 

Так утішно, так розкішно 

Забавлялася! 

Я витався з твоїм братом 

І витаючись, 

Щось балакав з тво'ім татом, 

А зглядався все на тебе, 

Як ти тягнеш чернь до себе, 

Усміхаючись. 
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Очарований вдивлявся, 

Очарований! 

Хоч до Тебе я аж рвався 

Та мовчав, не приступав я, 

LЦоб :іабави не :нtІшав }І 

Засумований! 

Бо я маю жаль глубокий, 

Маю, Дзюню, жаль ! 
Ідеале мій високий, 

Чи та згrая, що так бавить, 

Так високо тебе ста вить, 

Як той кому жаль? 
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Б А ЛЬ. 

ш)"J\1-ГУЛЬІІЯ не ЗаТJІХала, 
Шумки гучно банда грала, 

Поміст гнувся, трясся склеп 

Одна мамця з крісла встала, 

Таткави на ухо шеп: 

"Чо, татунцю, йдеш так жино? 

Та всі а нею банлнться -
Може то для неї жниво, 

Всі балакають вічливо -
Д)7Же всі нікавляться !" ... 

- Час вже мамцю, йтв до ,rт,o:wy. 

Ну, JlПТІшко, пізно е! -
·І дитинка знов по свому 

Мені, "дурневи одІ-ю:wу" 

Тіль~<о болю завдає! 

Всіх нічливо попращала, 

Всіх манила не ва жарт -
Тільки дурня мов не знала, 

За весь баль щось раз сказала, 

Що й подумати не нарт! 
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Всі кланялися rалянтно. 

На устах всі мали жаль, 

Відвели іх елєr антно 

В rардеробу і шпкантно 

Повернули знов на баль. 

Тільки дурень не клонився, 

Не ішов за нпми в елі;~, 

А з дороги їм вступився, 

Вслід за ними подивився 

Затис зубн і поблід! 

Всі, вернувши, засміялись: 

"Знов береи ії на бас, 
Дів1~і клеnrш обірвались, 

Мпслить: всі мп заІ\охались ... 
Не пошиєш в дурні нас 11 ! 

Тільки дуr;ень не сміявся, 

Змірив ОІ-\ОМ згірдно всіх -
Вийшов і не попращався, 

Аж у сінях зреготався ... 
Ох, який-то дпки:И сміх! 

У каритку вже сідала, 

Хто дпвпвся, не вважала, 

К()му брпзла струя сліз. 

Бо там банда шумки грала 

Танець шумно нісся, ніс ! 
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J знов я в тебе в гостях дома 
На лишенько своє! 

Палає сер не, як солома, 

Бо знов той глуи, той гордий сміх; 

То з мене, з мене при усіх 

Смієтьсн "щастєчко моє"! 

Снджу між гоствмп в покою 

Без ПJМП - все одно лише11ь: 

,LI.e тн, що тн і хто з тобою -
За І\ОЖ;l.ИЙ погляд, рух і сміх 

До ІІІ-ІШІІХ я - убю усіх! 

Дуй, вітре, дуй, ро:щуй огень ! ... 

Мовчу в розмові JІІОВ заклятий 

1 пю вино, без тями пю -
Чей угашу той біль завзятий, 

TaRa зневіра, одур, сум, 
Розпука - мутиться мій ум! 

Заллю пожар, чп не заллю ? 

Бо в грудях чистая содома, 

Мій зоЙR до неба дістає! 

Там блис пожар, горить солома, 

Тріщать повали, буха дим 

Валиться з лосRотом грімRим 

Нещасне серденько моє ! 

- 18-



Дивлюсь без тями мимовільно 

У зеркало - ее я не я, 

Се труп мій глянув божевільно, 

Лице бліде, іскриться зір, 

Уnпра з гробу вирив звір -
Не звір, ні - Д:~юнечка моя! 

* * * 

Тиха нічка. Всі заснули, 
Я не можу вснути! 

Тесля струже за стіною: 

Чих! чих! і чих! в rіо1юю 

Серед глуші чутн ... 

Мені сумно, дуІІ~е суино, 

Дзюню, мені сумно! ... 
Тиха пічr.;а - все минуло. 

Я засну, бо все заснуло 

Тесля теше трумно ... 
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Моя Дзюню, моя роже, 
Ти забудеш мене може, 

Ти забудеш; а я ні -
Візьме хтось тебе за жінку 

В ярім вінRу із барвінку, 

lЦо-ж останеться мені? 

Я ПОЛІJНУ у ЧУ.іІ\ИНу, 

На чу.іюші марно згину 

А не згину, вістну дан! 

Дрібне лиr.тє п:r::о весіллє, 

Чи він дасть, чи ні, дозвілле, 

Шли мені в далекий край. 

А я, Дзюню, моє сонце, 

Пішлю тобі воJІОІ\онце 

З _'даленої сторони, 

Волононце злотом шите, 

А сліз перлами подрите, 

Не питай, чиї вони ! 

А я, Д:-зюню, :мій ти раю, 

Всохлі пвіти позбlfраю, 

Що їх дала ти мені, 

UJ,o тп дала, повязала 
І до серденька припняла 

ПJ,е колись там - на весні! 
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Через гори через доли, 

Понесу 'іх в чисте поле, 

Понесу в широкий світ -
І по світі їх розсію, 

З uуйним нітро:м їх розвію, 

ПLастя хай заr.·ине слід! 

Моя Даюню, моя зоре, 

Моє щастя, моє горе, 

Моя llfpiє на несні, 

Я любив тебе таІ\ ревно, 

Ти :іабудеш ,чене певно, 

Ти забудеш, а я ні ! 

-21-



Чорна тінь, закривши очи, 
В гаду ходить серед ночи. 

lІівні піють, далі ходить -
l\Joя мама іtде, підходить: 

"Ти ЧОГО не СПИШ? 

Чого думку все думаєш? 

Все сумуєш, все співаєш, 

Василюнцю мій! 

Сину мій найменший, сину 

Розповід ж- но, розкажи· но 

Смуток, сину, свій!" 

Мама руки простягну ла, 

А тінь чорна задрігну.ла 

І на груди маJVІі впала 

Тай у голос заридала: 

Мамо, Дзюня, жаль! 
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Як щоИ но щойно :щзоріє, 
А вже lltiii ангелик летить, 
В повіттю крилечками мріє, 

На синім небі рожевіє -
В руці мін кошпчvк держить. 

І пролітає крізь віконце 

Тай заглядає, чи ти спиш 

І відкриває волоконце, 

Так шо не чуєш, моє сонце, 

Що ти відкрита ним лежиш. 

А він із кошпчІ\а виі1:нає 

Голубі цвіти-незабудь 

І хухає і огріває 

І у: В аси ль ко їх складає 

На гафтах, де филює грудь •.. 

І знов наrшне волоr\онце, 

Що ти не чуєш, так якось 

І знов втікає крізь віконце, 

А ти смієшся, моє сонце, 

Крізь сон, бо сниться тобі щось ! 
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Он вже Галя, моя Галя, 
Моя любка, моя краля 

Та111 ніrюнце відчпняє, 

Тан .на 111ене вже чекає, 

Вже чеr~ає, ген! 

А у Галі, в тої Га;Іі 

У ста Rрасні, о чи карі, 

Очи Rapi, личка ярі, 
Ли•ша ярі, ген! 

Така гожа коби рожа, 

Яr< тополя серед поля, 

А в румянцю така сила, 

IJJ,o всі цвіти погасила, 
Погасила, гей ! 

А все щойно зійде сонце, 

Я крадуся крізь віконце, 

Де спить Галя в білім ліжку. 

В білім ліжку у несліжку, 

У неrліжку rей! 
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- Не стидайся мене, Галю, 

В мене серце як з нришталю. 

Не виведу тебе в поле, 

Зіллє пахне, рожа коле, 

Рожа коле, гей ! 

Тай вже Галя не боровнть 

Очка ручкою заслонить, 

ОН: ааслонить, як дитпва, 

Сама стане як калина, 

Як калина, гей! 

Румяніє личко Галі, 

Дишуть груди-горвосталі 

Кілько хочу, то цілую, 

Аж цілую обцідую, 

Обцілую, гей ! 

Ой цілую, поки соtще 

Не загляне у віконІLе -
ЯR загляне, тре тікати, 

Чорт старих товче вставати, 

Тре тіІ\ати, гей! 
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Ои розвіялись мені 
Ті надії, на весні 

Так леліяні, 

Таіі доріжки розійшлись, 

Нами мріяні І"олись 

Нами :нріяні! 

В тебе на устах ще сміх, 

ПозолочениИ горіх, 

Ще не тиканиИ ! 
В мене вже життя не цвіт, 

Я іду в широкий світ 

В біЙ ПОІ\ЛІНіаІ-ШЙ. 

Або верну, або ні, 

Ти другому, не мені 

Вже судилася; 

Як полинет попри нім, 

Хоть згадай колись, у кім 

Ти любилася. 
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Забудь мене, мене аабуд.ь! 
ПІ.о нам колись :жевріла грудь, 

lЦо серце рналося колись -
·· Ми розійшлись! 

Ми мали сльо·:ш ув очах, 

Та JІІИ ішли на ріжниИ шлях, 

Я плакав з горя, але ти 

З щасливости ! 

Тобі кувала на весні, 

Зазуля а мені, мені 

Вороння кракало суине 

Забудь мене! 

* * 
Скрізь весело труб в трублять; 
Всі дівчата мене люблять, 

Я 1х не за:ймаю; 

Одна трубка сумно трубить; 

Та одна мене не любить, 

Котру я кохаю ! 
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Ой я маю вже надію, 
ПLо біль серця геть рознію, 

Геть рознію тай розсію, 

З буИнии вітром пущу тугу, 

Бо найшов я любку другу, 

)І{алосте JІІОЯ ! 

Оіі не любка то, а мрія 

Така чиста, як лелія, 

Називається Марія 

Там від Дзюні прпвітніИша, 

ПрнвітніИша таИ JІшлійша, 

Жалосте JІЮЯ ! 

А як в парі з нею буду, 

Може Дзюню я забуду, 

Може серце розлелію 

Як шалвію я розвію, 

А ту руту та111 засію, 

Жалосте ІІtоя ! 

СіИся руто, засіваИся ! 
Серце, в тугу не вдаваИся 

Я лелію вже надію, 

Ой надію на Марію, 

А шалвію геть розвію, 

Жалосте моя ! 
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Сідаймо на човен обоє, 
Illaлie бурн - хай шаліє; 

Ми не здщ;аємось ві двоє. 

Хаі! филя стогне, бовваніє, 

Хай море грає, вітер віє ... 
Я керми не попущу з рук

Не біІіся ворогів, ні мук! 

Хан море грає і 1\деr;оче, 

Хай туча гряне в небосхилі, 

Хай бонван суне на;н на очі, 

Хай грім за громом бє об филі, 

Бурун розтріска човен в скелі -
Здійму тебе під рев живел 

На крилах бурі нк орел ! 

Склони головоньку на груди 

І руку дай мені спокійно! -
Хоч цілий сніт шуміти буде 

Понуро, злюща, безнаційно, 

Обсипле в журби душу рійна 

Озвіздять зорі мені чуб, 

Бо в серці грає гомін труб ! 
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Столиця гей те море грала, 
Де ми зійшлися в парі -
Не впдів я, бо тп засяла, 

Як сонце в темиііі хмарі. 

Не видів світу тай не видів 

Краси твоєї, Rрале, -
Бо зір ІІtій в лучах яснпх нидів, 

ІНо з віч тобі сияли. 

Боявся глянути у вічи, 

І_Цоб не осліп ва віки -
Як очі nідняла ва стрічп, 

То я примкнув повіки! 

Твої ве~шкі чор11 і очі 

Жарілись як брилянтв 

З жагучих слів уста дівочі 

Злелілись в амаранти. 

Аж дала руку на пращаннє 

Не стало слів ні мисли -
Зєднало очі нам мовчаннє, 

Обоїм сльози блисли ... 

За обі руки ми злучплись, 

Як зерня ув ор і сі -
І в поцілунках голубились 

Як голуби на стрісі ... 

-30-



В твоїх обіймах я полину 
На світа край! ... 
Твій стан рамям своїм обкину 

І землю сплакану покину, 

lЦо тяжко бореться за рай. 

Розпущу крила і з тобою 

Полину аж л.о зір -
Над хмари бистрою стрілою, 

А с"1ьозп лишу :-за собою 

Всім ворогам на пере1\ір! 

На них я гордо подивлюся, 

Розкішно, як мотиль 

У цвіт, в уста твої впялюся 

І медом любости упюся 

За тих коротrшх кілька хвиль~ ... 
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С трінув я у твоїм домі 
Твого любна, чорна пава, 

А він кидав грім по громі, 

В моє серце бив лукаво 

В кривім танцю до вінr~я. 

В вир я з зависти попався, 

Розпалив тебе очима -
Він поїхав - я остався, 

Ти як зява херувима 

В І\ривім танщо беJ кінця! 

Обняла мене рукамп 

Тай до груди пригортала 

І, цілуючи без тя~ш : 
Будь Васильн.у мій! - шепта:ш 

В кривім танцю до вінця. 

Я шептав тобі на ухо, 

Що тебе я не з абу ду -
Горе в серці стогне глухо: 

Чи я слову вірний буду 

В крпвім танuю без кінця? 

Оіі чи буду, чи не будv 

Йти з Марусею до шл~бу 
Тої ласки не :3абуду, 

Що відбив в нелюба любу, 

В кривім танцю до вінця ! 
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Звалився дуб, ялиця впала -
Се буря перейшла! ... 
Марусю, правду ти сказала, 

Се "іскра на солому" впала, 
Спзлила все нараз до тла. 

І я упав і ти упала, 

я втратив честь, а ти талан! 
Любов хвилева нас пірвала 

У вир і в вирі тім з-ломала 

Твоє життя, як гураrан. 

Хто розлучив тебе з коханцеи, 

А потім - кинув без чуття ? ! 
Тепер реве чортівським танцеи, 

Сумлінне над стратнии поганцем, 

А сей страшний поганець - я ! 

Ти так витаєшся зі мною, 

А очі в тебе так горять -
Немов душа горить палкою 

.Любовю чистою, святою, 

Аж нерви всі мо'і дрожать. 

Тим більше мук я відчуваю, 

Що ти все брала не на жарт ! 
Коли тебе я зустрічаю, 

Як Каїн той, геть утікаю -
Тебе діткнути - я не варт! 
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Ой житие колосся на лап поляглося, 
А мому серцю так сумно -
Що було минуло, в туман розііішлося, 

Я з болю хилюся у трумно ! 

Туман то не хмара, нахмариться хмара, 

То й дощик на квіти порипе; 

А як з поговору розходиться пара, 

В тій парі любов не загине! ... 

Ой як з поговору, не з чорної зради, 

Жалю хоть на себе не буде -
А в тебе на мене є жаль без відради, 

Він гонить за мною усюди ! 

Марусю, не кидай на мене каміннєм, 

Я чести такої не варта! 

Знебувся я чести із чистим сумліннєм, 

Життя мого сплямлена карта ! ... 

Так щож, я не винен, щось тягне нас, тягне, 

Притягне й розтруне від-разу ... 
Марусю, проклятий, хто любости прагне, 

Жага її родить відразу І 

Ой житие колосся на лан поляглося, 

По полі туман покатився -
Кохание моє як туман розійшлося, 

Кришталь же мій чести розбився ! 



І знов був я на забаві, 
Чи на щастє, чи па горе? 

Знов розбурхалось у серці 

Споиійнісіньf<еє море ! 

Ми ::~ собою товарили 

Два-три слова, решту очи -
Все те впало в моє серпе 

І знов море в нім клекоче! 

Ой клекоче і филює 

Знов розбурханеє море, 

Бо знов був я на забаві, 

Чи на щастє чи на горе ? ... 

\ 
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Як музика загреміла, 
Пари вирували в шалі, 

Ціла саля задудніла, 

Ми nаплили вколо салі -
Як усі: франсе! 

Ми тихісінькп кружляли, 

Лиш лякери иеркотіли, 

Тільки руки нам дрожали, 

Тільки шовки шелестіли 

В мовчанці усе ! 

Але очі як nалали ! 
Як личка нам nаленіли! 

Як нам груди филювали! 

Як серця нам стукотіли! 

Слів нема на ее! .•. 
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Облаговій мене душею, 
Ти чиста, ясна, біла -
А станеш піснею моєю, 

Леліечко несміла ! 

Я розповю у тобі вроду 

І будеш промініти -
Як гай від сонця у погоду, 

Одіта в пишноцвіти! 

Я розцвіту тебе коханням 

В троянду повнолисту 

І будеш мліти раюванням 

За сю любов пречисту! 

І в ній розквітнеш вічно красна, 

З пісень моїх, як мрія -
Все будеш чиста, біла, ясна, 

Як райдужна сповія! 
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.Ян. трублять музики на труби, 
А гості виходять зі саль ! 
За ними виходить все любе, 

За любим як плаче мій жаль! 

За НИl\Ш виходить Гануся 

І ручку мені подає, 

Клонюся, від жа.'lю хилюся, 

Що серце катує моє ! 

Колиж то розкаже Га(-Іуся, 
lЦо не доказала мені ? 
Колюк то я з нею стрінуся 

Стрінуся, Ганусю, чи ні? ... 

Вже труби фінальні зловчали, 

А в серцю ще плаче мій жаль; 

На що ми ~тріну ли ся, крале 

Нащо я ішов на той баJІЬ ! ? 
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Із дня на день я виглядаю 
Картинки хоть від тебе ! 
На шлях виходжу і чекаю 

1 мисли вітром засилаю 
Тай ШJ"ІЮ листи від себе. 

Ось віз почтарський на дорозі 

Знов переїхав дурно, 

Туман пішов пu перелозі, 

А я паплептався в трівозі 

Назад до дому журно. 

Чомуж так довго, так байдужно 

Мовчить моя Г:Інуся ? •.. 
Десь з другии сватається дружно, 

А я так скнію осоружна, 

Від вітру аж валюся ! 
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Розцвилиrя вишні, 
Роздвилися пишні 

В садочку, - гей-гей ! 
Весна зеленіє, 

Бо сонце вже гріє -
Вернувся вірей, 

Вже ластівка шлеться, 

Все скаче, сміється, 

Всім личко сия, 

Лиш я не сміюся 

Далеко Гануся, 

Далеко моя! 

Ой грають музики, 

Розносяться крики 

У танцю, - гей-гей ! 
Танцюють, гуляють, 

Бо пари всі мають 

Той має і сей 

Дівчину-рибчину, 

Перлину-єдину 

І в парі кружля, 

Я з боку дивлюся 

Далеко Гануся, 

Далеко моя І 
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Стріляють шампани, 

Несуться пеан~ 

На пирі - гей-ге:И ! 
Чарками бренкочуть 

І жити всі хпчуть 

Ддя красних ідей, 

Дають собі руки 

Йти разом на муки, 
Хто пара чия -
З ким я подружуся? 

ДалеІ<о Гануся, 

Далеко моя! 

Я сам зі собою 

Замкнувся в покою, 

Замкнувся, - гей-гей! 

Нема мене дома ! -
Проч гості до грома, 

Не люблю .-rюдеИ:! 

Заслоню він.онце, 

Хай в хату і сонце 

Не гляне, бо я 

Журюся, журюся -
Далекu Гануся, 

Далеко моя! 
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Я' І\ вітер повіє, то я похилюся, 
Як ти усміхнешся, то я поклонюся, 

На груди схилюся, на грудях твоїх 

Як хмара до сонця <.:міюся! 

У тебе на грудях не яре колосся, 

Не яре колосся, а Rруче волосся 

Розсипалось геть аж до ніг, 

ЯR жито на лан поляглося! 

А я не росою колосся зливаю, 

А Rруче лисRуче волосся змиваю 

В сльозах поцілунків своїх, 

Ганусю, раю мій, раю! '--
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Минувся ба.1ь, минувся баль, 
Минулася аабана, 

Лиш серцю жаль, важка печаль, 

І знов нова обава! 

Ще кілька слів сказать хотів, 

А ти вже відїзджаєш -
Стоїть сімя уся твоя, 

В каритку вже сідаєш ! 

Коби я міг у ніг твоїх 

Полинути з тобою, 

Хоть стяжкою, повязкою 

На мештику якою. 

Хоть стяжr\ою, хоть nташкою 

Летіти над тобою, 

Мотильку мш, тон усміх твіН 

Не верне супокаю ! 

Ударив кінь копитом в рінь 

Поїхала Гануся І 

Я руки с:клав таИ заламав, 

Як лоза вниз хилюся .... 
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З нов журюся, ой журюся, 
Від вітру валюся .... 
Куди гляну, подивлюся -
Що на думку не приходить, 

Що із думки і не сходить, 

Все Гануся таИ Гануся! · 

Що Гануся знов казала 

ТаИ не доказа:Іа ... 
Що сказала, що змовчала, 

Що СRазати не хотіла, 

Не хотіла, чи не сміла, 

Що очи11Іа домавляла. 

ЯR музиRи нам заграли, 

Ми в парі Rружали ... 
Слова любі вилітали І 

Як музІНШ заніміли, 

Ще нам серця стукотіли, 

Ще нам груди филювали. 

Хвиля щастя промайнула, 

Забава минула -
А Гануся простягнула 

Білу ручку на розстаннє ... 
Цілувавби я, коханнє, 

Коли тітка з нами була І 
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Зашуміли густі лози, 
Сине небо хмуриться ; 
Чую, чую через люди, 

UJ,o Гануся журиться. 

Як Ганусі не журитись ? 
Родичі злукавиаи -
Тай з нелюбом заручили, 

А мене відставили. 

Білі ручки поламала, 

Оченька виплакує, 

Обтирається рукавцем, 

А па все притакує. 

Білі ручк.и поламала 

До одного пальчика, 

А не пише, а не вишле 

Листу ні кавальчика ! 
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Чого крячеш, гайвороннє, 
Летючп над оuолоннє -
IJJ,o коник підбився? 
Чого плачеш без потреби, 

Щоб я, Гандзю, через тебе 

На смерть зажурввся? 

Чого плачеш, не забудеш? 

Ти ще маіі щаслива будеш, 

А я - Бог те знає .•. 
Подай ручку на розстанвє 

І забудь мене, коханнє, 

Світ нас розганяє! 

Подай ручку, тай долоню, 

Я в далекий світ поrоню, 

Ти мене забудеш; 

Не питай, чи я забуду, 

Чи коли щасливий бу ду, 

Ти щаслива будеш І 

Смійся, Гандзю, з того болю, 

Розлетяться круки в полю, 

Що на;~ нами звисли; 

Що не вернеться ніколи, 

Те забудеться поволи -
Що з очий, то й з мисли І 



Твоя доля - раювати, 

Моя доля - горюнати -
То і ровійдімся ; 
Ти зазулька, а я ворон, 

Ми злетілись з ріжних сторон 

Ріжно роз~1етімся! 

Вийдеш замуж в добрі люди, 

Людське щастя твоє бу де, 

А я десь ПСІдіюсь -
Шлях далекий, світ широкий, 

Як розвієсь біль глубокий, 

То і я розвіюсь! 
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На зеленій Буковині, 
Дві дівчині - зорі дві, 

Дві дівчині, дві малині 

Вчарували мене нині, 

Заманили обидві. 

Ходжу з ними тай дивлюся: 

Що раз більше йде таких! 

До котрої-ж прихилюся ? 
На котру не подивлюся -
Кожда є найкрасша з них! 

Вс1 як рожі, як лелі1, 

Як бриляити блискають, 

Всі як зорі золотії, 

Всі як метеори ті'і 

Жаром в очі прискають. 

В чім дівчата ті купались, 

В чім вони купалися, 

Що на зорі всі придались ? ... 
Чи не аорі обірвались 

Тай лорозсипалися? ! ... 
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Віяв вітер долиною, 
Затремтіло перце -
Я стрінувся 3 дівчиною, 

Задрожало серце. 

Стало пірячко летіти, 

Серденько щеміти -
Як ми стали жебонітИ, 

Як маленькі діти ! 

Жебоніли, не счулися, 

Як мамця зібрались -
І нащо ми стрінулися, 

Як не цілувались? 

Перце 3 вітром вилітало, 

Поки не опало -
Серце бити перестало, 

Як тебе не стало. 

ТільRо шляхи курилися, 

Курилися курно -
Карі очі дивилися 

За сивими дурно ! ... 
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ПОВІТРУЛЯ 

Срібна річка в сонпю грає, 
Синьо вється, злотом сяє -
Рибки сRачуть плесом филь; 

Гей ті рибки під водою 

Ми любуємся ігрою 

В блеску соЕщя, в зміні хвиль, 

Наші мрії як сновії, 

Наші думи як борвії 

Повні чару і краси -
Бо одна у нас урода, 

Перемінна як погода 

Сонця, вітру і роси ! 

Ми вродились під одною 

В однім місяці звіздою, 

Що змінчива як пустій -
Наше серце як з кришталю 

Грою міниться в опалю 

Від красок і ду:м і мрій! 

Злетиш крильми з чаром скуски

Як дві риб1ш срібнолускі 

Мусии гратися в любов; 
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Мусим палко обійматись, 

ЦілуватІісь, розлучатись, 

Як нам :каже :кість і кров! 

Як упоїJюсь собою, 

Очі рвуться за красою 

Туги, ласки і жаги -
Лоl\ШМ вірність для розради, 

Біль розлуки, кривду зради 

Зносим легко, як боги! 

Так зложім про себе згоду·: 

Маіімо волю на пригоду, 

Що наи щастя подає -
А зійдемся - пожартуєм, 

Знов себе ми обцілуєм, 

Ерато нам в струни бє! 
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Я стрінув знов кохат-ше 
~иттем оплачене, 

Про кляте безталанне 

І щасте втрачене. 

Столиця грала в шумі, 

Клекочучи в юрбі, 

А я в своїй задумі 

Між нею йшов собі. 

Іде моя Ольдзюня, 

До мамці каже щось 

Вже не така красуня, 

Та люба все чогось! 

Я понитав уклоном 

] скоро їх минув, 
А н серденьку проклоном 

Важким я nроклянув. 

Бо серце задрігнуло, 

І заскимів мій жаль, 

Та щось :мене тягнуло 

Я кинув очі н ,!:(аль: 

Ішли, ішли юрбою 

І слід їх в ній пропав, 

А жаль мій надімною 

Знов руки заломав. 
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Дзюню, світ чужий для мене, 
Ти одна мені своя, 

Хоч ти все чужа для мене, 

Як чужий для світа я ! 

Я любив тебе єдину, 

Ой любив я, а ти ні! 

Рій дівqат, ·куди прюшну, 

Баqпть сонце·у мені. 

А я в тобі бачив сонце 

І відтрунув цілий світ -
Дурень той, що у віконци 

Баqить сонце, більше ніт! 

Дурень той в од1-юму цвіті 

Бачив рай і не найшов -
А відтрунув ее у світі, 

За чим світ весь перейшов. 

Дурень той зимніські очи 

Так горячо полюбив, 

А іскристий зір дівочий 

Лиш словами одурив •.. 

Дурень серце дав горяче, 

Там де вічний лід найшов -
А тепер той дурень плаче, 

ІДо світ зюший на любов ! 
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Я стрінув знов забуту 
Забуту, незабуту 

Перлину перших мріИ; 

Знов плачу і журюся -
Журюся і сміюся, 

Ольдзюню, жалю яШ! 

l ти така приступна! 
Приступна, неприступна 

Ольдзюню, що ее є? ... 
Хто хоче, наіі повірить -
Най вірить, аж не змірить, 

Як серденьІ<о моє! 

І ти уже негорда! -
Негорда, Дзюню горда, 

Ти ручку подаєш, 

СJІІієшся так вічливо -
Вічливо, заманчиво 

Прихильність удаєш! 

І ти мене пізнала! -
Пізнала, а не знала, 

Як я котився в низ ; 
Тепер як я піднявся 

Піднявся, не подався, 

Тн пізнаєш мій рис ? 



Та перше ані :мови -
Ні мови, ні відмови, 

За горда ти була, -
Не то щоб засміялась, 

Сміялась. розмовлялась, 

Рученьку подала. 

Так щож, мій жаль до тебе 

До тебе, не до тебе, 

Бід тебе відпиха 

Мене узад насильно, 

Насильно і безсильно 

Сміюся: ха-ха-ха! ... 

Сміюся я і плачу -
І плачу, не проплачу 

Перлину перших мрій, · 
До нині ще єдину -
Єдину до загину, 

Ольдзюню, жалю мій! 
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На дворі вітер дув холодний
І ніч зближалася глуха -
Я плакав змучений, голодний 

І вслухувався в вітру шум, 

В нім чув я гордий любки глум:. 

"Ти любпш дуже? ... Ха-ха-ха! ... " 

Минулися дні 111ук і кари 

І ніч минулася глуха, 

З яру nіднявся я під ХJІtари

Аж чую, любко, голос твій: 

"Люблю тебе, соволе мій!" 

Та я смію ся: ха-ха-ха! ... 
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Чи ее на яві,· чи у сні? 
Приходиш, кажеrn: "так"! мені, 

А срібнпИ сміх в устах твоїх, 

ПLо шлються, рвуться до моїх ... -

Я приг.орнув раJІІЯМ твій бюст 

І ткнувся тих рожевих уст, 

А сльо~ш ринули з-під він: 

Я, Дзюню, твій, на віки твій! 

Я більше ВИМОВІІТЬ не АІіГ -
Все згасло на устах 11юїх, 

Лиш ревні сльози плили з віч .. . 
Аж я жах.цувся - темна ніч! .. . 

Uсінна ніч! - тебе нема, 

Кімнатка зимна і німа, 

З цвинтару чути шу111 беріз, 

А в :мене в. оці повно сліз ... 

-51-



Садя в цьвІТІ, хата в зіллю. 
Банда грає на весіллю, 

Я за дружбу - хто за дружку? .. 
Хто за дружку, подай ручку -
Китицю я дам за те! 

Чуд, не дружка, ані слова ... 
Нащо слова, нащо мова ? 
Хоч і мамця за плечима. 

Розмовляємен очима -
Грудь хвилює в декольте! 

Банда грає ідеально, 

Всі танцюють капітально, 

Всі уклони разом шлються, 

Сукні вються, фра1щ гнутьсн. 

Елєrантни:й лянсіє! 

Дружка у лелійнім строю 

Vis-a-Yis в каре зі мною, 

Стисну ручку, як стрівуся 

І rалянтно поклонюся 

Rce навзаїм віддає ! 
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Ои щебечуть соловії, 
Ро~нинаються лелії, 

Цвітн снпляться ~ ~шшень; 

Пара голубів гуркоче, 

Наче слухати не Хоче 

Соловейкавих пісень. 

Ой гуркоче, буркотав, 

Одно друге обіймає 

Обсипає з гілля цвіт, 

І цілується з собою, 

Сад жемчужиться росою 

У сміхаеться весь світ! ... 

Сад жемчужиться росою, 

Як я ходжу із тобою 

Попід ручку ніч і день 

Нам щебечуть соловії, 

Розвиваються ле.;Іії, 

Цвіти сипляться з вишень! ... 
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Ой нависли мої мисли, 
Як ті хмари на весні, 

Напиши-но що, дівчино, 

Напиши-но що мені ! 

Коби крила, Стефцю мила, 

Я летівби геть щu день 

До схід-сонця край віконця 

Заспівати всіх пісень! 

Ми з собою в тім поЕою 

В тихий вечір обнялись, 

А уранці в тій альтанці 

З поцілунЕои розійшлись. 

А той 1\ОНИІ\ 1 той вораник 
Коло почти ржав і ржав, 

ЯЕ я руку на розлут\у 

Коло мамці подавав. 

Трубна грала, почта гнала 

Я махав капелюхом, 

А ти, сонце, крізь віконце 

Усміхнулась золотом. 

Напиши-но знов, дівчино, 

Чи ще тужиш по мені, 

Бо нависли мої мисли, 

Як ті хмари на весні ! ... 

~ 60-



І знов був я на забаві. 
Дуже добре бавився -
Аж не годен розказати, 

КіСткою задавився ... 

Смерком з родичами люб1ш 

В предпокою я сидів 

І балаЕав про погоду -
Чогож більше я хотів? ... 

Люб1.;у я хотів забавить'( 

Та ся любочна моя 

Бавилася дуже добре, 

Ліпше трошечнн, ніж я! 

Із сальону чув я шептн, 

Але слів я не збагнув -
А там довго з нею, тілько 

3 нею "нарічениИ" був! 
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]\lJ ій коник воранпк жене і дзвінками 
Здалека вже любочці дзвонить, 

Хтось дзвонпть за намп, хтось іде за нами, 

Хтось гонпть за нами, хтось гонвть ! ... 

Мій конпк ворснпк заржав, а за намп 

Ті коні ал оні що заржали -
Полямн, луrамн, ярами, лісами, 

Іржання ті сумно лунал11. 

Мій І<ОНJІR нороник недобре віщує, 

Заржав і І\опптамн грає, 

Він чув через коні, він знає, він чує, 

Він знає, хто нас доганяє! ... 

Мій RОІШІ\ нороник дзвіночнамп рванув 

І в чваль ! - тілько поле стугонвть ... 
ЗеJІла задудніла за нами - я глянув: 

3і сватом супірник мій гонить·! ... 
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t.f ую в хаті: він приїхав! 
Він прпїхав! - всі кричать, 

Моя люr-Іочка кохана 

Нову сукню хтіла брать. 

Та часу уже не стало: 

Двері відчшшн панuк, 

!І ер ше всунунея і!\ ІІ вотнк 

В злотнИ спшп11іі ланнушок. 

Потім: жовтий черев11чок, 

А вкінці туловище 

Із товстою головою -
Чертн трошка знати ще ... 

Лису голову рудаву 

Перед всіми покланяв, 

А мою, мою кохану 

В ручку слизько цілував! ... 
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Он ти, смішку, смшся, смій! 
Сонна мрія усміх твій, 

Сонна мрієчІ<а; 

Ти невинна ще така, 

Як лєлієчка яка, 

Як лелієчІ<а! 

Чи ти будеш все життя 

Реготатися, дитя, 

Тими перлами? 

Чи все будеш псути хліб, 

Кульочками тріп! тріп! 

Ніби зернами? 

Чи все будеш .мене ти 

Цілувати з пустоти 

Тими рожами ? 
Люди щастя заберуть, 

Свободу твою сІ<ують 

Оборожами ! ... 

І те щастє перейде 

Тай не будеш знати, де, 

Де поділося ! ... 
Бога запитай, чому, -
Ціль життя сповито в тьму, 

Щоб вертілося І 
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Як мине дитячий рай, 
Круті гори повертай -
Перевернуться! -
Крил у пташки позпчай, 

Літа свої завертаі-і -
Вже не вернуться! ... 

* * * 

Я не голуб сизокрилий, 
Ти не білая голубка, 

Мп з собою голубшшсь -
Я яr< любчик, ти ян любка! 

А твоя мала сестричка, 

То не сокіл ізза хмари -
А вона нас наляЕала, 

Як дивилась зза катари. -
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Знов Гануся таИ Ганус~! 
ОИ Ганусю, моя зірІю, 

Знов l\Ш стрінулись печайво 

І знов серце плаче гірко! 

Ми розсталися на вікп, 

Ми про себе позабулп -
Та зійшлися на забаві, 

Знов серця нal\t спалахнули! 

На забаві банда грала, 

Вальса йшли ми цілу туру -
Я схилився і на ушко 

Знов шептав тобі всю журу: 

- Та я муру головою 

Не пробю, бо шкода труду; 

Хоч нас лю,1,п розлучили, 

Та тебе я не з абу ду! 

А ти иеві зреготала: 

"Ви га;щєте собі, що 

Ви ТІПІ бавите дансерку 

Шкода труду, тай навіщо?" 

Ти казала і сміялась, 

Кілько болю, кілько грози! 

Ти сказала в сльозах майже, 

А сміялася крізь сльози ! .•. 
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]\lf ою любу люди взяли, 
Люди поанrажували, 

Навіть любий лянсіє .... 
Хотьби й вальса нагу~ятпсь 

Годі тури дочекатись ! 
І то баJІь для мене є ! ? 

Ті балі всі ні до чого ! 
А я ду111ав, що я много, 

Що я все тобі повім ; 
Всі до лянсіє ставали, 

ЯІ<усь даму мені да:rи 

Брю\унало парп їм! ... 

* * 

Ко хана, схилпен на груди, 
Послухай як серце там грюка! 

Вже битися довго не буде -
Та:11 грюІ<а, та:І[ стука ро::шука ! ... 

Чи чуєш, як сер1~е кигоче, 

Без сліз каменіє на згубу -
Як трісне, закрнй мені очи, 

В ту ніч, як з ним підеш до шлюбу! .. 
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В і тер гне в долину явір ( ялину, 
Шелестить ·понуро кучерявий ліс; 
Ой вже шепчуть люди, чує:ио, що буде, 

Я і ти, Ганусю, гнемося від сліз. 

Не хилися, лозо, з вітру і морозу, 

Не хились Ганусю, хоч як тобі жаль; 

Бо, як подивлюся, з жадю розібюrя

Кров тобі на груди бризне, як кораль. 

Не квили так гірко, галко-чорноnірко, 

Та· не плач, Ганусю, хоть, як я дивлюсь; 

Бо як надивлюся, піду, утоплюся, 

Що з тобою вдію, сам себе боюсь! 

Ліс шумить від яру на ялину яру, 

Явір підгризає з корня горносталь ; 
Через поговори нам пішлось на горе, 

Ми "собі не пара"- дюдям щастя жадь! .. 
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Ой raif, гаИ, шумить гай, 
Іlіелестнть ліщина -
Завертай, вороний коню, 

Гей проч, утікай! 

Не так гаіі як печаль: 

Завелась дівчина, 

Зарюмала карі очі -
Мому сер1~ю жаль! 

Шумить rай, шумить ліс, 

Гайворенне кряче ... 
Неси мене, ворон-цоню, 

Деб я жаль заніс ... 
Мені жаль на весь світ, 

Бо Гануся плаqе, -
Розлуqили нас на вікп, 

Підітяли цвіт! 

Шумпть ліс, шумить о1р, 

Де кінь-ворон грає -
Утікай-же, моє серце, 

Світеви не вір! .. 
Що за біль, що за жаль: 

Мила пропадає! 

Чорним oqi н nрпслоню 

Тай на море в даль ! 
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МІРАМАРЕ 

В ніч під замком Мірамаре 
Море плеще і шумить; 

Блисне місяць ізза хмари 

Срібне плесо мерехтить, 

Плеще і шумить. 

Серед замку у городі 

Йде царівна молода, -
Чути ляк у дивнім ході, 

А на личеньку бліда, 

Ох, така бліда! 

Йде на кручу, ручну 01лу 
Приложнла над чолом: 

Дійсно видить : заясніло -
Гейби грався хтось веслом ... 
Грався хтось веслом! 

Серед моря човник лине, 

А в нім лицар молодий; 

А що місяць світлом кине, 

Блисне панп.ир золотий, 

Цілий золотий ! 
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"Максиміліян, ти вільнпй? 
Тп приїхав ? прецінь раз !" 
Крик вірнався божевільниИ 

І то:й лицар щез нараз, 

Щез, як дух нараз! 

І пішов по морю голос, 

Серед моря знявся шум ; 
Побілів царівні вuлос, 

Потелнів царівні ум; -
Що за дивний шум ? ! 

З тої ночі в віч блукає 

Та царівна і глядить ; 
Срібни:й шлях по морю сяє, 

Ясне плесо мерехтить, 

Плеще і шумить . 
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Не зазулька пірє ронить, 
А Гануся ручrш: ломнть 

Обручкамп сковані -
І стнрає чорні очІ;а, 

ІІрипадає до слідочка, 

До сJІідочка по мені! 

До слідочка припадає, 

І листочком покриває, 

Сіє руту по мені! 

Руту вітер геть розсіяв, 

А слідочки всі розвіяв. 

Ой розвіяв на весні. 

Пасходила яра рута, 

Яра рута і отрута 

І шалвія на весні, 

По садочку Гандзя ходить, 

Тай: когось аа руку водить, 

Когось водить по мені! 

А як вечір він не чує, 

Так співає, так воркує, 

Так воркує цілу ніч 

Я ру руту обриває 

І рукавцем обтирає 

Тихі сльози з карих віч. 
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Шелестить осика, хоч вітрець не віє -
Листє в неї фіє, хвіє день і ніч; -
Камінь не то серце, камінь розпукає:· 

Гандqя про:шває с.:rьози з карих віч! 

Я піс.rан, Ганусю, сім :шстів ві;~ себе, 

Не дійшлІ до тебе через людсьюІЙ хист

Та хоч там до тебе вісточка не шлеться, 

Серце тобі рветься, осиковий .'ІИСТ! 

Чую через .1юдп, що весілля буде, 

Візьмуть тебе люди- не на рік, ні два ... 
А до мене пташка, чорна пташка шлеться, 

Наді;~шою бється, крильми вибива. 

А у тої пташки твоя синя стяжка, -
Що мені та пташда, що мені повість? ..• 
Що та пташка каже, жаль ваги не має, 

Серце мені крає бритвою та вість: 

Журиться Гануся - і я тут журюся, 

Як билинда гнуся, мені дуже жаль .•. 
Шелестить осика, лист від вітру має, 

А роса спадає чиста як :кришталь ! .. 
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Чую, чую через пташку, 
І_Цо там Гандзі жити тяжко 

Як орлиця бється, 

Побивається за мною, 

Як та рибка за водою 

По бережку вбться. 

Вється 'рибка по бережну, 
Там рибална топче стежну, 

Злоту рибку удить; 

Ходить нелюб по поною, 

Ходить Гандзя і за мною 

Білим світом нудить. 

Ходпть Гандзя над ріною, 

Як той лебідь над водою 

Днює і ночує -
Зашуміло в темній хмарі, 

Не буде:~ю серце в парі -
Моя душка чує! · 

Возьми, серце, пісну жменю, 

Посій його на наменю, -
Як зійде весною, 

Тоді люди нас получать 

І мене, мене обручать 

іllлюбом із тобою ! 
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Ой зазульт\а вп:Ііталr, 
Сіла, пала, закувала : 
"Куку, мій молодче! 
Ку.ку ! чуєш, як я .кую ? 
Весну чую, рай ві щую -
Чого-ж плачеш, хлопче?" 

Ой тим лугом, тим зеленим 

Йшла Ганусj{ з наріченим 
На нім ручІ(У сперла, 

А другою рану білу, 

В моїм серцю наболілу 

Здерла, передерла ! ... 

* * 

Чому то ЯІ~ море филює, 

* 

Не вибуртит~ з себе коралів ? 
Чому то як серце горює, 

Не може повісти всіх жалів? 

Як иоре шумне бовваніє, 

На беріг викочує перли ; 
Як серце з розпуки шаліє, 

Слова на устах зау:нерли! 

Ганусю, рожевий коралю, 

Затоптана перло нелюбам, 

Німію з великого жа.;Ію, 

Що ти вже обручена шлюбом ! 
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Ой ти соловііі, аалоте перо, 
Та не вилітай, гілля не ламай, 

Тай не заглядай у зелений :май 

Та не наноси піря на гніздо! 

А зі :мною линь геть світами вдаль 
І не щебечи, в гору летючи, 

Тай не обтруси ранньої роси, 

Не прпгадуіі сліз,. серцю :мом у жаль ! 

* * • 
Летів леощь попід х:марп, 
А не мав той лебідь пари, 

Не мав пари, тілько жаль -
Жаль на тих, що пару взяли, 

З пари ного розігнали -
Линув сам світами в да.1ь. 

Линув лебідь і кви.1інням, 

Лебединім лебедіпням 

Свою любу розважав: 

"Може ти ще все забудеш, 
Видіти мене не будеш, 

Жий, як можеш - я пропав!·' ... 
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Знов я здибав ту миленьну, 
Тую кіточку біленьну, 

Що така сердечна є -
ІЦо так ласиться сердечно, 

Так питається нее гречно, 

Так рученьку по,щє -
Так сміється :заманчиво, 

Так говорить щебет:шво, 

Так прннадоньr\у дає. 

Так і нині привиталась, 

При виталась, розмовляпась, 

Ручку подала мені -
Та сама моя єдива, 

Та кохана, та ;Lівчина, 

Що любив я на весні. -
І я знов зі сну жахаюсь, 

Знов не сплю і знов питаюсь: 

Се на яві, чи у сні? ... 

Бо як сон той час минувся: 

Я на шляху посовгнувся 

Я не бачив, ніч була -
У провал я повалився, 

Людсьний регіт покотпнся, 

А та кіточка ішла -
Плюла, порст\ала на мене, 

Драпала лице ранене, 

А руки не подала! 
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Із~а гори вітер віє, 
Калиновий цвіт не спіє, 

Калиновий нвіт! 

Моя Дзюню, через тебе 

Світ загирю без потреби, 

Скапараю світ! 

Нащо ти мене так емутиш ? 
Нащо воду наламутиш 

Чисту гей дришталь? 

lЦо стрівуся я з тобою, 

Плачу ревною сльозою, 

Бо я маю жаль! 

Маєш серненьдо стул.ене, 

А смієшся тад до l'lteнe, 

Ручку подаєш ; 
Що простягнеш ручду білу, 

То все рану наболілу 

В серці передреш! 

Ой не будь тюш сердечна : 
А будь певна, будь бе~печна, 

До шлюбу підем ! 
Ожидай мене на мості, 

Я приїду, Дзюню, в гості 

Вороним донеи. 
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Ой приїд~r я у гості, 

Як у тебе на полості 

Травка поросте; 

Ой при1ду я вороним, 

Як з каменя шлях червоним 

Цвітом зацвіте. 

Нехай тобі серце мліє, 

Руса !\.оса поливіє -
Не вернусь повік: 

А ЯІ\ стрінемся де мила 

Та як ти колись робила: 

Відвернусь на бік! 

Бо ти мене відцуралась, 

Як мені пригода сталась 

ЯІ< не мати жаль? 

Вже направити не дасться 

Через жа<1ь твій моє щастя : 
Стовчений кришталь ! 
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Твоя правда! - ти пізнала, 
Бистра голова твоя ! 
Так, ти, Дзюню, добре мала, 

Що ти мною гордувала, 

Бо найбільший дурень - я ! 

ПайІ<а дурнів за тобою 

Увивалась за любов, 

ПайІ<а дурнів - не зі мною, 

Я став вище над юрбою, 

Я всіх дурвів перейшов! 

Бо тебе юрба дурила, 

Грою ІІІін і грою слів; 

А ти мною все гордила, 

Хоч ніколи не дурила -
Я дуринен сам - дурів! 

Ти любовю потішалась, 

Хоч у всіх був сRритий сміх; 

З мене явно ти СІІtіялась, 

Та надія все боялась 

Розтовкти пустий горіх ! 

Ти пізналась на облуді, 

Тай не віриш їх брехні 

І я вже не є у блуді, 

Та надіюсь, що по злуді · 
Ти кохалабея - в мені ! 
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Ти витаєш мене з глумом, 

У даєш кохання дрож -
Хоч мені щось шепче сумом, 

А я СВОЇJІІ глупим умом: 

Може, може ее не лож ! 

Ну, нехай осудять люди, 

Що судився їм талан 

Бути всюди, жити всюди: 

Чи був, є, або чи буде 

Більший де, як я - туман! 
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До тебе тягне щось мене, 
Як я стріну тебе, коханнє, 

Та біль мене до доду гне : 
Проклятий я - мене жене 

Від тебе чорне безталанне, 

Кохана драчпце *) моя! ... 

:Мене жене від тебе жаль 

До тебе за давну образу! 

Янесь привнзаннє обмаль 

lЦо не nритягне нас, та жаль 

Як змііі розтруве нас він-разу, 

Кохана драчш~е моя! ... 

Я ві,ТJ,вертаюсь і жену, 

Жену від тебе ЯІ( найдалі, 

Тебе нляну іі себе нляну, 

Свою ту гордість навісну, 

Бо через неї всі ті жалі, 

Кохана драчице моя! ... 

Тай може, може ти тепер 

Мене вже щиро полюбила, 

Та сер1~е, Дзюню, жаль роздер! 

І я для 'Іебе вже умер -
Бо нас з.1учить тепер не сила, 

Кохана драчІще :моя! •.. 

*) Драч1щя = 1 р. Ерінія. 
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J знов був я, Дзюню, в тебе, 
І знов маю жаль на себе, 

UJ,o до тебе я пішов -
Знов я каюсь, зарікаюсь, 

Знов к.'Іянуся, заклинаюсь, 

А зі серІІ,Я EarJJie І<ров! 

Ти була така сердечна, 

Така добра, тат<а гречна, 

Сіла бавила мене -
Коло мене близьr<о сіла, 

Мою душу упоїла 

Мов яким "люби мене". 

UJ,o мені то за ні;~ра;~а '? 
В тім напою не прпнада, 

Не "люби мене" там є -
А отрута незбагнута, 

Без ножа як змія люта 

Рі же серденько моє ! 

Не кохаєш, а чаруєш, 

Світиш в очі, не щируєш, 

Визиваєш :ною месть! -
Ой не шарпай :мені душу, 

Ту Любов я в собі здушу 
І пі:мщусь за свою честь! 
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СРІБНА РУСАЛКА 

Тихо, тпхо ДунаП воду несе, 
А ще тихше дівча косу чеше, 

КраП синього моря, 

Як ранняя зоря 

На кручі сияє, 

Чеше косу, чеше русу, 

Чеше і співає ... 

Що прочеше, на ДунаП пускає, 

А гребінчик мов золотом грає, 

Грає злотиП волос, 

А еріберний голос 

Дзвонить і лунає, 

З сміхом сонцн перли в струни 

Срібні розсипає. 

Тихо, тихо Дунаіі в море тоне, 

·В сяйві данонять чародійні тони

Ось козат\ до бою 

Пливе за водою, 

Слуха і не знає, 

Чи дзвін давонить, місяць сходить, 

Чи зоря зоряє ! 
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І краса як сонце засліпила очі: 

Лине проміж нручі де вода клекоче .. 
Мені сумно, сумно, 

Що він ТЮ\ безумІ-ю 

Мчпться за красою -
Розбив човен, тай поринув 

В нручах під водою ... 

* * * 
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Жалю-ж тп мііі, жалю, роже· на розкнпІ, 
Та краса на тобі, що роса на І~ніті! 

Та роса пропаде, як вітрець повіє 

Але мого серця краса не злиніє. 

Бо краса на цвіті зі шовку мягкого, 

Але моє серце з кре:неннн твердого: 

Скорше воно трісне з ве:шкого жалю, 

Як буде просити стиснене печалю! 

А ро::прісне скорше - з бодю пересердя, 

Як буде просити твого милосердя! ... 
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Ман. Чудова, ясна нічка. 
У сальоні згасла свічка, 

Місяць сипався з вікна; 

l\riи з собою шепотіли, 

Твої шовки шелестіли, 

П ростягались рамена ... 

В спальні голос тап.;.а чутп-: 

- Мампю, що то може бути ? 
Чуєш шепти ? ... - "То душа! 

Wszelki clucl1 Cl1Гystusa сlн\·а1і ! ... 
Wszelki cluch Clнystusa clнvali ! .. " 
І знов тихо, глухо, ша! ... 

Тихо. Зорі меркотіли, 

А ми далі шепотіли 

У сальоні край вікна -
Крізь ті тю:1і, ті ::нушліни 

Мерехтіли в світлотіни 

Шийка, грудь і рамена ... 

Гасли звізди в небосклоні, 

Півень піяв - а в сальоні 
Затрусився ананас: 

То "nуша" вікном втікала 
Мамця глухо закричала ! 
"Jezu Clн·yste, гatuj nas !" 
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Я розумію твій сеRрет, 
Не будеш мені катом -
Скінчив я уні верзитет 

Кохання з докторатом. 

Збагнув всі таИни сліз, погроз, 

Чи смішRп, чи ляменти -
Ятшіі не був там рпrороз 

Я здав на еl\tі!н,;нте ! 

А мав таl\Ї уqительки, 

ІЦо 1м не дорівняєш-

Всі шту1ш знають львовянки, 

А ти на дримбі граєш ! 

Їх всіх я в різьбу перелив 
З огнистого опалю -
За різьбу зради полуqив 

Я золоту медалю. 
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Вилискуються коні, 
Вилисr\ують вороні -
На шлях той подались, 

Той шлях, що :Иде до тої 

Дівчини 111олодоі, 

Куди Ишов я Е\олись! 

Та:И я несу чар-зілля 

З трох гір їі-1 на весілля, 

Аж ось жене ридван 

Везе П перстінці 

До шлюбу і на вінці 

Барвінок і дур:нан! 

Лискоче від проміння 

Карптка і одіпня 

Старого жениха, 

А чортик зза сидіння 

Так злобно без сумління 

Сміється : ха-ха-ха! ... 
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Віє вітер на калину, 
По мою, мою дівчину 

Їде ЛИСПЙ-1\ІОЛОДИЙ! 
Вже з каритюІ висідає 

Ззаду чортик підбігає, 

Чистпть Rовнір золотий! .•. 

На помості банда грає, 

Вся родина засідає, 

Всі весільні гості ждуть: 

Моя люба в шлюбнім строю, 

Злотиіі Rовнір з лисиною 

Родичам до ніг падуть! 

ТатRо сльози обтирають, 

Мамця голосно ридають, 

А з вікна сміється хтось ! 
UJ,ocь Rотару відхиляє: 

То сей чортик заглядає 

Тай регочеться чогось! ... 
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Ведуть дружби до шлюбу 
:Мою дівчину любу 

За ручку, за рукав -
Ведуть дружки і того 

Старого молодого, 

ІДо моє щастє взяв. 

Ідуть за ними гпсті, 

На калиновім мості 

Клонюся їй до ніг; 

Побліднувшп на личку, 

Дала мені косичку 

Під наболілий сміх! 

Вже піп її питає, 

Чи вольну волю ~~ає 
Збентежився жених! ... -
На мамцю поглядїла 

[ тихо - "так!" повіла, 
А чортик з двору: пчих ! 
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До вечері в шлюnнім строю 
Сів старий із молодою 

А тоасти йдуть без тями, 

Дві на жовто вбрані дами 

Іllепчуть у секреті всім: 

"Добру партію зробила, 

Вона того-во любила, 

Та він хліба ще не має! ... " 
Всьо на мене поглядав, 

А я - ногу з гуски їм ! ... 

Банда грає ідеально -
Всі танцюю7ь капіта.1ьно, 

Всі уІ<лони разо:н шлються, 

Сукні вються, фраки гнуться, 

Елєrантшій лянсіє! 
Я танцюю з молодою, 

В парі шепчемо з собою •.. 
Що? не будь такий цікавий, 

Ві<.:ть крилата, світ лукавий,; 

Хоч сам часто винен є! ... 
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Вальс. ТаИ молода гуляє, 
Молодий стариіі дрімає. 

Впало в ок.о ее тітr\ам: 

Живо дружбу закликають 

"Дами, дамп вибирають!" 

Кршшув дружба муrщІІІаJІІ. 

І за чали ся вибори : 
Комісарі, професори, 

"Укінчені" мали прім 

"Недокінчені•· не мали 

Нпч в рук.ах і перепали 

[Іри виборах - "кривда" їм! 

Одна тітка голос дала 

На старосту, друга встала 

Тай отсего, що дрімав, 

Піднесла кандидатуру: 

"Panie mlody, одну туру! ... " 
"IlLo, я вибратшй зі стан?! 

Дуже прошу!" - ПІДІШІІИВСЯ, 

Пок.лонпвся, приблнзився, 

Обіймив за стан, як. міг, -
Всі вступалися в дорозі, 

Бо йшла п~ра, а в підлозі 

Гнулися дuшк.и від ніг! ... 
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* * * 

А до мене приблизилась 

І легенько поклонилась 

Cal\la пані молода: 
Стан висо:кwй, волос ІіручпИ, 

Личко яре, зір .'шснучий 

ЯІ\ у джерелі вода! ... 

Мені ІІ\алко теб~, гашю, 

Ми любилися так палко, 

Все розвіялось як сон-І: .. 
Не на місці ті всі жалі -
Хоть при людях, хоть на салі 

Заховати тре bon tоп! 

Я І'алянрю відклонився, 

r раціозно приблизився, 
Обгорнув чужу "мадам", 
Як міг тілько, плятонічно 

І промовив іронічно: 

"fратулюю, Пані, Вам!" 
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* * * 

Скрипки плачуть, скрипки грають, 

Серце в танцю ро:зн:іJІІають 

Гомін· аж до церкюІ ііде: 

- Не всі тії сн дохають, 

Пl,о їх шлюбом повівчають! 

R т~еркві нідrоl\rін гуде. 

То не відгомін, то вдасне 

r віт спали вся, світло гасне, 
Налягає ніч глуха -
Чортик взявся попід бо1ш 

І по церкві робить скоки 

Тай гукає: у-ха-ха! 
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.Знов я бачу їх на JІІуку: 
З ним вона йде поnід руку, 

То пошлюбна "nроменад"; 
іl~ось мене за нею тягне ! - · 
Вже пропало, вже не стягне 

Ні внерід мені, ні взад! ... 

Улицямп іідуть шумни111и, 

А мене, мене за ними 

Щось мов на шнурку веде ... 
Нагло : вибігає з брами 
Хлоnчик і кричить до .мамп: 

,,Мамо, тато, тато йде!" 

Чути крик дитини з хати, 

Женщина одіта в шмати 

З немовлятком на руках 

Гонить і Rричить: "Ти збую, 

Ти забув, забув, забув на тую, 

Що ти звів, що ти nрисяг ... 

Ти взяв паню, а я діти ! ... 
Твої діти маю гріти, 

Як ти сміла а Ішм іти ? 
Ти мені його украла, 

Ти! .. а Rров би тя залляла. 
Ти остатна ... ти! ... 
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Він по блід, стиснувши щоки, 

"Ганьба!" крик чув на всі боки 
3 уст натовплених людий 
А вона - вона не чула, 

Тільт<о рутш простягнула 

І nрипала до гру;~пі1 ... 

До грудий мені прппала 

І захлипала, - ридала 

Моя втрачена любов; 

Та с.1ізми вще не ри;~ала 

Іllдюбнпй дар в лш~е дістала: 

Бухнула устами кров! ... 
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л рuRОТИЛІІСЬ три НеДІЛІ, 
Три неділі по весіллі -
Лисий - моЛодий гуляє, 

З наварками мід спиває, 

А у неї - гості є! 

Там гербатку попиває 

Той, що хліба ще не має 

Стори СП)'щені від брами, 

Попід вікна йдуть дві дами 

І помовва повстає: 

"У радчині" гості нині ... " 
»Е, бо то собі "радчині"! 
То публіка! - серце Rраєсь, 

Він тому так запиваєсь 

Зажене його у гріб ! ... « 
»Він її так убирає, 

Гонор має, гроші має -
Тілько жий та будь контента, 

Що узяв тебе бев пента, 

Що-сь не гола, що їш хліб ... « 
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Тягнеш душу, дівчино чудова, 
Що проиовиш, мід пливе зі слона, 

Під солодкий сміх; -
Ус~tіхнешся через пердІІ зуби, 

Тягнеш душу мою до загуби 

На великий гріх! 

Як на мене пустиш з чар(•м любки 

З груди білосніжки дві голубки 

Спияті в грудний бюст-

Світять очі, як чорні кришталі, 

Грають губи, як живі коралі 

Коло моїх уст ... 

Тягнуть брови вюнкkтю піянкн, 

Тягне гнучкkть тіла гей у :мавкп, 

Білий горносталь -
Ей красуне, чужа молодице, 

Вбивши мужа, згину я n темници 
За свою печаль! 
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І знов зайшов я тут нудпсь: 
Ось дім, город, альташ(а, 

Де ми сиділи все колись, 

І з поцілунком ро:іійшлись 

Ти тямиш, того ранка! 

Я йшов учптпся у світ. 

Ти планала, мій раю! 

Зірвала з тої рожі цвіт, 

На шлях подала через пліт 

Я ще той цвіт ховаю. 

Ось я вернув і що застав? 

Вже рожа ся nідперта, 

Твій цвіт у книжці там зівяв, 

Стежкн всі сніг позавівав, 

А брама вже заперта! 

А з хати чути фортепян 

Тп граєш в середпні; 

А басом тягне грубий пан, 

Охрппапіі, лисніі ;~ідуган : 
"Де згода у родині" ... 
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Втікаю з того дому знов, 
Де І\аТ пестить мою любов 

За мною плач лунає; -
Я втікби десь в найдальшу Ааль

Та вслід за мною гонить жаль 

І в дім той завертає. 

І нині знов я там зайшов 

І знов втікаю з болю, знов 

Шукаю супокою, 

Знов чув я стон з грудий 1 во1х! 

І знов той сміх, той дикий сміх, 

Той регіт над тобою! ... 

Знов 3оі1к: «Не :ІІуч мене, не муч! .. « 
Я відхи:шв із дірки .ключ 

Мій Боже, що н видів! 

На що Ти очі нам давав, 

Як світовп так впасти !laB 

Чому наш зір не :·шrщів ? •.. 
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1\l( ене знов тягне на той шлях, 
Аби в твій дім завести, -
Знов блуджу по тпх ушщях, 

ПLо їх минати я присяг -
Знов ломлю слово чести! 

А он: твій муж з тобою йде, 

На трьох ногах ступає: 

На двох стоїть, одну зведе 

І довбнею вперід кладе 

Мабуть подаrру має! ... 

А ти - ее ти?! ... Деж тая ярь? 
Де той пшеничний колос? 

Де личка свіжі, де той чар? 

Де грудь фи.'Іююча, де жар? 

Де кручий довгий волос? 

Похилена при ні111 ідеш, 

Весь світ тобі байдуже -
Дитшш.у на руках несеш, 

Парасоль від сдуrи береш, 
Бо сонце гріє дуже ! ... 

Я уклонився, - ти сей раз 

Якетій мене пізнала: 

"Чом не заrдянете до нас? 

Не раз ми згадували Вас 

Я вас нераз видала 1 ... 
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Як чую, сватають вже Вас -
Ну, дай вам, Боже, щастє ! ... " 
»Що ж коло Вас? ... -:< "Та іідем якраз 

До лікаря, нее клопіт в нас, 

Все тесаме нещастє ! .. 

У ее було бп вже якось 

Та діти не су диJшсь ... 
І та хиріє все чоrось, 

От сІ<рофули я"Кісь, чи щось 

Знов рани вітвориjШСЬ ! ... " 
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Ніч. Ти з підбитими оЧІІ:на 
в одінню спиш, uліда як мур; 

В покою лямпа гасІІе, бдІоtа -
3 портретів стогне жаль і дур ... 

Муж в люпанарі в білярд грає ... 
Коняки каваркаІІІ ПJІатить, 

Не чує, що дптя ридає, 

Голодне, пхинькає, не спить. 

Лиш я скрадаюся потихо, 

Зацитькую твоє дитя, 

Бе тп не чуєш - мука, лихо 

Позnавили тебе чутя. 

>'Та люляй, люляй, ти невинно. 

Невинно, що не батько я, 

А мама, спнцю, непровинво 

ЖиВІ~ем погребана твоя! ... « 
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Т :шов був я в однім до111і 
Та:И: не знаю, як то сталось, 

Як то сталося, що серце, 

Моє серце там осталось. 

Моє серце та:vІ осталось, 

А я ходжу та журюся, 

Що там робить моє серце 

Щоб не взяв хто, я боюся! ... 

* * * 

Чому так нічого, нічого 
Сказати тобі я не міг? -
БулС' нас в пот<ою за JІІНого, 

Не JУІіг я ка:-шти при всіх! 

Раз тідькСІ не було ніко-го, 
Та слів десь не стало моїх ; 
Чому так нічого, нічого 

Сказати тобі я не міг? ... 
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Лянсіє, чудовин танець, 
Не один у нім Rоханець 

Міг сказати, що хотів -
А я тілько мав ска·~ати, 

Та я слів не міг дібрати, 

Я не вмів дібрати слів. 

Всі думюІ мені мішались, 

А дурниці ВИМОБЛЯЛИСЬ -

Кожде слово - Rонвенанс! 
Очі більше вимовляли, 

Як на тебе поглядали 

Vis-a-vis nри реверанс. 

Щож, Rоли ча~у не мали, 

Аби все тобі сказали, 

Зараз потім авансе -
А хвилинку, а маленьку 

Я стиснув тобі рученьку 

Подану при балянсе. 

Тзн тоді ти nогляділа, 

Та хто зна, чи зрозуміла, 

Що я думав, що хотів, 

Що я мав тобі сRазати, 

Я хотів якось зачати -
Та Rазати я не смів ! ... 
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Ти була ме ві все рада, 
Звениславо, .кра_сна паво ! 
Ми з собою говорили 

Та.к сердечно, так лас.каво. 

Про що ми не розмовляшr 

Тіль.ко все ні що про тоє, 

Шо хотіли ми про себе 

Раз довідатись обоє. 

А воно та.к з серця рвалось, 

Аж нам личка паленіли; 

Та все я.к зачав я тіль.ки 

Серце і уста тремтіли ! 

Ти мовчала, я мотався 

І розмова проривалась, 

Що говірко та.к, rовір.ко 

Про що инше нам скЛадалась. 

Ми спус.кали Jшиз повію-І 

У тій мовчанці несміло -
В тебе груди фплювали, 

В мене серце стукотідо ... 
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Чому то тн очFа спустила, 
Як я в тії очка глядів'? 

Ніщо я до тебе не JІІовив, 

Нічого казати не смів! 

Чому то ти стала як рожа, 

Як я лиш за ручку узяв? 

Нікого не бyJlO в покою, 

Як ручку ту я цілував ! 

Чому ти втіRала з по1юю, 

Як я тобі в ушко шептав: 

"Я, Дзвінко, тебе не забуду ... " 
Я був би щось більше сказав! ... 
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Ои вже їду з того дому, 
Де такпіі щасливий був, 

Кінь вороний у карнтц• 

Спотикнувся, ~потик11ун. 

Спотикнувся дінь вороний, 

Хвилі щастя потряслись, 

В лист кленовиі'І овrrну.1ись, 

З буйним вітром понеслись. 

Хвилі щастя коло тебе, 

Моя Дзвінко, раю мій, 

БуйюнІ вітром перегнали, 

Буйним вітром серед мрій. 

Перегнали надімною, 

Ще з далека чути шум, 

А лишили мені в серцю 

ДивІнІЙ жаль і JlИНІШЙ сум! 
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Тілько щастя що прп тобі ; 
А як розлучилися, 

Перебуті хвилі щастя 

З вітром розкотилися. 

ПереУхав чисте поле, 

До двірця вже доїжджав 

Бють сиrнали залізничі, 

Кінь вороний за-іржав. 

Ой не p:i!OJ, вороний коню, 
Тай не рщп, а завертай 

І на 1\юсті калиновім 

Хвилі щастя доганяй! 

Хвилі щастя розкотились, 

В мому сер1~ю знявся шум 

Буде буря, грає хмара, 

Грає хмара нових дум! 

Буде буря в мому серці, 

Мої очі шлються вдаль -
Вдаль до тебе, 1\ЮЯ Дзвінко, 

Мені щастя того жаль! 

ТілЬІю щастя що при тобі, 

А яR розлучилися, 

Перебуті хвилі щастя 

З вітром розRотилися І 
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Гонить колія з Поділя, 
Диио~f бухає, сопе -
Я шукаю самотини 

В людно гамірнім нупе. 

Та не иіг я дошукатись, 

Я віконне відчинив -
Очі шлютьсн в нрай далеr<иИ, 

Де я щастє полпшив. 

ОИ від вітру збіжжє має, 

Филя гонить у безкран 

Колія жене шалено, 

Покидає любий край! 

І не жаль їИ покидати, 

А мені так дуже жаль -
Я летівби з буйним вітром, 

Там де очі шл ютьсн в даль. 

В даль до тебе, моє щастн, 

Я би з вітрои полетів -
Полетівби, мон Дзвінко, 

Ще сказати кілька слів ... 
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.Не зазульна надлетіла, 
Сіла, пала й відлетіла 

Тай Rрикнула: куну! 

То Марус.я nрохо;~ІІла, 

Кільюt слів заговорила 

Тай подала руку. 

Я не міг ніщо сказати, 

Ледво руну встиг nодати 

І ми розійшлися -
Мп для себе вже умерли, 

Мої сльози, мої перли 

Цюрко111 nолилися ! 
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Сум но мені, сумно, 
Сумно мені дуже ..• 
Вітер свище шумно 

Тай об шиби дзвонить 

Маню, любпИ: друже, 

Біль гшІоJщу І\лонить! 

Маню, моя пташка, 

Все не варт нічото! 

Жити мені тяжко, 

Борба надо1ла -
Коло серця мого 

Знов гадюка сіла! 

Хто її відіИ:ме, 

Як ти не відііімеш? 

Хто мені підійме 

Ті пависні крила, 

Яr\ тн не підіймеш, 

Маню ІІtоя мп~1а!? 

Сл і дом за тобою 

Сходпть сош~е ясне, 

А в моїм ПОТ\ОЮ 

Духи ночи грають,. 

ЛяІІІпа иоя гасне, 

Тіни nпрпнають! 



Ой Марусю, не дивися, 
Як стрінемся, відвернися, 

Не моя ти, я не твій -
Бо ти сонце, а я хмара і 

Куди хмара сонпю пара, 

Ми не пара, жалю мій! 

Не дивися вслід за мною, 

Чую зір твій за собою -
Я не винен, тільки світ! 

В світі серед то] ночі, 

Не о;~ні поrаслн очі, 

Не один завянув цвіт! 

Через світ той і я гнуся, 

Стрімголов у низ валюся, 

Я поцілений без Rрил! -
Бо підтяли мені Rрила, 

Ті що ти у лет пустила 

3 ідеалів ТіЛЬІ\0 ПИJІ! 

Я читав нераз паnері, 

Як ти крила лехкопері 

Піднииада в лет мені -
І все сльозп заблищали : 
Я так вірив в ідеали, 

Я так вірив на весні ! 
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А теп~рка що остало ? ..• 
Тії сльози ? - то за мало ! 
Де ті крила, де той лет? 

Де. до сил своїх довірє ? 
З крил розвіялося пірє, 

Віру здавив світа ПІет! 

Як нераз в годину чорну 

Ті листи твої розгорну, 

Думка лпве в час тамтой 

Я читаю їх на лихо 

І крі3Ь с.аьози шепчу тихо: 

Ох, чому я став не той?! 

Я чІJтаю їх і плачу, 

А як де тебе побачу, 

То і плакати не мож -
Геть від тебе ут і І< аю 

І стократно світ питаю: 

Чому дожда мрія - лож? ! 

Ах, чи я ще піднимуся ? 
Чи коли ще підібюся 

Так висодо в синю далЬ, 

Як було нераз весною? ... 
Що зробив сей світ зі J\Шою? 

Тільки сльози,. тільJSи жаль! ... 
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СПІВ ВІДЛЕТНИХ ЖУР А В ЛІВ 

Як осінні вітри дунуть 
І на небо хмари сунуть, 

Попід хмари сумно лине 

Ключ відлетних журавлів, 

Хто з них верне, хто загине, 

Чути 1х пращальний спів:

Попід хмари сумно лине 

Ключ відлетних журавлів! . 

Сумно лине, сумно грає 

І на крила забірає 

Тепле літо, зелень яру 

Під вирійниИ небоСІ\лін, 

Спін несеться понад хиару, 

В горах грає відгомін: -
Забі рає зелень яру 

Під вирійний небосFїлін. 

В небі хмара темна плаче, 

В полі І<авfіа чорна кряче, 

В хаті тесля теше трумно -
Маму серцю чогось жаль, 

Чогось сумно, дуже сумно ... 
Очі шлються в мрачну даль: 

Нащо тесля теше трумно? 

Мому серцю чогось жаль ! . 
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Віють вітри, віють оуин1, 
Аж ;~ерева гнуться -
Ох, роздерлось моє серце, 

А сльози не л.:Іються. 

Чую, чую через люди 

}Каль вагп не має : 
До Ольдзюні люди ш.;rютьсн, 

Дзюня їх нриИмає ... 

Дзюню, зжалься вадіj\шою, 

Н каІИінь розібюся ! 
Чую горе над собою 

Від вітру валюся. 

Ой від вітру з ніг валюся, 

А сльо3и не ллються -
Віють вітри, віють буйні, 

Аж дерева гнуться ... 
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Стогне вітер, стогне ваао{о, 
А JІІені ТаІ\, Дзюню, тткко, 

Дуже тяжко, жаль чогось! 

Ходжу, ходжу по покою, 

Ходить чорна тінь за мною

Попід вікІІа плаче хтось! 

Заг лубився я в шум вітру 

UJ,ocь заблисло у повітру ... 
І1івніч била - тихо ша! 

Я вдивився в темінь ночі, 

lЦо ее? мампні1 очі, -
Може мампна душа!? 

lЦось так п:rаче, так заводить, 

Смерть як тінь за мною ходить 

Нагло - трісло в лямпі mкло! 

А те щось заскавуліло, 

Заридало, задзвеніло, 

В мої шиби і пішло .. 
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За лебідку І<руки бються, 
Наступає чорна хмара -
Сонне на заваллю; 

До Ольдзюні люди шлються, 

Ми не будем собі пара -
Я загину з жалю. 

А я круків тих роагоню, 

А я тую чорну хмару 

Рукавом розмаю -
А я людям забороню, 

А я їм за свою пару 

Кости поламаю. 

Не лебідка крукал пара! 

Хоч і бються, хоч не бються, 

Лебідь є білійший -
Не Ольдзюня людям пара! 

Хоч і шлються, хоч не шлються, 

Я за всіх милійшиіі ... 

Ой по круках сдід загине, 

Чорна хмара пересуне, 

І знов сонце зійде ; -
А Uльдзюню світ покине, 

Як Ольдзюня всіх ві;пруне, 

То Василько прийде ! .. 
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Як жа:1ко ридала уRра1нська думка, 
Як жалко ридав твіі-і: рояль! 

Еревіли всі тони: і погріб і шу11іка -
Як дуже було ~1ені жаль! 

Мамунцю, ти грала всі струни ридаJІи, 

А Дзюня, Ольдзюня твоя 

І він у сальоні щось тнхо шептали, 

МамуІІ цю, потіха мон ! ... 

Ян. жа;н-;~ ро:~плака~Іась думда, як жалко, 

Як жашю ридав твііі рояль! 

На шо я любив твою Д·-зюню так IJa.'H\0? 
Всім людям розкащу свіИ жадь ! ... 
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}'4 а Ерила всіх пісень своїх 
Віаьму тебе лишень зі всіх, 

Ольдзюню, жалю мій! 

І понесу на світа край: 

Бо через тебе взнав я рай 

І раіі утратив свій! 

Дивисн попід х~tари в даль, 

Там, Д·-нuню, забренить :мій жаль 

У співі журавлів -
К.'Іючем над.71Ішуть ІІ\уравлі, 

Летіти му на їх чолі, 

СГІіваючн свій спів! 

Полину з нпмн у вирш, 

Найду чей забуття сповій 

В далекій стороні; 

А не найду н, вчуєш плач 

У шумі вітру - то запл:!ч, 

Ольдзюню, по мені! ... 

Бо хто в даJІекііі стороні 

Заплаче, Дзюню, по мені? ... 
А тп, а тн в той день, 

Як вдарить похоронниИ дзвін, 

Почуєш, Д Іюню, відгомін 

І плач моїх пісень! 
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Болпть мене сер1~е, голубонька біла 
Любов :оіатроїла на смуток і жаль -
Хто снільжнть тепер це болюче кохання? 

Не сліа:ни рпдюшя згоїтп печаль! 

Як квітнули бази, я в нічку блакітну 

На грудь оксюtітну склопив свою скрань 

За сміхом крізь сльозп мене обіймала, 

Любов присягала ти серед зітхань. 

Болить мене зрада, що моя голубка 

До другого любка схилилась на грудь 

Розбила досада любов як сновію, 

Злеліяну мрію зморозила лють! 
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Ти сама приі-ішла до мене, 
Та 111іж намн щось сту;tене 

Всувулася мов змія -
Ти жалілась, що пропало, 

іПо наИr\раще нас єннало, 

Бо не тоИ став нині я! 

Я не той став ! - правду кажеш, 

lЦо розбилось, не завяжеш 

Грою слів і грою мін -
Де чар-зілля трута зі:rш1, 

Там не скоїться весілля -
Бо амія сичить зза стін! 

ДаИ мені про свою ручL>У 

Нині перстінь, чи обручку, 

lЦастя11-r я радівби з ріІ< -
Та з::t рік твіИ дар любовп 

Скннув би я гей окови 

Як зміїний дар повік! 

Ти стоптала мою жалість, 

Переміг я в собі шалість, 

Чахнула любов моя -
Хоч змінилась ти до мене, 

Та між нас вже щось студене 

Всунулося мов змія! 
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r е:И: зануіі мені, за:~уле, 
ІJ..Lастє на весні минуле 

Заверни мені! 

А зазуля мов не чує, 

Сіла, пала тай не кує, 

Як кувала на весні. 

Вже не кує голосочком, 

Бо ячмінним колосочком 

У давилася -
По са;lочку Дзюня ходить, 

Таіі за pyt\y любr<а водить, 
Не JІІені суди:rася! 

• 
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Весна моя несла печаль 
На шлюб до Дзюні н гості

Та спотшшулася на жаль 

На калинонім мості ... 

В гаю, де вилинсь той нектар, 

Зелені листя зжовкли, 

Весна запада в сон на ярь, 

А соловіі змовкли ... 

Не сонце стрінун я в глуші, 

А райдужну царівну -
Вона збудила у душі 

Весну мою розспівну. 

Знов гай красується у май 

Від цвіту і весілля, 

Весь· світ брилянтнться як рай 
З блаІштного чарзілля. 

Весна в душі співа пісні 

Про цвіт блакитний раю, 

Сновіється царівна в сні -
Сміюся і ридаю. 
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Ііа забаві ми зііішлися 
Як голубів пара, 

По забаві розійшлися 

Як дощова хмара. 

Постіль біла, аж сміється, 

А сон не береться --'
Твоє лвчl\о, біле личко 

На душі снується. 

Біле лпчко, чорні брови 

На JLyшi снуються, 

Карі очн без р\>::НІОІШ 

Коло серІІ.Я вються. 

Я здається не і+\урюся, 

В тугу не вдаюся, 

А ЯІі. лист несу на почту, 

Ві;~ вітру валюся. 

Іllлються листи, шлються очі 

І серденьrї.о рветься, 

А від тебе і:-з півночі 

І пташІі.а не шлется. 
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Ои від вітру лози гну.ппсь, 
Тай не похилилися -
Ми дпвилися на себе, 

Таіі не надивилися. 

Що з тобою, моя Дзвінко, 

JЦо з тобою діється? 

Бо за 111НОЮ курявою 

Чорна тосІ{а віється. 

Мої мисли з буИниJІt вітром 

Геть десь розrютилися 

Ми дивп;шся на себе, 

Тай не на;щвшшся. 
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)\li аю трошки жаль на тебе, 
Бо знов бун я дурно в тебе 

Коби словечко любеньке 

Мп промовили до себе! ... 

Все хтось був у тім покою, 

Де бу.1и ми зі собою -
Як не було вже нікого, 

Ти втікала із nокою. 

Коби хоч самі ві двоє, 

Ми пращалися обоє -
Ні, на дітька! татко, маІІН{Я 

І дітий стояло троє! ... 

Ти лиш ручку простягнула, 

Очка до землі звернула -
Чув Jшшень я, що легенько 

Твоя ручка задрігнула ... 
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)\li JІ ca~ri були в сальоні, 
"\ні м::tМІІ.Я, аві тап<о ... 
Серпн nшшся нам дуже 

І розмова Ишл·а негладко. 

Тп бажала щось дізнатись, 

Та дові;щлась Ііе~шого; 

Я хотів усе сказатп, 

Та не виповів нічого. 

Тп спустида чорні очІ;а, 

Бо ЯІ< рожа личІ\о ст::tло 

Я роз}Іову раА зачати, 

Колн слів 111ені не ст::tло! 

Через сет<ун;l через JlCC5JТЬ 

Ми стоя;ш так ві ;lвоє; 

Я боявся, тн стщl,ал:tсь, 
І моІJLІЗJШ мп обоє. 

- 129- 9 



Ой на сош~е ти придалась 
Сяйвом сонпя сієш чари ... 
Як до мене аасміялась 

Стопромівням в небі мрііі: ; 

Гей весеш<а блисла з хмари 

В ревних сльозах з моїх вій! 

Ти як рандуга злетіла, 

Сліпиш очі всім красою, 

Тягнеш душу мені а тіла, 

З'яво сонця в перлах сліз; 

Шлю я вічи за тобою ... 
В жертву душу я nриніс! 

Ген дуга І<расRамп граєш, 

Що розрушу тобі душу -
Взад тікаєш, а сияєш 

З райдужних nісень моїх; 

БодограєІІІ світла мушу 

Сипать слізми сонця сміх! 
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Оіі чого-/І\ тп рожевієш 
Золота зірничко? 

Що, дівчино, ти не скажеш, 

Каже твоє личІю ... 

Виглядайся крізь люстерко, 

Сама як малина -
Твоє личко як яблочко 

Стало як І<алина ! 

Я питався, чи ти любІJШ, 

А ти мов не чуєш -
Чому-ж личко папірове 

Рожами малюєш? •.. 

Дайже Бог, щоб я з тобою 

Шлюбом обручився -
Під шкло в рющіб тебе вправив, 

Сівбп тай дивинея! · 
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ВІДНАЙДЕНІ ПЕРЛИ 

Внuрав я тебе, дівчпно, 
На дружпну на єдину -
Тільки рученьку подай! 

Сuловейко нам співає, 

Всі садочкн ро:тинає, 

Маєм обмаївся ман. 

Підем там, де цніли спні 

Незабудьки в тіИ ;~олині, 

Де розсипавсь перлавіс; 

Та Rpaca їх вже пропала, 
Бо їх Jlзюня потоптала 

З ожере:ІJІЄ\t моїх сліз ... 

З перлів елі:~ таи у барві11ку 

Розцнілп j~ля твого вінку 

Сині цвіти мрій иоїх: 

ІJJ,астям їх тебе окружу 

Обзолочу, оба\емчужу, 

Від головІш аж до ніг. 

А як вийду я на люди 

Моє щастя твоє бу;~е, 

Не журися ні про що -
Вічно буде нам солодко, 

Моє срібло, моє злотко, 

Моє ти незнатпщо ! ... 

- 132-



lliYMKA 

Гей, все горе забувай, 
Ра::юм до гульні ставай, 

Скрипка шумки грає! 

Ручr;а в руку, грудь о грунь, 

ІЦо болить, теаер забудь, 

Май нам процвітає! 

Ах, як ШОВІ\ІІ шелестять, 

Як нашІста меркотнть, 

Як фн:Іюють груди! 

Хлопче, смійся і жартуй, 

Хто вr;раде з нас поцілуй, 

Царство той здобу;lе! 

Як музика не 1·рпшrть, 

Хай вино в чарках шу111ить, 

Встаньмо зі сидіння -
Всі ураз чарками брень! 

Хай лунають від nісень 

Золоті склепіІІН}J ! ... 
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Дзюню моя зірко, 
Мое сонце раннє, 

Нарікаю гірко, 

Гірко ;J.орікаю -
Та прости коханне, 

Жаль великий маю ! 

Ти мені пропала, 

Птаmко моя мила, 

Тай на крила взяла 

Мою яру весну -
А мені лишила 

Пісеньку небесну! ... 

Зоре моя, зоре, 

Нащо пісня здасться ? 
Піснею я гори, 

Гори переверну -
Та весви і щастя 

Свого не ааверну ! ... 

Що ти наробила, 

Утрачений раю? 

Серце ти зранила 

На кріваву рожу -
Любить не кохаю, 

Забути не можу ! 
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Рожі як ангели білі 
Квітли Д3юні вколо віллі, 

Пахли ЯІ\ моя любов -
Та забути я не можу, 

Як хотів я вирвать рожу, 

Та на терню бри~ла кров! 

Не колюче горем терня, 

А гадюче в ньоlІІу зерня 

Затроїло кров мені -
Їдь дісталася до серця, 
Де леліли зпід реберця 

Сонцем райдужні пісні ! 

Тай у серпі з того рана 

Замість СОІЩЯ олиела рана, 

LЦо кронавить ніч і день; 

Згаслн всі пісні промінні, 

А зродились поломінні, 

Та жагучі як огень! 

Ян пташки на рожі пали, 

Кровю серця uспівали 

Дзюні всю мою печаль -
Забагріли злиті кровю 

Всі троянди і з любовю 

Снаменїли в вічний жаль. 
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ОРЛИНИ:Й ЛЕТ 

г ратн 1\ОЛОJІІІІіfЮІ граЙ, 
В ко:JомтJііні щастя-раіі, 

Молодість і туга -
Грай, ш:•ль(J;lіє шу~тІІ;І, 

Погуляєм, бо весна 

ВїІ\е не i!y/te друга! 

Геіі вставаііте неі у ряд, 

Ми в1теред, дівчата взад 

В колесо всі пари! 

І неі разом напере:l -
Тане1~ь наш - орлІІІІІіі лет 

Духа ІІОПід Х1НdрИ! 

Дпвнпіі того лету шум, 

R ні~t лунає вічнніі сум 

J ж а;lоба щастя -
Кrуті гори провертай, 

11 L2стя людям добувай, 
Чеіі :-щобутп ;щсться! 

Гура, гура Х)т;~рою 

І !ара мчпть за парою 

Добувати долі! ... 
Гей на крплах всі летять, 

Правди, воді всі хотять, 

Ліку на всі болі ! 
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Дівчина як ластівка 

Дивиться на козаІ<а, 

А взад утікає -
Він прииани спJtою 

ІІі рваний <І а милою 

Гонить, л.огапяє ! ... 

Доганяє, дістає 

Ра}rенами і стає, 

Роблючи голубч1щ; 

Не гнівися за тато, 

TTLo тебе як золата 
06іііма твій любч.ик! 

Ось найкраща ціль жнттн, 

Одинока з таіін uуття 

Знана як ідея -
На землі лишити слід: 

Видати Титанів рід 

З жаром Прометея! 

Й;lе голубчrн;а рііі пар: 
Геіі гафтуР- гурма X1\lap, 

Срібне узораче -
Перун юшув пrарам гріи: 

Ві;lбивати 11арп всім! 

Райдуга регоче ... 

* * 
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Хто rолубку голубив, 

З пари любку перебив 

Сокіл йому з хмари; 

Хто з чужою в танці йшов, 

Той л.о любости наіішов 

Зіроньку до nари! 

Всі голубчик ! і всі в ряд: 

Ми вперед, дівчата взад, 

Нумо в перегання ! -
Гоним звіздами в округ ... 
Тане1~ь наш - космічнпіі рух 

Зір довRола сонця! 

Та хоч прийде нам кінець, 

Діти нам завють вінець 

В чинах покоління -
Аж появиться зміж нас 

r еніЙ СОІЩЯ В СЛУШНИЙ час 
В космосі творіння! 

Поки rеній дасть нам рай, 

Мід любови випивай 

З золотої чари! 

Гуляй, світе молодий, 

Покп вік твій золотий, 

Рвися понад хмари! 
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мrй поспrв 

Там, де вишні нам під ніжки 
Обсипались на доріжки, 

Квіти <.;ипляться з вишень ! 
Там гуляють наші діти, 

З уст їх грають саиоцвіти 

Перлами ІІІОЇХ пісень. 

ЗнаИте, діти, кі:1ько туги, 

Кі:Іько болю і наруги, 

Кілько сліз я відболів -
Аж вишневі і5ілі квіти, 

Стали грати в самоцвіти, 

Де мін біль зака11rенів. 

Не для слави, ні для черні 

Мої пісні немодерві, 

Ні для книг склад аю їх -
А для серць, що з туги рвуться, 

З болю вються, слізми ллються, 

А скривають біль у сиіх! 

Будуть грати 1х проміння 

З покоління в покоління, 

Поки грає в грудях кров -
Поки серце з жалю скніє, 

За сльо3амп біль шаліє, 

Поки жити ме любов ... 
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