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ПЕРВОЗВАННИЯ 

"Ото дурили нас - у гирлі Бористену1), 
що тут багатий край, що рясно тут осель ••• 
Пройшли ми, пропливли цю віддаль далеченну 
і тільки дикий 3вір нам вив серед пустель, 
та варвар інколи, гілляки ро.3хили1вши, 

проводив зором нас, небачених людей ... 
І G.и ж цікаво нам, страшну ріку пропливши, 
ще й далі слухати, як пуща ця гуде? .. " 

ц~ нарікали так супуТНІИки Андрія, 
ЯК ВИТЯГШИ ЧОВНИ, р03ВОДИЛИ ОГОНЬ ••• 

А 3 ~нерховіть, з гори, вечірній легіт віяв. 
СтоЯ'В 3адумано апостол осrоронь. 

"Не ремствуйте, бра~ти, - оовавсь до них апостол, -
3 иака3у Божого в цю 3емлю я прийшов -
благословить її до слави і до 3росту, 
u.им горам про/Вістить і ласку і любов!" 

Отак промовивши, він тихою ходою 
подавсь на гору сам, що урвищем стріМКИІІ 
збігала аж до хвиль, 3висала над водою, 
очублена гайком, бере3овим, струнким. 

Тут спалахнуло ось і полум'я веселе. 

Сідало сонце вже ген, за .вечірній пруг. 
Спахнувши п:іJнюю, схиливсь червоний келих. 
Патьоки-паруси2 ) пливли за виднокруг. 
Зняли вже при огні р()Змову учні щиру •.• 
Але апостол там, на скраю, бачуть, став 

і ім гукнув - прийти і принести сокиру, 
бо мусить нині ще постаІВити хреста. 
На кручі показав ставну, гінку березу, 
як ті зійшли на верх, до них і він пристав, 
рубЗJв, чухрав гілки сокири гострим лезом, 

зарубину тесав і сам зробив хреста .•. 

І m над кручею, де краєвид широкий 

перед очима став, на ввесь щ<іл ріки, 
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святий біліє хрест, березовий, високий. 

Рожеві ж угорі над ним знялись хмарки. 
Благословивши хрест, зняв Первозванний руки 

і, ставши під хрестом, цей край благословив ••• 
.М.игнули враз хрести і вчул.ись дзвонів звуки 

навколо вдалині. Це чу до Бог явив ... 

"БлагословеІflІа будь, країно - нині дика, 
ряснота Божих ласк на тебе хай спливе! 
Ти встанеш з небуття і будеш ти велика, 
бо творчий людський дух у тобі оживе! .. 

Ось бачу я - могутній город 

у цьому місці настає, -
вінчає славою цю ropy, 
країні лад усій дає! 

І скупчить він вели,кий нарід 
і поведе його в віках. 

Твердим цей буде люд в ударі, 
а ~вдача - ніжна, хоч крихка. 
Та правда Божа загартує 
і вдачу виправить його. 

Прогомонять віки не всує: 
не ЗМ'ИЛІПЬ в:Їін шляху свого. 
Бо як підклоняться народи, 

густиме слава навкруги, 

що пхне і ІВ сміливі походи 
аж за евксинські3 ) береги, -
звідтіль і прийде пе~реМЮІГа 
над ними Божого Хреста, 

ріка ж оця, у овdт дорога, 
це буде ім - купіль свята. 

Засяють тут святині Божі 
і чини праведних мужів, 

і їх слова і впливи гожі 
сягнуть за обрій, до морів.. 
Хоч і ооаде не раз країна 
під тиском варварських навал, 
та оживатиме руїна, 

бо в ній ІНе згасне віри пал ... 
Пишайся ж ти під Божим оком, 



ІІРИМІТКИ 

щедроту ласк благословляй, 

а знявши Божий хрест високо, 
його не знижуй, не схиляй! 
Тверді твої шляхи, краін<', 
та будеш сіллю ти ~емлі, 
щоб цвітувати без упину 
у Божій правді та хвалі!" 

1) Бористен -- грецька назва Дніпра. 

2 ) па.рус - жмут променів, промінні смуги. 

1 ) від "Ввксин" (грецька назва Чорного моря). 
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КАРМА 

"Гей, співаче, вдар по струнах -
проспівай про воїв юних 
як про батирів1 ) давно: 
як цей клятий збили череп, 

і кому то випав жереб 
пити ним п'янке вино!" 

Так гуі<нув Кур'я поганий, 
від вина ромеї1в2) п'яний, 

печенігів лютий хан: 
"Я за воїв п'ю цей келих 
ще й за наших жон ~веселих, 

що їм любий муж, їх пан!" 

Це бенкет справляв свій дикий 
хан під регіт, свист і крики 
під розхрістаним шатрdм. 
А на березі поганці 
шаленіли ,в вихрі-танці 
над розгніваним Дніпром. 

Хизувався хан недарма, -
це ж богів спраащилась карма3 ): 
ворог був - і не живе! 
А йому та міць і слава, 
ворогам грізна, кривава, 
через келих цей спливе ..• 

Співака ще хан покликав; 
мов чаклун був той музика, 

як співає, мов огнем 

слово прискає гаряче, 

водить струнами ж неначе 

захрапованим конем. 

Тож про русичів багатих 
і почав співак співатн, 
що все гойні, все в них е, 
що не ласі до чужого, 
та, не боячись нікого, 

стати вміють за своє. 



Князь та,м ними верховодив, 
гнався пардом у походи, 

поки сам у пастку :впав ... 
, Та нова росте вже зміна, 
бо й до третього коліна 
таrм своіх "доходять прав". 

Труду ратного хоч спраглу 
рать свою ІНІе кидав нагло, 

елат~ сказати: "йду на вас!" 
О, не стерпів би він зради! .. 
Що ж роме ї•в зраАН~ ради? 
це ганьба лише для на·с ! " 

Нагло хан озвався гордо, 

що й скінчить не дав акорду: 
"Чом· ти виєш, битий псе! 
Накликаєш князем лихо? 

А про нашу сла~ву - тихо?! 

Ні!.. спів а й про не і все! .. " 

Та співак під~sівся сивий 
(тут а·корд урва,всь грайливий), 
підійняв на ха1на зір: 
"Чи ти хочеш правду чути, 
чи, на князя бувши лютий, 

смакувати поговір? .. " 

"Псе! .. тебе я зарубаю! .. 
Чом ти славиш, я питаю, 

тільки русів, мов на сміх? 
Вороги ж це наші злющі. 
Та від нас \БОНИ не дужчі ... 
Чи ж не збив я сла•ву їх?! .. " 

''Дужчий той, хто "землю риє" 
і збирає там, де сіє, 
землю ж рідну стереже. 
Хто ж то ми? - ми летні птахи; 
ми - пройдистепи-невдахи. 
Це й довкілля нам чуже." 

Так співак, зідхнувши каже, 

та слова в акорди в'яже; 
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ха·НІ же, гнівний, слухав знов, 
як той далі хвалить русів, 
що в воєнній завирюсі 
буйно ллють ворожу кров. 

''Руси - щиро гостям раді, 
там з богами - в їх уладі 
правда в шані, за столом. 

Як зламає ж :віру слову, 
чи хто вчинить зраду-змову, 

о! .. за -зло вже платять зломІ 

Мов п'янким п'янить іх медом 
змаг ще з туром, і з ведмедем; 

соколи ім ловлять птах ... 
Нас же й коні - харапудить 
полоз той, як степом блудить, 

на товар навіє жах. 

У бою -юй на рід мужній, 
та й мечі ім харалужні 
теж не хтось - він сам кує. 
Де ж тво і мечі, мій царю? 
Від ромеі:в ті, що в дарі, 
чи зграбуєш - те твоє. 

От -- живцем! - із тих завзятих 
чи когось далося взяти? .. 
Ні! - меча з них кожний мав! 
Мало їх, а нашим - круто. 

Князь бо й сам рубався люто -
славу дорого продав. 

Ой же гримали мов громом 

ім і нашим об шоломи, 
іскри крешучи, мечі ... 
Накосили ж того трупу 

не одну кривав1у купу, 

князя зверху кладучи ... 

Ти гукав, казав шукати 

хто ма·в з русів кращі шати, 
тож і буде Святослав. 

Ні, не шати - зламні стріли 



на шоломі говорили: 

знак ІПеруНІа князь їх мав. 

Чи mdй жереб нам щасливий? 
Це ж -- вояк, довіку мстивий, 
це ж упЗІВ Перунів син! 

Та й живих ще стільки воів, -
Святість присяги святd'і 
ті дІОІКажуть як один! 

Ти.м жИІВим - не мертвим! сором ••• 
Іх діди ж над цим простором 
па1нували, лляли кров. 

Іх то й мста висить над нами: 
руси пройдуть знов з мечами, 

де з мечем іх князь ішов! 

Ім оплакують пороги 
цей наш бран степів розлогих, 
князя любого загин. 

Td й за здобич цю велИІКу 
ми платитимем дІОВіку 
кров, найвищую із цін! 

Де Саркел4 ), пиха. хозарів? 
Тих бурта1сівrІ) і булгарів6) 

чий каральний меч там стрів? 
Хто ж то ясів і касогів7 ), 
мов худобу, в гори вбогі 

геть турнув із іх степів? 

Чув? - Давно, ще батько князів, 
рівний синові в відвазі, 
·ка Хозарське8 ) море йшов; 

тії ж - стрілами з-за рогу! 
переходили дорогу ... 
Тож від сина - .кров за кров! 

Чом до нас ромеї добрі? 
Тим, що русичі хоробрі 
не спускають кривди їм: 

пра~в своіх мечем доходять! .• 
А ромеї ж верховодять 

світом, кажуть, ніби всім ... " 
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Хан здрігнувся - вже не випив 
(келих з рук на килим випав, 
там струмки вина лились). 
Мурмооав: "Триклято вперти1й .•• 
Ще страrхати й після смерти? r 
Ні! .. не будеш, як К!ОЛись •.. " 

І збекrежилися гості, 
до старого повні ЗJІості. 

Гук бущючний їх упав, 

і вино не смакувало, 

бо й воно вже віщувало: 
Русь "доходитиме прав." 

Хтось тут п'яний нагло крикнув: 
"Тишюом-нишком?! .. ні - не звикну! 
Хай стрясеться вже біда!'' 
Другий вигукнув погрізно: 
"Не застрашить рать залізну 
ні огонь, ані вода!" 

Тут шатра хитнулись поли. 

Вітер гнав у їх околи 
громовицю - дощ і грім. 
Грому вже ~котились луни. 
Поклик-гуркіт: "Бий, Перуне!''0 ) 

в тому гуку вч~вся їм. 

>Ках обп~п гостей веселих: 
бренькнув, чують, ханів келих; 
люто хан 1Ьrrгав його. 

"Годі! - .крикнув: не нага1дуй ... 
Не віщуй про мсту-загладу 
люду гордого мого!"" 

Та й очима грізно блиюнrув. 
"Рабе, - меч!" - нагально крикнув: 

''Пес між иами ... Він - скази1всь! .. '' 
Звідкись раб з мечем підскочив. 
Став співак, та поки зочив, -
гримнув трупом, П<ЖІоtrивсь." 

Кобза впала, задзвеніла -
гірш тим гуком наст.рашил~а" 



ПРИМІТКИ 

ніж СЗ'М крови той струмок, 
Що на килим плив, сочився. 

Збір гостей заметушився. 
Хан щось вигукнув і змовк. 

Ось мечем об кобзу брязнув. 
Струни бренькнули виразно 
і замовкли... Змовк і збір. 
Ногу хан на труп постав~m: 

'Тинь! .. щоб русів більш не славив" -
111роказав, підвівши зір. 

"Шкода струн, не пса старого •.. 
Гей, знайти мені такого, 
щоб на струнах цих заграв!" 
Та й обвів гостей очима ... 
Зір його непевно блимав. 
Гурт гостей принишк, мовчав. 

Тільки мить було ще тихо, 
бо схопився шгпо вихор, -
надулось шатро мав дзвін. 
Блиска·вки ж і ~виляск грому 
нагадали не одному: 

не спинити хуртовин! 

1 ) батирі - лицарі (інакше - богатирі). 
2 ) ромеї - літописна назва візантійців. 
3 ) ка.рма - присуд долі, призначення. 
4 ) са.ркел - тодішня столиця ХозарсІJКОЇ держави над 

середущим Доном. 
15 ) буртаси - мешкали над середущою Волгою. 

8) булгари - тут мова про камських булгар. 
7 ) яси і касоги - предки теперішніх племен Північного 

Кавказу. 
&) Хозарське море - Каспійське море. 
9 ) Це бойовий покли1к вої1в Святославових. 

11 
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НАОСТАНКУ 

Було в шістнадцятому році. 
Притишивсь гін у rворогів, 
та на фронтах на кожнім кроці 
луною пострілів гримів. 
За кюжний пруг ішло змагання. 
Ригав огонь із гирл гармат. 
А в очах жевріли питання ... 
Десь в'язні зиркали з-за rрат. 
Зірвалась буря ця недарма, 
зорала шанцями лани ... 
Ой, муляють народам ярма. 

Чи ж усвідомлюють вони? .. 

його ж, Франка, тяжка недуга 
так зборкала, забрала міць ... 
А так потрібна тут ІНІапруrа 
У ча·с рішальний громовиць! 
Сидів він тихо у фотелі. 
Чи мріяв? - думкою летів? 
Чи йшОІв Мойсеєм у пустелі, 
і Азазель щось шеnОІТів? 
А Львів тут гув - глухий, шалений, 
польщиною, мов гад, сичав. 

Та· й непоодаль гук воєнний 
десь там погрізно гуркотав. 
Та на горбовину вже тьмяний 

до хати гомін ледь стелИІвсь, 

і тільки вітер безнаста:нний, 
оговтаний, легенько вивсь ... 

Ось гомін з двору ... Щось легенько 
зашаруділо об пdміст. 
І от, застуК!ЗІВши тихенJ7Ко, 

дверима рипнув гімназист: 
- Ой, вибачайте нам... чи можна? 
Бо, прошу вас, тут нас - гурток, 

і нотка в голосі триво~, 
несміливий спинИ:вся крок ... 

Прокинувсь він, очима кліпнув: 
- Це, хлопці, ви? .. ну, йдіть, ідіть, 



і зІfОВ юнак дверима ·рипнув, 

шепнув за .ztВepi: "вже... ходіть". 
От увійшли, тихенько стали 
(цікавість, подив, співчуnя), 
його ж слова уже звучали, -
блисну ло в ньому знов життя. 

- Ви хочете розвіять сумнів? 
І от - по досвід мій прийшли ... 
Оrож - не будьте гордодумиі. 
Не одних горд'ОЩі звели ... 
Нові те арії, як трясця, 

бентежать вас, трясуть щодня: 
боротись за. народнє щастя, 
мовляв, під стягами знання. 

Народня ж мудрість - забобони, 
а сантименти - це бридня, 
бо стануть заАвими й кордони 

людині гордого знання! .. 
"Нема ні пекла, ані раю!" -
так глузував з таких Тара·с. 

Про пекло, рай - багацько знаю ... 
Остерегти хотів би й ВЗ'С. 

Сім кругів пекла тут я вибув, 
і, живши, вибився із сил, -
та й за маленьку ніби хибу: 
ма~в гордих слів я більш ніж діл. 
Співав про духа революцій, 
завзявся буть - каменярем, 

і песій труд сповняв у муці, 
хоч був рабом, а не жерцем. 

Проте - мої неща1сні руки 
роботи стільки зачали ... 
А хто скінчить?.. Хіба - унуки. 
Аби лишень вони змогли. 
А так хотів я сам кінчати! 
Та ~вже - несила цим рукам. 
А це за~вдячую багато, 

на жа.ТJ:Ь · і сором, землЯЧІКам. 

МіоіА біді вони раділи ... 
Та в Криворівні поміЖ гір 
криничка є, що верне сили 
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та ще 3агострить 'Нtавіть зір! •. 
Багато дечого не знаєм 

про сховані сво і скарби ... 
А ч.асто жебраєм, благаєм 

у зайд-па~нів... дурні раби ... 

- Раніш, як бесіду ми мали, 
озвавсь чорнЯІвий гімназист, -
- ви, пане доктор, нам казали 

і про мистецтво, і прd хист, 
що виявляє кожний нарід, 

свої збагачує скарби, -
що чин із творчістю упа рі 
обличчя націй та.к різьбив .•. 

Так, так: навчатися чужого 
це добре радив 1Шм Тарас •.. 
Т.а не цуратися й свойого: 

це заповіт його для нас. 
Тож розвивать своє, творити 

цей саме творчий красний чин 

формує символи і міти, 
що нас ведуть до вер]ЮВ1m. 

Та що чуже... оного ІВ нас досить! 
З любов'ю смілива рука 
із рідних надр ок~а.рби виносить, 
а не заздренність та рабська ..• 
Зник печеніг, та плевел різних 

посіяв він у душу мас ... 
Хай сором той нащадків пізніх 
як ось мене - пече і вас. 
Той сором за людців заздренних, 

за гнучкошиїх тих рабі~в, 

у намірах усе нужденних, 
Що ІВСе позують на "панів". 
Бува в розмові так глузує 
(Тарас тоді стає лихим!) 1), 

що в ІНас не всяк своє шанує ... 
Тоді так сором перед ним! 
Тоді так хочу, щоб вернулась 
ізнову молодість моя! .. 
І спина й міць уже б не гнулась: 



.ІЮВів інакше б працю я ... 
\j_J_~--~'Голи б повивертав! 
Джгута· Зрдб'Иів ·би-- ЗЗІмаіuноrо 

і гнав, за приклад1ам Христа, 1 

тих крама1рів із храму цього " 
Бо чи ж не варто вигнать з храму' 
тих низькочолих гандлярів, 
скінчити раз народню драму 

про кровососних опирів? .. 
Бо ІВСе життя - це наша нива,, 

це - вертоград і Божий храм ... 
Жила б людина в нім щаслива, 
лише б не датись крамарям ... 
Тож не пора - найперш чужи1нцям 

служить та йти на їхню путь. 

Не йміте й віри їх "11()(стинцям", 
що вам ''по-братськи" піднесуть. 
З криниць знання ясного пийте, 

11а - бійтеся отруй-джерел. 
Іх відріжнять самі зумійте, 
як чемерицю з-поміж зел. 

От хемікалію в реторті 
що mявляє? - реа1ктив! .. 
Тож і в науки вільнім порті 
трима1йте чесних митарів, -
щоб контрабандою отруя 

не впала до комор знання ... 
Бул1а б тоді вся праця - всує. 
Отож - не дійте навмаНЮІ. 

€ спекулянти від морфіни, 
тих - слави опіюм п'янить. 
Ви ж інтереси Украіни 

від них пОІвинні боронить. 
Крізь світові широкі двері 

свої проносячи ока,рби, 

ви майте свій твердий критерій, 

а не такий собі - аби ... 

От із письменства дам я приКJІІа~д, 
де тяжко вилучити "суть". 
Звичайно, штрих один, не виклад, 
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та висновки, що з цього йдуть. 

От - завжди! - Гамлетом у п'єсах 
до нас і Ше·кспір промовля: 
чи то в відьомських чаклах-месах, 

чи в СЛІОВі блазня, короля. 

Він - сумніву поет величний. 
Тож не захоплюйтесь :ВІН' ним: 
мана - той ~виблиск феєричний: 

він не горить вогнем святим. 

Розслаблює він нашу волю, 
1він 1Н1е гартує нашу хіть ... 
А щоб збороти цю не~во:лю -
нам білим гартом слід ясніть! 
Або Міцкевич - з "Валенроду" 

що дав на родові свому? 

fJоглибив вади ще народу -
не позитивне дав йому. 

Таж не один так нарід пада'В, 
та, духом сильний, уставав ... 
Любов і вірність то - порада 
і міць народів і держав. 
Не викрутаси - твердість куйте 
і на твердий ставайте rрунт. 

І вдачу й слово - все гартуйте. 

Лише любов освятить бунт. 

Плекайте слушну ту годину, 

коли палка фаланга серць 

"Устань же, мовить, Україно!" 
в ОСТ3JННій виступивши герць ... 

- Пробачте це мені, - звернуівся 
до нього другий гімназист, -
я, пане доктор, не позбувся 

ще сумнів.у - про форму й зміст ..• 
Бож міжнародня солідарність 
нам викує найкращий лад ... 
Національне ж... чи - реальність? 
Ще й відокремлене... навряд ... 

- Так, так! -- твердить нам Драгоманів: 
народня форма, а не зміст. 
Із "міжна~родніх" же туманів 



черпай - і будеш "проrресист''. 

А окупант тобі підстеле 
і навіть nигідІНу канву, 

а млин його ще й наборг змеле 

тобі усячину нову. 

Як ти хижий, як ти кульгаJЮІй -
також і милицю він дасть. 

І от - працюй для йогd слави, 

уро:стай сам у його масть .•• 
Ох-ох! --· мої хлоп'ята любі, 
ви ще не знаєте того· 

простудіював томи я грубі, 
та не знайшов ні одного 

в історії простого факту, 
щоб окупа~нrr, що кров прІОU'Іляв, 

та допустивсь та1кого а1кту -
·~в ім'я любови" волю да~в! 
його ж герої й "проrресивні" 
ri золотили той приков! .. 
Тож це прийміть у душі лнdвні: 
святила волю й святить - кров! 

Ні, ні! .. спокусу відганяйте, 
бо іх наука не для нас! 

Такі джерела обминайте. 

Тепер уже не той бо ча:с ... 
Проте, його я розумію: 
між самопевних тих нахаб 
він увімкнуться в веремію 
хоrів так само, що й той раб ..• 
Раб-пролетар - то НІОвочасне 

ню1ве Спартака вида1ння. 

Тож по-тодішньому "сучасне" 
ішло за ними навмання. 
Що насуває ~веремія -
це ж відчуJВІав усяк тоді. 
Тож і зросла була надія 
нам поживитись... і в біді. 
Але це твердо пам'ятайте, 
що й пан Михайло2 ) теж каза·в: 
найперш про рідне слово дбайте, 
щоб дух народній ним зростав, 
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бо1 дум.ка, висловnена слООJом, 

але не рідним, не своїм, 

є вже видатком нездоровим: 

його не вернемо нічим! .. 

Отож, казав часом до речі, 
часом... приспічило йому 
знав танцювати - все від печі, 
божкові годячи тому ... 
Зробили з 'НЬЮІГО ті нахаб·и 
з учекоrо - та крутія. 
Оцим мене він і розслабив ... 
Але - простив йому вже я. 

А вже таким прощать не треба, 
що лиш мережать нам ярмо, 

але клянуться просто неба·: 

ми щастя - лад новий дамо! .. 
"І все те бачив, і все знаю", 
ПИ'СЗ!В про отаких Тарас. 
Тому я вас остерігаю, 
але також і прошу ва·с: 
росте в душі хай іскра Божа 

в ім' я любови ваш протест. 
А може й волі Ювітка гожа 
спахне - і ваш прикрасить хрест. 

Хреста не бійтеся - Голготи: 
хрестами наша путь ряснить ... 
А зради бійтеся й підлоти, 
і 'Все гартуйте - вдачу й хіть ... 

Замовк він раптом і очима 
поглЯ'Нув десь через вікно. 
Далеко рипнув хтось дверима ... 
йому згадалося: да~вІНІо -
давно ЮОІЛись, як ці хЛІоп'ята, 

і він ловИІв нові слова ... 
Та в них була й отруя клята. 
Тоді ж того не відчував. 

- Ось бачте, хлопці, - знов оЗ~вався, 

ще не кінець, не край .війні. 
Тож слід, щоб кdжний ІВИзнава;вся: 

до чого - мус, до ч!ого - ні. 



ПРИМІТКИ 

О, йдуть великі завирюхи ... 
Ох, коб здоровим бути вже! .. 
Думки ж обсядуть, наче мухи ••. 
То й сам - ІНе свій, і все - чуже •.• 

І знову тут озвався другий: 

- Ох, пане доктор, ви простіть ... 
Я не питатиму вже ~вдруге -
прийшла просвітлення вже мить. 

Те все чуже - чудне, в туманах. 

Тепер мені ясна вже путь, 
і сумнів не щемить як рана, -
думки чергdю струнко йдуть. 

Так, пане доктор, це правдиві, 
:хІоч не солодкі це думки ... 
Та ми авідомістю щасливі, 
ми ж - за ідею вояки! 

Один із хлопців тут підвівся: 
- Ви, пане докторе, простіть ... 
Ми йдем... Пан доктор утоми~вся ... 
- Ну, ну ... Гаразд. То 1вже ідіть •.. 

І знов, провівши їх очима, 
ІВін задивився в далечінь, 
і думки вогник ледви блимав1. .. 
Лягла на очі сонна тінь. 

20-VII-44, Дорогобич. 

1) У часі недуги Іван Франко мав галюцінації (за споми
нами Катрі Гриневичевої, - Л. Н. Вісник, УІІ-УІІІ юн. 1926 р.). 

2) Драгоманів. 
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ПОЛТАВА 

Так - скити ми, так - азіятн ми, 
Із зизуваrrнми жадливими очима. 

А. Б л о к : "Сккrи" .1) 

Ти ке знав, яка мертва отрута 

В сім чувашськім слові 11 Мосюва", 
Бо інакше і хижо і люто 
Продзвеніли б твої слова. 

Є. М а л ан ю к : "Мономахові". 

В своїй хаті - своя правда 
І сила, і воля! 

Т. Шевченко (Напис у клю
бі 11Родина" в Полтаві, перед 
l~ю Світ. війною). 

Полтаво! - тебе ми сприймаєм як рану, 
мені ж ти - ще й спомин, солодки1й, ясюий, 
і в тебе я стрів мою першу кохЗІКу, 
що блиснула, й зга·сла у мря~ах весни. 

При слові ж самім - зизоокої пи~ки 
я бачу вже вишкір з московськdї мли ... 
Любов же спалахне ще й гнів мій неликий, 
а біль коло серця - гадюкою, злий. 
Чи йду я, бу~вало, повз ''пам'ятник слави",2 ) 
де так розчепірив орел пазурі, -~ 
прокльоном бринить мені назва Полта/ви, 

та - дзвоном: і серце й блакить угорі! .. 
Не дуже хизуйсь, розчепірюйсь, потворо, 

буйніє с'Н!ага, наша сила росте! 

Спізнали ми долю, :всю правду сувору -
і правда ця з ІНами, ще й сонце святе! 
Цвітує, пишніє для нас Україна. 

Лящать соловейки у п.арках-садах. 

Чекає не одІ:ІОІго мила-єдина ... 
Вони ж нас ведуть на визвольний цей шлях! 

Чи ж стерпіти моЖНІЗ, щоб люба кохана 
та бранкою чулась на piJJJНiй землі?! .. 
Бож нарід ще в рабстві, в незвидних кайданах, 



то й дух нам затроюють відрухи злі. 
Так хочется всенький цей авіт обійняти, 
і серце живому шле пісню-прИ'Віт ... 
Та змій-чю1рнокрилець, дракон цей проклятий, 

на1м ш.1ях перейшов, віль'НІий застує овіт -
споглян1ути в просторінь-безвість широку, 
для людства надхненний віддати овій труд ... 
Та хижо пасе він нездріманим оком 
і зморює в праці, приспавши наш люд. 

Так заздрим ооободі ми вільних народів, 
іх долею вільний кермує закон! 
Миритися ж - сором! .. та й бути так - годі, 
бож нас до ніщоти б звіВІ "мирний" полон! 
Щоб звівсь для сусідів .DJo ста~ну погною 
мій нарід великий, сла·ветний з віків?! .. 
Бентеживсь я думкою тою страшною 

і соромом гнівним я 1пвесь паленів. 
Цю зршену гордість я чим за-спокою? 
Невже ж нам отрую всю пити - до .DJНЗ? •• 
Бож є нам та воля як сонце сяйкою, 

що й рани ті згоїть, і тільки вона~!" 
І вrямні тоді Котляревського глузи 

(ще й сміх я ~вчував запорозьких нетяг!) 
"Козацького роду" ... невже ж - боягузи? 
Нащадки". чи й зд1аrrні -- на герці, на змаг?! 
Минавши, дивився я сміливо в вічі 
(колона3 ) і дати: народження". смерть), 
ні, жити в Полтаві це - бути на Січі, 
наснажиrгись гнівом-любов'ю ущерть. 

Ти, Батьку, почаJв нам реванш за Полтаву, 

за чорну сторінку ПОХ'мурих ст.оріч." 
Ми ж -- вернемо сла.ву, хай навіть криваву, 
та нею неслави розвиднемо ніч! 
Сини mdi мужні, сумна Полонянко 
(як соняшник - шапку й вони набакир!), 
обстануть за тебе, зажурена бранко, 
відбити в орди найдорожчий ясир! .. 
Це ж тут я почув у великій скорботі 
і щирі "словечка" від енна Москви: 
"Що, вам автономію дати, що6 потім 
схотіли й від нас відділитися ви?! .. " 
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Ви землі найкращі, мовляв, захопили, 

не ~очете з нами ділитис'!добром? .. 
Це так на~м шакали й червоні завили -
їм тісно під рідним небесним шатром! 
Бож був він з "ес-ерів", м~осковський підпільник, 
.нам .11:екції потай "підпільні" читав, 
грізний для всіх "царських", наш ніби прихильник. 
З нас КОЖІНІий з тремтінням послухать бажа.в. 
Та з друзів тут хтось і спитався наі.вно 
що іх, мовляв~ ·партія .каже про це? .. 
І те, що почу ли, настро їло гнівно: 
е, ні! - то ~вже дзузки ... зловити в сільце! .• 
Відкинулись ми - і в щоденную сірість 
запавсь той "тав1аріщ" (він звавсь "Ніколай"), 
проте, йому й досі я вдячний за щирість, 

поклав бо він нашій наївності край. 
Коб зизий "Ілліч" був такий ото щирий, 
щоб те "відокремлення"4 ) не обіцяв, 
не мали б харпацького "раю", а - вирій, 
що всяк ' 1 Ельдорадом" його б величав! 

Мосюо:вська ж ментальність йому підказала 
(що шмата червона - порожній значок!) -
дать добру прИІнаду, щоб рибка нклювала". 

Td вернеться з нею - принада~ й гачок! 
І uю приголомшено рибку відразу. 
На ту ж - полювання, що вже "не клює", 
кривава "агітка" і лютість дJО сказу: 
радій нашій "праtвді" - комуна в нас є! 
Московська ж uя секта того. ж гуманізму 
та.ка бузувірська й несвітська для нас, 
як їх "духобори", що з християнізму 
зробили видовище диких гримас. 
Тож вам, мовознавці, даю заохоту 

подати в пе,рекладі: 11наглая ложь''. 
Історії це ж бо МІОСКОВСЬКІОЇ мотто, 
ментальність душі простолюду й ~вельмож. 

Я ж певен - не вдасться в дJва слова убгати 
вам жодною з мов, бо списати й томи 

замало про люд цей дикунсько-пихатий, 

найкраще ж пізнати, поживши як ми ... 
Бож мудрість позичену й ~крадену назву 



і вчИІНіКи нелюдські - юолись і щодlНЯ, 
грабунок чужого і заздрости язву: 
прикрити все має ця підла брехня! 

Хто ж знає Мосюву із письменства, із книги, 
то він - на гачку, далі - тільки сіпнуть ... 
Лла1чущим вона ж - розбиває кормиги! 
Виводить бідоту - в осяяну путь! 
І все - задля бідних ("·акулам" - пог.розиІ) 
іде революція: щастя ~веде ... 
Над здобиччю ж це - крокодилячі слЬІОЗи, 
як та, зачарована, в пащу 1вже йде! 

Колись іх письменство все дужче і дужче 
таюож полонило увагу мою, 

та вирвав із брану Тарас невмирущий, -
подбай бо, юначе, про "хату свою"! 

Клюб старших тут бу~в і він звався "Родина" 
(а "Родіна" кожний жандарм це читав). 
Попасти туди -- д!Орога нам година .. 
Щоб старших послухать, з нас кожний бажав. 
Під стелею сволак у залі грубечий, 
на ньому той напис про хату свою 

із творів Шевченка... Наш пап молодечий 
готовий був стать за ту правду - ІВ бою ... 
Того ж !НІе бу ло вже, Що бувши орлятком 

тут пИів із живущих полтавських джерел, 

ЩО слави нової нам СТЗІВСЯ початком ... 
Бож виросте завжди з орлятюа - орел! 

ПодаІВся він, пурхнув у дальші простори, 
обзорити обрії, ширші світи ... 
Призначення гін кермував ним, суtВорий: 
коли ти - орел, не сиди, а - лети! .. 
Від часу Мазепи доба вся, похмура, 
не мала героя, що вславивсь - мечем ... 
Та ~наше сторіччя очолив Петлюра: 
реванш за Полтаву ми далі ведем! 

Зазнав і я неба~ полтавського зронів5) 
(на тій Загородній і я колись жив), -
на.слухався гомону, співу і дзНОІнів, 
де все домінанта - про чайку мотив! 
Отож для Небоги й шукали поради 
ми в наших гуртках, у ~науці, книжках, 
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з огидою бачивши символи ~впади, 

що мали на,віяти - послух і страх. 
Тому й побратимства, неНІаче на Січі, 
і спільні дискусії, запал і гнів, 
юнацкі з коханими про гульки-стрічі, 
де теж домінують - і диспути й спів. 
Була ще нам розкіш - сходить до "Музею", 
Кричевського теж оглядать архитвір.6 ) 
Це - мов причаститись св0€ю землею, 

наснажить бадьорістю розум і зір! 
А там Щербаківський надхн6НІНо розкаже, 

покаже нам рештки минулих сторіч: 
там скитські он ''баби", чумацькі ось мажі, 
шаблі теж козацькі, а ті вже - про Січ І 
І слухаєм ми, оглядаємо, раді, -
полонює щирість і рідного чар ... 
А в "Залі"7 ) - яса он московськая зраді: 
дейнеками "ізбран" полковник Пушкар. 
І соняшні мерхнуть нам інші картини: 
"Козак у степу", на шляху "ЧумаІJ<и" ... 
Нам кигіт ча і ний до слуху вже лине. 
Насумрено дивимось ми, юнаки •.• 
А з берег~кручі поглянеш тудою, 

де Ворскла на обрій - стріла-течія: 
о, будь, Україно, нам завжди ясн~ою, 

моя Батьківщиrно, блакИТ'на моя! 
Під спів жайворонків, під сяйвом блакити 
оріть, засівайте поля, сіячі, -
росте хай пашниця, буяють хай квіти, 
а потай між них - обосіч~нd мечі! .. 
А ген за рікою гурчить залізниця, 

від потягу ІВ обрій - хвостами дими ... 
І враз, м°'в обмара явою притьмиться: 

над степом - гармати, повrстання громи! .. 
Та хтось тут гукну~в: ''Гей, 1на Шведські Могили! 
Ходім.о ... А може хто з вас і не був?" 
Тут - я: "Не піду! .. Це мені - понад сили: 
ще бачити й там УкраіІНи ганьбу" ... 
І тут я заклявся: до-віку, д<rсу ду 
не сплямлю я рідну чесноту-красу ... 
По будах московських тинятись не буду 



тій славі розбійній ск.1адати ясу. 
Ті ржаві гармати, ті стяги rюдерті 
докором і так мерехтять увіччу. 
Та лицарі;н там сторінки незатерті 
кричать іх почути - і я вже почу~в. 

Це Кость Гордієнко з усім товариством, 
що вів їх обов'язок чести ясний, 
гукають - обстати за правду іх чисту, 

помстити ще й підступ Москви, навісний! 
Поразку ж відчула найгірш Україна. 
Ой, клала ж Москва свою звірську печать! 
Не одИІНІ Батурин спахнув у руїнах. 

Мордованих зойки і досі ячать ... 
З "канальських" робіт і погрози й прокльони 

з-під тих фара1ОНІських я чую споруд •.. 
Тремтіть же ви, підлі нdві фараОІНІИ, -
надійде ще кара., настане ще суд! 

На.стане й то буде - визволення свяrоІ .. 
Бо де ж rой поганець, щоб духа зборов?! •• 
Хоч крови... ой, крови проллється багато •.• 
Так хай 1юам святиться відкуплення кров! 
Відкуплення кров - за ті вчиНЮІ ог~Н!Ї 
своіх яничарів, розбої чужих, 
за звихнені душі, що стали неплідні, 

за яловkть духа - спричинений гріх! 
За чад милосердя того "стаrршибратства", 
що гарбає все під ''опіку" свою -
надземні, підземЮ й ду:юові багатс'І1ВЗ ... 
Ще й знай, мовляв, дякуй за добрість мою! 
Опіка ж та родить ізнов яничарів, 
нових Кочубеї,в1, нових Пушкарів. 

Опіка й неооІЛя тут ходять упарі ... 
Тож нащо б гадюку під серцем я грів?! .. 
Єдиний рятунок - розпростати крила: 

ми ж повними хочем -- і бу дем! - людьми. 
А тих дикунів, що їх богом є - сила, 
як правда не влучить, то - влучать громи І 

Під прадід~не небо московські шакали 
з гарчанням скаженим відскочать тоді ... 
Недарма громи і гармати 1нам грали, 
бdрштrись, не гнулися душі 11верді. 
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Навернуться іі зблукані й стануть благати: 

прости - хоч велика провИ'на моя! .. 
І скаже, .ІВсміхнувшись, заплакаrна Мати: 
у праці, у творчій спокута твоя! 
Москвою ж прокляті та й лицарі Січі -
увійдуть, незрадні, у 1наш Пантеон. 
У вільній Державі в щасливім сторіччі 
відродить нас творчо наш вільний закон! 
ПоблЯ'клі ж ті стяги союзників ~наших 
повернем nомщені, віддавши ясу: 
ми сла~ву шануємо лицарів .ваших, 
боролись вони ж бо й за нашу красу! 
Стокгольм збадьориться, бо згадка~ Полтави 
не бу де вже так ва1готою тяжить. 

Згадається шлях їх поразки, крНіВавий, 
коли й України їх гріла блакить. 
Тоді зашрамується рЗІНа кривава, 

ПолтаІю - незрадна, і люба, й свята! 
Мазепи й Петлюри гримітиме слЗІВЗ, 
бо втілиться в чині Велична Мета! 

1-27 вер. 1953 р. 

ПРИМІТКИ 

1 ) В ориrіналі: "Да, скіфи ми, да - азіаrги мщ С раскQІ

симі і жаднимі rлазамі ... 
2 ) Пам'ятник - "в честь Полта1вской пабєди" у парку в 

середмісті. 
3 ) Пам'я-mик І. Котляревському, збудований у 1902 р. 
4 ) - відоме демагогічне гасло Л є ніна про самоозначения 

аж "до відокремлення". 
5 ) Зрін (зрону, -ів) --- да,р, благодать ("Uей дощ - як 

зрін небесний"). 
6 ) Будинок ГуберніялЬІного Земства, де містився "МузеА 

Полтавщини". 
7 ) "Заля засідань" -- найбільша заля цього будинку. Зга

даJНі ка·ртини - роботи артиста-r.іhярf · Ва~сильківського. 
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КРАСА І ВРОДА 

Інтродукція 

МОТТО: І неситий не вио;ре 

на дні моря поля. 

Широкий світ, безмежний світ! 
Та є і в нім міцні юордони -
снаги й матерії закони ... 
Про волю ж є - солодкий міт! 

Так устаткQВа1но чудово 

Т. Шевченко 

у ньому все - аж до дрібниць. 
Хоч є багато ще й тайниць, 

та дано ключ секрету - слово! 

І слово це твій гострить дух 
ще й на. ~володаря вінчає: 
твоє навкруг - усе безкрає, 

лише утям, пізнай цей: рух! 

Гартуй себе \ВІОгнем молитви 
з буттям бриніти tВ унісон! 
Злюби, пізнай його закон, 

його стру~нкі, суворі ритми. 

Тоді кра·Са твоїх завдань 

і всесвіту осяє ~вроду, 
благословиш ти сам природу, 

бо вже тай ниць осягнеш грянь! 

Тоді той творчий первень - слово 

11вій дух снагою запліднить, 

що буде візіями снить 
і світ творити с.вій - ізнову! 

Та волі, ІНІектару того, 
твій мусить дух доволі пити, 
щоб і буяти і творити, 
щоб не змилить шляху свого! 

Але людцям, убогим духом, 

що їм життя - то mіхи. мент, 

27 



28 

цей вільний дух - то конкурент, 

що непоюоїть творчим рухом. 

Ім не да.є він свій канон, 
хоч і в принадливій оздобі, 
на.кинути, мов тій ху добі, 
як світовий - твердий! _:___ закон. 

Щоб сісти ближньому на шию, 
зіп'ястися на земний трон, -
як пе·ребріхують закон, 

чи скривлюють, перечать дію! .. 

Але жорстоко мститься він, -
закон життя, віки незмінний, -
мов шал стихії хуртовинний, 

тих сил загачених розгін! 

Та1ка його стихійна врода, 

і в бурхоті - краса і ритм. 
І не сфальшує хвацький сприт, 

чи "діялектика" і мо.zщ. 

Як ІНад хаосом Божий Дух 
ширяв і досі Вік ширяє, 
так лине дух наш у безкрає, 

благословить той вічний рух. 

Коли ж хто ~важить на свободу, 
пригнобить дух, що все хистив, 

трЗJгічний пружиться мотив, 
що сили здиблює народу. 

Таж і ріка (і все живе!) 
десь хід просочує зі споду 
і враз, мов хуртовини подув, 

прорве - і 1в бурхоті пливе! .. 

Оrож і вільний дух на.роду, 

х;оч спазми викривлять його, 

не схибить зі шляху свого, 
свою проявить міць і вроду! 

Таж то про волю міт п'янкий 
його :все кличе у безкрає, 



бо й атом кожний мов співа:є, 
свій ведучи танок струю<:ий. 

Він має силу атомову, 
rой гордий дух людей живих, 

бо на сторожі коло них 
Творець поста~вив вільне слово! 

Таж ІПрометеі~в це вогонь, 
це "логос" той, що родить чини, 
ІЦО нас іведе на верховини 

до Божеських сяйних усонь!1 ) 

Ті всі наук нашаруваtНЮr 
про велич кажуть нам знання, 

що не дарма й не навмання 

ті до верхів'їв прямува,ння. 

Бо людський дух ось перебув 

111е раз і струси й каrrаклізми, 
гарячкував ш модні "ізми", 
а ;вибив час - в архів їх збув ... 

Плекає ж мрію гордовиту: 
пізнати світ, опЗІНувать, 
свою позначивши печать 

ка всіх шпилях, форпостах світу! 

** * 
Лишивши табір за собою 

стежиною угору йшли, 

виткою досить і крутою, 

і балаrчки собі вели. 
Іх - двоє учнів і професор. 

Потрібний був їм краєвид, 
щоб для очей відкрилось плесо, 

хоч трохи з ·ОІбрієм, як слід. 
Як то у нас, на Україні, 

де обрій мерехтить здаля, 

оточує - рожевий, синій, 
де круглий він як і земля. 
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Та от СПИІНИЛИСЯ, присіли 

і притаковуються вже 
те малювати, що хотіли -
гірське довкілля це чуже. 
Професор цей, мистецтвознавець, 

був з лааки Божої артист, 
і ~о малярства }f{итгєдавець 

йому ~вділив чималий хист. 
У таборі - ~неначе в бурсі -

отут серед Тирольських гір 

викладачем він був на курсі, 
разом - і батько й командир. 
Це - доповняльний курс малярства. 

І тут чимало слухачів, 
що відбули тяжкі митарства, 
гострило пензлі, мов мечі. 
Тож у неділю, д1вох узявши, 

профео0р це ішов "на плай" 
(казав отак він, гумор мавши) 
побачити - хоч небокрай. 
Марко й Оксана - уЧІНів двое 

сюди з професором прийшли; 

малюючи, вони всі троє 

тихенько гутірку велtИ. 
Це укра ї1нці (чути з мови), 

що побували "між людьми". 
Отож до їхньої розмови 

прислухаймось також і ми. 

ПРОФЕСОР 

Гаразд... Зупинимось НІа цьоІМу. 
Тут - непоганий краєвид. 
Шкода ж тинятись по-дурному. 

От попрацюймо тут як слід. 
Оці похилені смереки 
відтінять нам пере.ZJJНіій плян ... 
Он обрис гір - ген тих, далеких, 

юга2) тушує, мов тумаІНІ ... 
В енерrію самодос11атня 
країна ця; признати слід, 
що га·рна риса це, додатня. 



ПРо це свідкує краєвид: 
он бач - стовпи гудуть дротами, 

де громовинний струм бринить 

і подорожніх потягами 

він крізь тунелі плавко мчить. 
Хоч краані теж тирольські гори, 
але - гнітюча іх кра1са ... 
Заступлять авіт тобі просторий, 
щоб зору ти не попасав, 

щоб уперед не кликав обрій, 

а щоб під ноги все див..-всь, -
щоб загра·в ра1нішні цинобри 
ВИ'КОМ у душу ІНе ЛИЛИСЬ! .. 

МАРКО 

О, ви родилися поетом! .. 
Це гарно висловили іВИ 

цих клятих гір тяжку прикмету, 
що ніби поглядом сови 
тут кожний ЗЛІЗІМ ціляє в тебе 

та небезпекою грозwгь ... 
Матеріяльні перш потреби 
спонукує За1дОВОЛЬІНІИТЬ. 

Забудь тут про доріжку просту, 
щоб десь до прірви не злетів ... 
Щоправда - й тут загальний поступ 
природи ·вістря притупив. 
Тут люди сил чимало й труду 

поклали й поту пролили, 

поки он ту хоча б споруду 

сошу3 ) між скелі провели. 

ОКСАНА 

Професоре, скажу до речі: 

люблю з натури малювать, 

але, мовляв, не з "голотечі", 
а де людини є печать, 

що це позначене вже чином -
природу цю зреформуваrrь. 

Людську діяльність безупинну 
люблю в природі фіксувать. 
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МАРКО 

А я, то радше те нотую, 

коли природа - ІНІЗ.впаки! 

знов над людиною горує, 

прорве ті штучні лотоки, 
що ними заздрісна людина 
бере стихію у карби. 
Єй-єй! .. цікава то ка·ртина. 
І не один я шкіц зробив, -
як то іфорве десь греблю річка, 
чи де осунеться гора ... 
Це нариснути - є вже звичка. 

І вже чимало назбирав. 

От по веоні (хто пам'ятає) 
чималий осув був упав 

отам, де скеля нависає, 

та рух тоді загальмував. 

Це сталося посеред ночі ... 
А "вантаговець" саме гнав 
чи не світили йому "очі", 
чи то шофер той задрімав -
mн так і вгнтався на той камінь 
і геть ІНІадівоє розломивсь, 

і там з пробитими боками 
навік уже він зупинивсь. 
Як тло .аварії тієї 
собі я вранці малював, 
в угоду пристрасти авоєї, 

то там шофер чогось НІикав. 

Та як же іВЇН комічНІо лаявсь! 
Мовляв, стонадцять десь чортів 
зробило це (а Бог загаявсь!) -
тут накопичило горбів! 
Кому, мовлЯІв, вони потрібні -
ці витівки дурних чортів?! 
На щось путніше - то нездібні! .. 
Отак ообі він бубонів. 

ПРОФЕСОР 

Цікаво, чом на цю дорогу 
вас зацікавлення веде, -



гадаю, що не блиск нового, 

хапливість до НОівих ідей? 
Є настороженість до всього, 

здоровий скепсис є у ва1с. 

11о·ж, мабуть, не легку дорогу 

пройшли !ВИ в цей сутужний час. 

Сучаан~ вежі вавилонські, 
либонь, що вас не полонять, 
чи радше - зазіхи дракокські 
з епохою і ІВЗс рі>ЮНІЯть. 

МАРКО 

Я переж~ таки чимал.о, 

і вже до всього нач~ звик. 
І трьом дідам пригод би стало, 
ЩО ЇХ За'ЗНЗЄШ тут 331 рік. 
БуЛІ01 як на1посілось лихо -
закуштував я мук-тривог 

лише за те, щоб мати втіху -
собою буть, як дав нам Бог. 

Хай заяложені доволі, 
та .віє чар 1від гасел тих. 
Отож, когось позбавить волі 

і справді є - найтяжчий гріх! 
Тобі ж підсовують оману, 
ту підмінку краси життя: 
жувать - мелодію награну .•. 
А там - ні глузду, ні пуття. 
Я ж розумію вільну волю, 
той до краси природній гін: 
"творю, нікого не нево.~:rю", 
мінливий сам між творчих змін. 
Тому я - sірний серцю, вроді. 
Бож воля - осяйна блакить, 

це ж вітамін, питво в природі, 
що квітку й генія - ситить. 
А квітка, знаємо, - насіння, 

а з 1нЬ1оrо - знову ж організм •.. 
І так буяють покоління, 
переживають катаклізм! 
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ПРОФЕСОР 

Мені подобається ваша 
ця філософія житrя. 
Це не сучасна, бачу, каша, 

що все мішає без путrя. 
І 'Всякі бурі, всякі смерчі, 
мов "deus ех machina"4 ) у них, 

.)-t-<.--· 

як "діялектика" приперчить, -
ім править за чесноту й гріх! 
Бо це "філософи" моме.нту, 
що нюхають - звідкіль - пахтить. 
О, ці не мають сантименту ! 
Та трупом з них самих смердить. 

МАРКО 

Щоб виправдать якусь подію, 
слід відшук;аrги скритий глузд ... 
Як світло й: пітьму зрозумію, -
то й іН\е порожній звук: "Ормузд". 
Також і божеську синтезу 
тоді вбачатиму у нім, -
·юж Аримана - антитезу! -
свідомо зборюю в усім. 
Як "революція" вже проти 
і вроди й нею даних прав, 

це - прояв ди~кости й темноти ... 
Ось тим то й "К!ОІнтра" неї ст,а:в. 

nРОФЕСОР 

Оце :ви добре -- про "синтезу", 

про той ясний Ормуздів міт ... 
Мені це нагадало тезу -
чому така в ІНІас назва: "світ''. 
У москвинів це ''міром" зветься, 
cwнrreзa миру це й ладу. 

Москвин майбутнім не гризеться: 

"так слід!" - події в 'нього йдуть. 
А в тому "мирі'', ІВ тому ладі 
одна - "пожрать!" - турбота є. 



То й любить у цупкій облаІD.і 
тримать оточення авоє. 

Синтеза ж наша - Боже світло, 
що ося•ває білий день, 
щоб то буяло все і квітло, 
співало радісних пісень! 
Тут зло і пітьма - антитеза~. 
Тож їх поплечників усіх, 
мов на шаблюк гострючі леза, 

бере наш люд на глузи й сміх. 
Для запорожців смерть - "кирпата", 
а чорт - крИІВІий або сліпий, 

ним коверзує ~відьма клята, 

і з горя чорт не раз "запив". 
Таж на~віть той "хапун" жидівс:ю<ий, 
що нарід наш його створив, 
мов "чорт кривий" для нас він - "авійськиА", 
як ,відьми з "Лисої rори". 
Забув ІНІаш люд про Чорнобога, 
глузує вже із слуг його ... 
І йде, вояк ясного Бога, 

під тінню світлих корогов! 
Плекать до ворога погорду 

почин це дальших перемог! 

Таж повнозвучністю акорду 
обдарував нас щедро Бог! 
Немає 1ВІ нас і фаталізму, 
що в ньому б розум потерпав, 

як переваги й "реалізму", 
щоб тільки шлунок диктував. 
Бува, що й вибрик хуторянський, 

чи та отамансь~ка пиха, -
не так це :вчинок самозванський, 

як детонація глуха 

дрімотних сил, що десь на споді ... 
Лід знебуття на них пришерх, 
вони ж авюїй покірні вроді, 
шукають виходу назверх! 

ОКСАНА 

Ой-ой! .. Професоре, що чую? 
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Та це ж отой волюнтаризм, 

антисуспільний - кон~статую, 
що нас не вгору - тягне вниз. 

Цим схна.лимо такі вже ~вчинки, 
як - "отама1нія" дурна, 
чи комбінації людинки, 
що й центром світу - і8Се вона!. 

ПРОФЕСОР 

Не га,рЯчіться ви, дІПИІНІКО, 
бо й справді, бач, не в тому суть, 
як ми поставимось до вчИНІКу, 

а в тім, від чо110 вчинки йдуть, 
які іх зроджують причини, 

та чи не можна б навернуть 

їх на добро таки людини 

і спрямуівать на добру путь. 

МАРКО 

Так, так! - професор добре ка:же: 

це ж саме квестія снаги, 
яку ворожа· сила в'яже, -
будує греблі, береги. 
З комплексом Чіпки5 ) є щось спільне. 

Зиrзаr це спинюва1них сил. 

Іх прояв був би й задовільний, 
пишався б рядом 11ворчих діл, 

коли б той прояв не гатили, 

не ~викривляли мов на глум ... 
Бож просте ue питання сили. 
От - як зужить звичайний струм. 

ОКСАНА 

Тут гніт, звичайно, є причина". 
А що ви скажете на те, 

як сила та, немов причиНІНа, 

ламає все, ірве, мете, 

та наrвіть і свої основи, 
як "отаманія" ота ... 



Де ж тут ті засновки глуздоВІЇ: 
навіщо це?.. чого повстав? 

ПРОФЕСОР 

Хай - наробив чимало лиха 
отой "отаманський зиrзаr". 
Але ж -· стихією :він дихав, 
ішов він на пекельний змаг. 
Ні, сили ·справжньо і це прояв 
ще недосвідчених орлів, 
хоч ятрив більше він, ніж гоїв, 

але ж - він пори~оом горів! 
Це й спантеличення є приклад. 

Це - сила бурі по степах, 
що ют . - ходити ще не звикла 

по уторова,них стежка.х:. 

МАРКО 

Ось був Зелений, наш отамаІН, 

над масами -- пророк і маг. 

Тож і на ·ньому є та пляма 
отой "отаманський зиrзаr". 
Які ж то порИІВ!И й мотиви 

водили вчинками йоr10, 

що враз у час та1кий бурхливий 

мінЯІВ він колір корогов? .. 

ПРОФЕСОР 

З-поміж отаманів Зелений 
був найздібніший, бо - сказать 
ві1н по-геройськи, хоч не вчений, 
міг те чуттям таки вгадать, 

що для політиків високих, 
таких як Скрипник, Хвильовий, 

потребувались цілі роки -
пройти шлях досвіду тяжкий. 

Він б}'ів захоплений красою 

революційного "щодня": 
усі вперед, мовляв, юрбою -
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назустріч завтрішнього дня. 

А день той "завтрішній" - свобода, 
сяйка, однакова для всіх. 

Що ж над красу - ІВажніша врода, 
пізнав із досвідів своїх, 
коли стиюнувшися з Москвою, 

побачив, як вона скубе 
червоню-білою рукою •.. 
Бо іВІИзнає лише себе. 

Від щирости допомагаєм, 

мовляв, для вашого добра. 

Ми братську руку простягаєм 

вам помогти... et cetera. 
А він от хутко взнав обл у ду 
ії "революційних" фрз.з •.• 
І вирваtВІсь він з омани блуду. 
Ним вищий кермував на~каз. 
Наказ цей - воля для народу, 
та не накинута, своя: 

вона плекає тільки вроду, 
щоб дух народу ріс, буяв! 

МАРКО 

Це іВІИ мені полоскотали 

мій "кутковий" патріотизм ••. 
Бо й він доклав ,вантаж чималий 
на той наш історичний віз. 
Також мій батько був з Трипілля. 
Але ж, як той скінчився рух, 
зазнав не одне "новосілля", 
не раз був з голоду опух, 

поки якось притаюQвився 

та працю 'вже якусь знайшов. 

Як він, пригадую, журився: 
нема то - гасу, підошов. 
Бо тож - удень робити треба, 

зате '"в черзі" дрімати ніч. 
Іllтовхали так його потреби 

на протязі - десятиріч. 
Намігся - дать мені освіту, 



ще й цим обтяжив свій "бюджет". 

Тож га1руївав і зиму А літо 
і ІВИСНажив себе ущент. 
Оповідав мій батько з болем, 
як той червоний мстивсь фашизм •.• 
Тож попрощались хлопці з полем 
підпали всі під "остракізм". 
З Трипілля ж - і підпарубочих, 
хапали навіть дідусів. 
А що пожити кожний хоче, 

110 й утікли мужчини всі. 
З ліс~в - розлізлись на~ всі боки, 
коли при:нишк повстанський рух. 

МИ'Юlли ТЗІК непевні роки, 
бо скрізь нюшив чекістський нюх. 
Тож уявіть, яке сутужне 
моїх батьків життя було, 
і як режим той осоружний 
топтав усе і тучив зло ... 
І як про мarrip я згадаю -
не буде спогад це ясний, 

бо про журбу, глуху, безкрЗІЮ, 

казали очі й вид сумний. 
Проте ж, і журячися, бідна 
шукала ліків на журбу. 
І, знаю, байдужість сповидна 
хова\Ла в собі боротьбу -
борню душевну із собою, 
із перВІНІем, покликом життя, 
що хоч прибитий був журбою, 

усе він тягся до буття. 

Було - все молиться, зідхає: 
за ті гріхи, мовляв, свої. 
Але, як радість завітає, 
то мов соромиться її. 

Як от - прийшов я 1ВІЖе з дипломом, 

'НИМ похваливсь своїм батькам, 

то мати, в настрої ясному, 

дала вже волю тим ,сльозам. 

"Щаслиtвий, каже, - ти, мій сину. 

Та пам'ятай же й за таких, 
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що гинуть десь за Україну, 

а діти йдуть у "босяки". 
Це так за бідних "безпритульних", 
ЩО без батьків - Саrмі, без хат, 
і вже 100.д злигоднів дошкульних, 
мов обернулися в звірят. 

ПРОФЕСОР 

Чому з~одилась ця проблема? 
бо досі світ не знав її. 
О, це тяжка й широка тема. 

Скажу вам ІВИоновки свої. 
Війна причин зродила трохи, 
а потім - 1визвольна1 війна. 
До того ж - манія епохи 
(а правду кажучи - мана), 
це - мЗJнія експериментів, 
а1wrиприродніх спроб, реформ, 

тих політичних декадентів, 
творців "революційних норм", 
розхита1н~ня оанов родини, 

легкий статевий ще контакr; 

либонь, найважчі це причини, 

що в ~висліді й дали цей факт. 
Про "безпритульних'' бож, нівроку, 
по всяких центрах світових -
десь у Шанха,ї, у Нью-йорку 

нема ж і тямки та'' про них. 
Замість розвалю вать родину, 
на місце спроб та галабурд -
зміцняти слід оцю ~клітину. 
Основа ж вищих це споруд! 

Тоді й ті твори соціяльні 
на підмурівку, на тривкім, 
спромоги являть ідеальні 
в неідеальнім світі цім. 

ОКСАНА 

Що ж, "світ насильства" руйнували, 
то й руйнували - до основ, 



щоб збудувати "досконалий" ..• 
То що тоді чужая кров?! 

ПРОФЕСОР 

От-от! .. Слова ці нагадали 
про випадок з мого житrя, 

як був упав я в гріх чималий 
і про спокуту-каятгя. 

Тож недосвідчооим ще бувши, 
я революції роки 
переживав, 1не все збагнуІвши, 

проте - пішовши в вояки. 
Був я при органі пресовім 
секретарем і - зв'язковим. 
Горла/в на зібранні масовім, 
ну й сперечавсь... та й не з одним 

з тих новоявлених "радянців", 
що винайшли рецепт ІНІовий, 

як вибить зброю - і ІВ повстанців 
ще й з ру.к червоної Москви. 

Були ж це хитрощі "х.охлацькі" 
(навіяні теж москалем!) -
завести "ради" в нас "батрацькі", 
мовляв, - і в ногу ми підем 
з пролетар'ятом усесвітнім, 
Мосюва ж лише поможе нам 

з "міщанством" нашим недолітнім 
скінчити змаг". - "смерть буржуям!" 
Та, словом, так - за1краВІся сумнів. 

От -- з "боротьбістом"7 ) сперечавсь 
і ставив докази розумні, 

та трохи в них же й - сумнівавсь. 
Але соромився признатись 

я другові, із котрим жив. 
О, 1Н1е любив той сперечатись! 

Либонь би поглядом убив, 
якби про сумнів мій довідавсь! 
Як "одмолив" же я цей гріх, 
то сам собі на івним видавсь, 
таким дурним, що брав аж сміх. 
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Це сталось так. Раз ненаІВмисно 

при фроmі ШЛЯХ я овій змилив, 
не йнявши віри ... Чую - дійсно: 
це ж феєрверк московських слі~в ... 
І бачу - то "красноармійці" 

(а це вже ввечорі було) 
чи так стоять, чи то на стійці. 
А далі - мерехтить село. 

Хотів чимдуж поза кущами 
чкурнуm геть... але спинивсь, 

бо чую гуторять з дядьками. 

Тож слухаю... під кущ схиливсь. 
"Товариші", питає дядьюо: 
"та поки ж будете ви А111? 
Я б не пита~в... та я - не вгцько. 

Ото... претеся як чорти". 
"Ну-ну! .. хороша ваша водка. 
У вас - горілкою завут ... 
А ти читай, что скажет сводка. 

Ну, что ж - ідьом, ку да ведут". 
Аж ось озвався голос - проти, 

що як не тямиш, то не лізь. 
Іти ж, мовляв, ми будем поти, 

поки "Расєя" стане - скрізь. 

І знов озвався дядьків голос: 
"Щось я ніяк не розберусь -
за "пролетарію" боролись, 
а пхаєте на1м ЗІЮВу - Русь". 

"Ех, простофіля8 ) ти хохлацька", 

сміється голос той ізнов: 
ідея наша не простацька, 
та й що, мовляв, ·на;м ~ваша к.ров? 

Хай згинула "Расєя" царська, 
та ми - народ передовий: 

і Росія, вже "пролетарська'', 
могута стане світовий. 

Та я ІВЖе більш того не слухав, 
що дух горілчаний над:хнув. 
Пішов я геть, шорошJ-W. вуха, 
відбігши далі - дременув. 
І до своїх щасливо втрапив. 



Як другові ж я розповів, 

озвався в:ЇІНІ: "Бач, косолапий, 
світ налигати б він хотів! 
Та прийде час, що налигає -
не ти його - а віІНІ тебе! 
Утнеш танок, як він заграє, 
ведмежі кудли обскубе". 
І як то, бачите, справдились 

ті пе·редбачення усі ... 
Такі деталі ;відродились -
нпаrончікі" в усій кра:сі! 

ОКСАНА 

А ось мене -- так іншим чиюом 
либонь гадали... навернуть. 

nобиту КИІНу ЛИ під ТИНОМ, 

щоб хоч терором - ужахнуть. 

Хоч спраІв~ді це при німцях сталось, 
але - робота їх бу ла. 
Із сходин я вночі верталась, 
де поборолась як могла. 

(Там комсомольців зачепила·, 
ідею ту фальшиву їх, -
що неприродня то й безсила; 

були і оплески і сміх). 
Що хтось чалапає за мною, 

геть не зважала я на те. 

Ішла швиденькою ходою, 

як от додому спішите. 
І нагло хтось над вухом крикнув: 

"Ні с места! .. Хальт!" А другий: "Стій!" 
МеНІі ввіч чу ~враз вогник бликнув .•. 
Упала я на брук вогкий. 

Не пам'ятаю, що там далі ... 
Очуняла - у шпиталі, 
у день, в 1ОІПераційній залі, 
як побула вже й 1на столі. 

Сестриця потім таtк казала: 

"Ледь-що живу вас привезли. 
На тілі - кров позакіпала. 
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І десь під парканом знайшли. 

Тяжкий вам ІНИпав жереб. 
Десь ~вороги в ~вас люті тут ... 
Бо так побитий був ваш череп, 

що ІВЖе га~али, що - капут". 
Та ще й тепер... Та що й ка1зати, 

каліка я на все житгя. 
Таке вчинили супостати ... 
Хай Бог не дасть і ім путгя! 

МАРКО 

Ну, колежЗІНюо, Богу дяка, 
що вирвались живцем від НіИХ. 
А от я чув, з людьми балакав, 

що схоплюють удень живих. 

ПРОФЕСОР 

Та випадків тих... Боже милий! 

З мого життя от розповім. 
Мене також були схопили ... 
Хай їх поб'є ... ласкавий грім! 
Було це в році сорок п'ятім, 
коли німецький фронт валивсь 
(тоді й страшки стають завзяті, 
бо що хапав, то не діливсь). 
Отож до міста над Дунаєм 

америкаІНІці у~війшли. 
Ну, ми радіємо, вітаєм, 

що нам - визволення ж несли. 

Днів через кілька після того 
ось чуємо - "совєти" йдуть. 

Нема 1в тім дивного нічого, -
союзні ж... руку подають. 

Ось бачим - крутяться по місті 
"совєтські" авта ... то ж не звір! 
І неймовірні линуть вісrі ... 
Але ж -- не всЯІким спліткам вір. 
Зі МІНІОю був тоді колега, 
шкільний товариш і земЛЯІК. 
Журився дуже він, сердега, 



і я втішав його сяк-так. 
Та й справді ж бо: дружина вмерла, 
із СИІном якось розлучивсь. 
Але жура хоч серце жерла, 

та він змагавсь... і бадьоривсь. 
Так от - блукаємо по місті 
(він був ра'Ніш тут, юраще зна~в, 
я завжди був йому в аспеті, 
як ві.н ішов десь, радше - гнав). 
А вулицями ж люду - тижби. 

Мов пQВінь rвесняна - течуть. 
От зупинились ми: ку ди ж би? 

Куди піти, щоб щось почуть? 
"Гей, постривай, - колеrа каже: 
тут .комітет і 1наш десь є. 
Адже ніхто нЗІс там не зв'яже ... 
Гей - до своіх ... і по своє!" 
І вже звива€Ться він :в'юнко 
між натQвпом, а я - за ним ... 
Гучать десь авт сирени лунко. 

Гуде все рухом веоmmим. 

Так от - будинок той знаходим. 

НапраІВо - сходами... і ось 

десь до кімнати ми заходим. 
Там - секретар, і з 1НІим ще - хтось. 
"Го-го... професоре, вітаю!" 
Це секретар отак озвавсь ... 
Той - мов здрігнувся, помічаю, 
та враз у форму-маску ;вклавсь. 

Він - золоті "паrони" має, 
по-українськи розмовля. 

Підвівсь пЮІважно, нас вітає 
і за якийсь питає шлях. 

Я не курю, колеrа куриrrь. 

Той цигаретку да~в йому. 

Раз - то смішок, то - брови хмуркrь. 

Я ж - ·неспокійний". а чому? 
Аж чую: просить-пропонує: 

хоч показати - як на міст •.. 
Що - боязно? Він - rарантує. 
Адже iflle всяк у них - чекіст! 
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У друга вдача - 1вибухЮІва: 

"Та хто вам каже, що боюсь?" 
Мовляв, йому вже досить слова! 
Тож :відмовляти - й не берусь. 

"~ ж,_ їдьмо", я кажу спокійно: 
"і Щляl побачимо й Дунай". 
А секретар - меланхолійно: 
"Усяк про себе розум май". 
Виходимо - перед будинком 

"совєтське" авто 1вже гарчить. 
Спокійно сіли ми в кабінку. 
Той - із шофером. Авто мчить. 
"Отож - направо чи. ~наліво -
я покажу. При мості ж - стоп!" 
юолеrа каже. Той грайливо 

шле усмішку: "Вір хабен копф!"9) 
І авто мчить, реве сирена. 

Мій друг сиrнали подає. 
А 1ву лиця - ряба1 й зелена. 

Навколо все - роєм анує. 
Десь близько міст - блисну ла смуга: 

Дунаю плесо мерехтить ... 
Даремно "стоп!" відчайний друга. 
Реве сирена... Авто мчить. 
І друг мій знітивсь, помічаю, 
страшкові місцем поступивсь. 
Тож я команду забираю: 

"Будь при віконці - і дивись ..• 
А я - при другім... пилнНІу~ооти. 
Як дам команду - розіб'єм, 
кричати будем і махати ... 
Не бійсь - рятунок ми знайдем". 
При мості бачимо ось - варта. 
Та ~вже - запізно. Отже - стій; 
не програНІа ще наша ка.рта: 

при другім боці вчи ним бій! 

Ой, па1м'ятна ця поїзденька! 

Дунаю плесо осяйне 

хвильками брижилось злегенька. 

Та другий берег тяг мене. 

Я мав окуту добру течку, 



а друг - ковіньку у руках ... 
Тож, як були вже недалечко, 

ми - за коман.nою - трах-тра·х! 
І вже в вікні чим хоч махали. 
А друг мій - лаявсь і сваривсь. 

Та ось, кра,й мосту, аІВта стали. 
Ну, й наш "молодчик" зупинивсь. 
Ми вибігли. Нас обступили 
америка1нські вояки. 

Та другові - забракло сили. 
Тож я, в англійщині слабкий, 
почав сяк-та.к розповідаrги ... 
Але "паrонщик" теж устряв, 
мені вже став перебивати, -
по-своєму перебрехав ... 
Що шкоду ми йому вчинили .•. 
Він нас підвіз - і без квитка ... 
Страшки ж - віконця ось розбили. 

Так от: подяка це така. 

Надхнення ж тут (помимо вміння!) 
авітало друга - й він почаІВ: 
про чорНІе чортове насіння, 

бож цей брехун і слово дав; 
та золоrrі, мовляв, "паrони" 
іх чорних серць не золотять, 

бож це - шакали, не дракони, 
на них - нікчемности печать! .. 
Американці реготались, 

і на виду мінивсь чекіст 
(що то - чекіст ... переконались!), 
зробивсь плохим, убгаіВ свій :хв.іст, 
ІНе виправдовувЗІвсь, як спершу. 

Під бреньк острог салют віддав, 
смішком нія1ю1вість затерши, 
до авта с:і!В і геть помчав. 

ОКСАНА 

Читала десь, що та~к хапали 
іще "мазепинців" колись. 

І на Сибір когось заслали •.. 
Одна наука в іІfИХ - скорись! 
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ПРОФЕСОР 

Це історичний факт. Віддавна 
Москва вже практикує так. 
Чекістів це сторінка "славна", 
тодішніх, тобто, посіпак. 
Чи ж чисто ~винахід мос~овський 
не довелось читать про це; 

та. з укра.ї.нuів - Войнаровський 

піймався у таке сільце. 
Це був. скандал дипломатичний. 
Щоб злагіднити це якось, 
вони вжили маневр свій звичний, 
і, як не раз, їм це ~вдалось. 
Через терор чи обітниці, 
та ІВ'язень "радо" підписавсь, 

що са'М пішов... до іх в'язниці, 
мовляв, на ласку царську здавсь. 

Зідхнуло легше "вільне місто" -
нема для Гамбурга rаньбиІ 
Бож діло, виявилось, - 11чисте" ••• 
Не іВажно - хто і як зробив! 
Та інша риса є цікЗІВа 
у цій афері (з давніх днів 
ця проявлялася настава 

усіх московських ватажків), 
був спритний "резидент"10 ) і mертий, 
та юдин гріш - п'ятсот рублі.з -
ІВін не одержав і до смерти, 

~оч вірним псом царю служив. 

ОКСАНА 

Це як Петров, тип знаний Юди, 

що "Братство" 11 ) видав, не спожив 
добра в житті - цурались люди .•• 
Хоч "щиро" все катам служив. 

МАРКО 

Пра Юд нових сказати можна, 

що не зазнали теж добра. 



Була і іх душа тривожна. 

Природньо мало й хто вмирав! 

Про Мавра правило клясичне 

~на них тяжить: зробив та й - зник. 

Завдання виконав практичне? -
то йди під трw-чорти - ш1вікr 

ПРОФЕСОР 

Та не страшні були б і Юди, 
як вовк rій дружній череді, 
яrкби то скрізь і завжди люди 
були свідомі і тверді. 
Ворожі гасла пропаrанди 
не затруїли б чисту суть •.. 
Таж красні і пахкі троянди 
із колючками все ростуть! 

МАРІЮ 

Ну - хай... Ви кажете: "троянди 

у колючках ростуть пахкі". 

Тож уяв.ім таку (для "rрЗІН:Ди" r), 
що родить тільки - колючки. 
Ще й припустім: ''свідомо" родить. 
Тоді їй нащо: колір, пах? 
Бож міць від матінки-природи 
і буде ІВ неї - в колючках! 

Про перекінчиків це мова, 
що все кермує ~ними хіть -
під маскою хвалького слова 

чимбільш схопити, щоб спожить. 

ОКСАНА 

Таж звихнення тут самовидне. 

Така "троянда" не пахтить. 

Це явище таке огидне, 

що й Божий світ собою тьмить. 

ПРОФЕСОР 

Хто проти матінки-природи 
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десь по-дурному бунтувавсь, -
на край безодні все доходив, 
на бездоріжжях ~опинявсь. 

Ось ва-м, для прикладу, Тичина ... 
Феноменальний мав дебют. 

Це геніяльний бу;в хлопчина, 
як ще не мав на собі - пут. 
Тепер - нацьконувач партійний, 
з чужого голосу крикун ... 
І знидm· ось талант надійний, 
замовкло в ньому стільки струн. 

МАРКО 

Та поховаймо вже Тичину. 
А от скажу вам: Хвильовий, 

то це - зразок протесту й чину, 

ВИМОВНИЙ порух визвольний -
я,к диктувала ue природа -
за прояв тих природніх рис, 
що є багата ними врода, 

а їх режим здушив, за:тис. 

ОКСАНА 

Із Украї1ною ж до смерти 
ділИІв і він жахливий хрест, 
за не і не :вагався вмерти. 

Так от - хіба ж це не проrrест? 

ПРОФЕСОР 

Чи це геройство - су дять ріЖ1Н10. 
Пістоль до скроні - мужній жест, 
але, хоч це вам дивовижно, 

я все ж тверджу: це - не протест. 

Ось ха:й би він з того нагану 

чужою кров'ю змив ганьбу: 
кульок загна~ кільком: нпо шrану", 
повdв смерте.!!Ьну боротьбу 
з тими спричинниками лиха, 

та дорого продав життя. 



Хай пімсти б він повітрям дихав, -
це б був протест і - каяття! 
Але з героями впорівень 
тих ставити, хто не мовчав, 

то мо.в казати: мудрий півень, 
як різать стали, то кричав. 

ОКСАНА 

Бува із Савла рідко Павел. 
А ролю ж він провів Павла!. 
Стать проти їх злодійських пра~вил 
уже це мужність не мала. 

МАРКО 

Авжеж ... Бо харцизяк тих зграю 
ІВЇтали хто? - плохі, крихкі 
та визнавці ще "хати з краю" 
а·бо попихачі гливкі. 

І в тих умовинах сказати: 

"Геть від задрипанки Москви!" 
це поклик сміливий, завзятий, 
це спра,вді - поклик бойовий І 

ПРОФЕСОР 

Щоправда, в ті роки сутужн!Ї 
це все ж заслуга не мала. 

Це вчинок чесний був і мужній: 
пізнав - відкину1вся від зла. 
Із цьІ()го ж іншу вже науку 
нам слід висновувати всім: 
на сумнів ліки й на розпуку 
шукати - тільки не в чужім! 
Ось він - разом ішоtв з Москвою, 
а потім: "далі від Мосюви ! " 
Він фронт валив у часі бою, 
гасив нам запал бойовий. 

Мовляв, цей бунт - це ''для ІНарода'', 
ухвали-гимни сам писав. 

Аж тут озвала·сь рідна ~врода, -
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і згасла та чужа "краса". 

Та голос той своєї вроди 
не всім утямний, хоч лунки.й. 
На манівці не один сходив, 
як гнався безбач, 1невпрошки. 

Нам каже й приклад цей знаменний, 

~цо проти ~вроди всякий бyrнrr 
є завжди в на1слід1<1ах злиденний, 

бо сам підкопує свій rрунт. 
Але вжє . те, що він почутив, 
пізнав у гаморі ідей, 
не дасть про постріл той забути, 

він буде штурхати людей 
та відстрашати ренеrатів 
на мані.вцях і серед мряк. 
Для рідних Савлів і Пилатів 
назавжди це вимовний знак. 

ОКСАНА 

Велике люю в на·с, га~даю, 
ще й "хатоскрайство'' те дурне: 
"Моя, мовляють, хата з краю, 
то й не чіпайте ось мене!" 

МАРКО 

Аж дивно спра.вді, щоб нащЗ\П.Юt: 
тих славних наших козаків 
про лад не дбали, про порядки, 

що все ж їм любі й поготів? 

ПРОФЕСОР 

Отут психологічний вузол. 
От спробуймо це розв'язать. 

Отож прохаймо правди Музу 

до цього стежку показать. 

От побуяймо з козаками: 

б'ємось "за віру і права". 
Кружляє хижий К!рук над нами ... 
Це пригорнула нас Мосюва. 



Здалека ж у цієї птахи 
ніхто не вгледить пазурів. 
А зблизька - вбачать бідолахи, 
що це - хижак із хижаків. 
І це вже в наших зродить душах 

огиду, нехіть - і бойкот. 

Чужі тут заклики не зрушать, -
свого "кутка" я патріот .•. 
Тут і пішл·а та "хата з краю". 
Дарма, Х!Оч прихвосні й були 
(Москва їх виплекала зграю}, 
та ті змінити не змогли. 
ЗдИІвуєтесь, та я ІВІІевняю, -
це охоронний панцир був. 

Комплекс психічний "хати з краю" 
від нас примару відвернув 
винародовлення й загину 

як нації, що все своє 
плекає десь аж від почину, 
що Бог їй з ласки Сам дає. 
Ті ж неrативні риси люду -
відчуження і від сво їх -
нам слід поборювати всюди, 
бо й справді це - чималий гріх. 
Коли б сімнадцятого року 
не мали ми цього гріха, 
то хай би хто й тинявсь, нівроку, 
то й на чужині б не зідхав. 

МАРКО 

Ну, хай - держа1ви ідеалу 
ясного ще не мали ми. 

Але пізніш таки щось мали ... 
Проте, ми все ж - "за ворітьми". 
Та й досі ще, хоч демонструє 

труди геройські в нас УПА, 

а. світ не бачить і не чує ... 
Чи всевидющість їх - сліпа? 

ПРОФЕСОР 

Той відкличний на всяке .пихо, 
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хто сам зазнає на собі ... 
Але розумНІий має втіху -
~випереджати 1в боротьбі. 
Тож не такі вже й недогадЬІКи 

по всяких центрах там сидять, 

Мооква ж до того вже й не крадьки 

до діл своїх кла·де печать. 
Раніш, скажу, мене страшила 
облудІНа тактика ота, 

коли катів нечиста сила 
так прикидала.сь - мов свята. 

Про демократію ще звичка 
і досі є співать, де слід, 
та пазурів у рукавичках 

щось не зумів сховать сусід. 

ОКСАНА 

То що, тепер, на вашу гадку, 

це "суверенів" схамене -
і ці прИ:кличуть "до порядку": 
скінчить становище дурне? 

ПРОФЕСОР 

Бувало й так, хоча і рідше, 
як тактика Москви оця, 

що мимохіть штовхає швидше 
і до логічного кінця. 
Це значить - знов концерт космічний 
усім брехлам ·на глум і злість, 
а що наш нарід є музичний, 
то й займе не останнє з місць. 

МАРКО 

Либонь таки, що не останнє. 
По всіх бо закутках у нас 
стихію зрушило змагання, 
збудив усіх цей гострий час. 
"Ії, окраденую, збудять" 
передбачав Тарас іще. 



ПРИМІТКИ 

Щоб зага1сить - огон:ь той студять ••• 
А вjн горить, ще більш пече І 
Ще л,емки ~нас, "карп.атороси", 

було, смутили, а тепер -
ми горді з них, 1н~аш дух підносить 
іх збройний чин: бо дух не вмер! 
Отож Карпатська Україна 

скропила кров'ю - плебісцит, 
а лемків горяна країна 
борнj ствердила гордий міт. 

m>ОФЕСОР 

І справді - плебісцитом крови 
зцементу~валися частки. 

Це нації інстинкт здоровий 
зродив цей труд і чин яркий. 
Дарма - й відчахнуті частини 
зіллються з краєм дорогим -
Кубань, цей схjдній пруг країни, 
слізьми і кров'ю злитий Крим. 
А ті "Клини" - Зелений, Сірий, 
пригорне матірна рука 
і, молодих та повних віри, 
наснажить воля їх сяйка ... 
Бо це ж і є закон природи, 

і саме в ньому сила ~вроди: 
долоні рідні - до долонь 
і йти до божеських усонь! 

194 7-50. Ляндек - Ти роль. 

1 ) У'соння - місце осяяне сонцем (протилежність - "за
тінок''). 

2 ) юга - суха мла на обрії. 
З) соша - шосе, шоса, як - ведмідь, замість - медвідь 

(пере ставка складів). 

55 



56 

4 ) пат., "божа машина", тобто - щось штучне. 
15) герой роману Панаса Мирного "Пропаща сипа". 
•) тощо, і так далі. 
7) піва фракція Укр. Партіі Соц. Револ. 
8) селепко, валовень. 
8) "ми маємо голову". 
10) царський консул. 

11) "Кирипо-Методієвське", разом із Т. Шевченком. 



НА ПРУЗІ 

І. 

Яких вам вика.аок, яких легітимацій: 
ми - хто? і звідкіля? Кудою ми Їдем? 
Аджеж історія не в одному абзаці 
чима~ло подає про ІНІас легенд і тем! 

Що гнало геленів - ген за тайrниче море, 
чи аргонавтів тих по 11золоте руно"? .. 
Таж золото пшениць манило іВ ті простори, 

а шумувало в них ще й молоде вино! 

Це ж із сміливцями на берег кімерійський 
пливли до варварів здобичники-«:упці. 

І вузол не один, заплутЗІНИй, гордійський, 
розв'яз}'іВали ім ті геле-нські митці. 

Вони на все митці, іх :вироби чу до•ві 
сповняли подивом: і витвори різця, 

і добрі їх боги, ті - біломармурові, 
і вина, і пісні, - все вабило серця! 

Сусідство ж це нове ім не вгашало духа, 
мирились 11ва:рвари" з народом цим, мнецем, 

іх очі бачили і слухали їх ~вуха,, 

що показали їм майстрі вина й поем. 

Як Троя ж на шляху їм стала на~ заваді, 
такі 11вузли" мечем рубали й поготів ... 
І геній гелленський, заклявши в 11Іліяді", 
іх зневмирущив нам, героtв і богів. 

Не за Олен-красунь шаліли 1все тут війни, 

неда~рма й перський цар1 ) за скитами ганяв: 
сумирний хлібороб, той геній самосійний, 
доста'11К.ів золотом їм очі 1все зривав! 

І нам за с•відка є славетне вже Трипілля, 
що зглибило цю суть у глибІfНІЇ віків: 
це ж фршп усе тут був, на заході ж - запілля, 
як била з Азії навала бурунів! 

Були байдужими і степ рясний і північ, 
хоч не один будив завзятий Митридат, 
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хоч горді гинули у боротьбі нерівній ... 
Та А римські тут орли не вИІвели пташа1'. 

Вихрились JВійнами і падали держави. 
Маtр<>ю линули "ТроЯНІові віки". 
А в тиші хлібороб, сам нежаде~нний слави, 
довершував овій труд, солодкий і тяжкий. 

Не гна~всь він по чуже, як той номад, за обрій. 
Він милуtвався ·сам у виробаос своіх. 
Дажбогові дари були для нього добрі. 
ЛюбиІв ясних богів, цура·вся й КЛЯ'В лихих. 

Та мсти не відвернув - і Долі й Чорнобога, 
як обпадали все номади, мов тічня: 
через родючий степ розбійна йшл·а дорога. 

Як усу~вався ж він, ніхто нже не спиняв. 

Цей прихлюп-течія - племt-н і рас азійських 
усе десь гнала:ся, мов нетлі на вогонь, 

на захід обширом, шляхом степів понтійських ... 
Відходив хлібороб, тримався осторонь. 

Зі степу йшли збігці, вітав їх ліс та!йничий. 
Вони ж пололи ліс і вколо тих пп.;1ів 
ряди осель росли і вежі ~вартівничі, 

де оойовничий дух, ще не зайнявшись, тлів ... 

Та дух той запалав, як з берегів ЕвксИІну 
прийшли ті русичі із двосічним мечем 
і вкраяти :в степу ще й далі Україну 
допомагали їм, ішли плече-з-плечем. 

І вкраю вали вже та здобува·ли сла1ву, 

чим:.а1.110 ще й земель ген-ген по кружині 

з оселями племен і ширили державу, 
гартуючи свій дух, лицарський і в борні. 

11. 

Гей, пада~ли держа~ви пишні: 

де бу~в Ітіль - та'М попіл, д:им ! 
Лишився ж овідок про колишНІЄ 
отой музейний караїм ... 



А хто г.аняв тоді по морі 
на тих легких, хибких чайках? 

Чиї то соколи в праtсторі 
хана.ли блискавкою птах? .. 

Про те нам свідчить Чорне море, 
що морем "Руським'' 'НІареклось, 

хоч знов від степова ї змори 
нам захищатись довелось. 

Тремтіл,а й горда Візантія, 

той греків пізний перерід, 
коли "борей" на неї ІВіяв, 
тяжкий позначуючи слід. 

Та й не однюму ватажкові 
робила вимушений жест, 

поки свята збулася провість: 
країну нам осяяв хрест! 

Де Первозванний слЗІВНу провість 
на горах ки ЇІВських прорік, -
ось первісну вже пише "повість" 
славетніший за роком рік! 

Той шлях тююкий "з варяг у греки" 
стає вже простий і легкий. 
Дунай і Каспій - ген! - далекий 
уже, як Тьмутаракань, -- свій. 

Та буруни 1в ~наш берег били. 
Здіймалась повінь степова. 
Росли в степу горби-могили, 
на них - будяччя і трава. 

Родився чин - зродились теми 
до ще rнечуваних пісень. 

Бриніли хвальні вже поеми. 
Уже світав над степом день. 

Який поет у тім заранні 

про похід Ігоря співав? 
Шн був не перший, не останній, 
бож про Бояна сам згадаІв. 

59 



60 

Та ось не повені - потопи 
знялись високі бу руни 

та затопили пів Европи, -
змив греблю шал їх навісний. 

Здиміло димом, я~ офіра, 
віками збиране добро! .• 
Чия ж це оспівапа ліра, 
чи описало десь леро?! .• 

ІІІ . 

.М.ур авоїх таки т-вердНІНь 
масними руйнуй рука~ми .•. 
Бачучи ж ганьбу святинь, 
не могти помстить мечами: 

це - топтати свій закон! .• 
Так піз11.ав 1король Данило, 
ІІ.tо - не золото корон 

проти сили треба, ·силу! 

Тож хоч як із даJІИІНИ 
блиски-поваби ма1-1:или, 

та не в виблиска~ мани 

він шукав потуги-сили. 

Тож за нею він rужИІв, 

і пекла мю1в згага. - туга. 
З болем тим жит-rя прожив ... 
Та зросла не пep:J..lla - друга. 

Перша сила - т~ бояр, 
що примхлива і ::І-Іепевна. 

Друга ж - вірнаа., без обмар, 

то - народу сиJІ а ревна. 

Перша - зрадна і хистка, 
ій то всяких "ун:і.й'' треба: 
хай чужа хистить рука 

іх "права" у іх потребах. 

Друга ж сила - сам народ, 
вірний nра~вді й .LI. обрій славі, 



повнота ж його свобод 

творить лад і міць державі. 

Тую ж творчу боротьбу 
викривляли нам чужинці, 

ще ж неволю та ганьбу 

принесли тоді ординці. 

На шляхи чужі зійти ... 
А свої ж вел.и на Киів! 

Мати Божа, захисти, 

оживи :в серцях надії! .. 

IV. 

Гей, хто ж то завзятий меча на невірних 
здійняв захищ~ти господарів мирних? 
Литва героїчно це йшла на підмогу, 
сурмила велично із турйого рогу, 
і орди розбійні відчули кордони, 
як їх стрілосійні стрічали загони, 
кропили крівлею мечі харалужні. 
Вовки - .вже тічнею - ІНІа по:х~орон мужніх 
виводили канти виттям серед ночі, 
кру·ки ж, їх драбанти, дзьобали там очі .•• 
Та з доброго д1mа, з грабіжної звички 
тут шляхта зрадлива, що ласа дурнички, 

здурила цяцькЗІМи володарів хирних, 

зробила ж рабами підданці9 сумирних, 
ту ж польську "корону" слаІветну з безправства, 
привчала - закю1ном ті крити плюгавства. 

Зазнало поспільство - неволі й га~неби. 
А шляхта наrсильством ту волю для себе 

забрала, мов Богом оті "привілеї" 
від люду простого та дЗ!Ні для неї. 
Поспільс11вю стогнало - і злидні і втрати. 
ПідМ!оги чекало... та звідки чекати? 
Ординські загони тим степом гасали, 

ніщо їм кордони: на люд нападали, 

пускали із димом беззахисні хати. 
Не маючи стриму, r;НІав ворог триклятий 
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ясир велелюдний, ту здобич найкращу, 

у день мов би судний драrко'tfіові в пащу •.. 
А шляхта дуріла, бенкети спрЗІІWІяла, 
і іх не журиоо ворожа навала. 

По замках сиділи пихаті гулящі, 
і їм не боліли ті душі пропащі. 
Поспільс1'1оо ж і смерди молилися Богу, 
і ім Милосердий післав ту підмогу. 

V. 

За·сумувала славна У1краї1на, 
залебеділа тих козацьких дум ... 
По 1величі - одна сумна руїна. 
Відчай ячить, голосить псальми сум. 

Сусідоньки ж - вони собі раділи, 
і "визволять" відтоді почали ... 
Та пружились уже в народі сили, 
і степові родилися орли! 

Наваду орд - теж силою відперти 
спонукував су~ворий хід подій. 

Хто бачив смерть, той не боїться смерти 

чи то в степу, чи на хибкій 11.оді ! 

Так почалась ·нова сторінка славна 
бувальщина козацької доби. 

Прокинул~ь снаг.а в народі давна, 
штовхнула знов до змагу-боротьби. 

Широкий степ там залунав піснями, 
і гонами знов походжає плуг ... 
Пружніє дух, ширяє над степами, 

готується до ще нових ІНапруг. 

Не печеніг там коні попасає, 
не по.11овця вгорі дзвенить стріла, 

люд з ''тартару" там вирвавшись гасає ••• 
Та спалахом уже кричить імла. 

Палає це "фіrура" вартіІsнича, 
на ввесь окіл триш.оrу рознесе ... 



І для "гостей" готується вже стріча. 
Ген - далечінь очима всяк пасе. 

VI. 

lll.o за крик там такий 
татарви і ясиру? 
На степу коза-ки 

переходять невіру. 

При шаблях наголо 
у здогоню завзяту 

іх мов вихром несло 
ІНІа загин супостату. 

Коні мчать гаряче, 
аок підковами крешуть. 

Утікай! .. Не втіче -
миттю голову зчешуть! 

Так поча1в тих невір 
гук козацький ст;рашити, 

став д!Орожчим я·сир, 

гірш бо кров'ю политий. 

Це ж над Батьком-Дніпром 
стала Січ 1на сторожі, -
воля всім - є добром, 
як закони :всі Божі! 

Воля - пра1вда для всіх, 
для хрищеного люду, 

а неволя - це гріх, 
непрощенний до Суду! 

За неволю - карай, 

стій за правду, козаче! 
Нагородою ж - рай, 

хто загинув - тим паче ... 

Та й за воЛІю свою 

твердо ст.ань, заступися, 

крЗІШ.е згинь у бою -
ворога~м не скорися! 
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Це прокин~вся дух 
войовничий нарощу. 

Для твердих одчайдух 

труд-борня за свободу! 

І шляхетська пиха, 

засмутилась сва1воля: 

щоб від "бунту"-гріха 
та~ урвалась їх "воля"?! •. 

І mобить почали 
запорозьку потугу, 

та зломить не змогли 

цю народа нацругу ! 

VII. 

Гей, не дивуйтеся, людоньки добрі, 
з оолі, із Божої сталось, 
що під Богданом, мов леви хОІробрі, 
ціле поспільство змагалось! 

Лицарі Січі зірвались до бою -
віру і честь боронити! 
Був х~ОІ живий, ухопився за зброю: 
волю свою захистити! 

"Борзо" ~втікали тоді "воріженьки", 
слід dвій крівлею значили, -
стЗІв бо на ворога нарід усенький. 

Свідками ж --- славні могили" . 

... Вийде з в'язниuі -- людина мов п'яна. 

Спертись... шо є під рукою. 

Тож не судімо суворо Богдана: 
нашо злигався з Мосювою? 

Він бо й не винеtн, - хай dВідчить ось віра ... 
Тож - одновірний сусіда! 
Отже, мовляв, не якийсь там "невіра". 
Де ж би й від ~нього - "обида"?! 

Присяга ж - святість: на хрест присягали. 

Кращих rарантій потрібно!? .. 



Таж 111ро ту волю шаблі й самопали 

ще ж бо дзвеніли таік срібно! 

VIII. 

Та й справді, зброї мо.в~а 
є зЗІВжди найщиріша ... 
Бо правда вже - готова, 

а~ле чия - міцніша?! .. 

Отож, як з т.атарвою 

десь там під Перекопом, 

бу ло отак з Москвою 
у нас під Конотопом. 

На жаль, не скрізь ми бились 
із мосювином - "по-братськи", 
а 111се я.кось мирились, -
а, це ж - не по-козацьки І 

Тому й прийшла Полтава! 
пропа~в МазепИІН заду~м ! .. 
І от Москва лукава 

нагородила зраду ... 

Бо зраду Украї1ні 

чеснотою назвала, 

стяг волі жовтосиній 
і все нам проклинала. 

Зате плекала зваду, 
бо це в московськім дусі ••• 
Через чию бо зраду 
на~с розірва1в Андрусів? 

Чого в степах просторих 
усе тісніш ставало, 

чайок козацьких море 

дедалі менш гойдало? 

Чом козаки поволі 
ставали кріпаками, 
а як хотів хто волі, 
прощався із степами? .. 
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Лишили й Січ ту славну 
"під Турком" опинились. 
За волю нещодЗІВНу, 

за Неньку там журились. 

Як муляли ж ті ярм·а 
таЮОІЖ поспільству в' язи! 
Рух гайдамак ~Недарма 
спах;нув, щоб змити врази .... 

Та зрадила "по-братськи" 
Москва і тут, невірна, 

ще й рух той гайдамацькиn ... 
Та впала й Польща хирна. 

Мосюва ж, проте, "еліті" 
дала таку "свободу": 
"па.нами" бути 1в світі 
на глум свого народу. 

ІХ. 

Та вже з ціпком ходив Григорій,2 ) 
навчав любити "сладок світ". 
І в темряві вже мерхли зорі: 
благословилося на-світ. 
І :вже сміявся І{отляревський, 
аж береги далекі невські3) 
відбили радісну луну ... 
Хоч не дійшов із Січі гомін, 
та п.ро колишНІє люб11й спомин 

будив "на волості'' зі сну! .. 

І прокидалися нетяги, 

і шепотів їм рідний степ 
про ті криваві герці-змаги, 
про силу ту, що десь росте ... 
І вже Тарасові4 ) малому 
казав історію від!ОІму 
про га1йдамаччину дідусь. 

Мов н.а ріллі ~вологій зерна, 
так думка в нім, терпка,, штудерна, 
росла, буяла: "поборюсь!" .. 



х. 

Тінь "проавітителів слов'янсІJКих" 
над Україною схилилась, -
за нарід свій, піддаtНІців пансІJКих, 
еліта нації журилась. 

І видиво - своя Держша! -
жахом .солодким перед очі 

сяйнула їм, ще й давня слава, 

зродивши візії пророчі. 

Тарасове ж огнеННІе слово 
з крицевим мужнім "Заповітом" 
на змаг надхнуло нарід знову -
іти "у-крок" із "вольним світом"! •• 

Але дракон з нездрімним оком 
в'язнив заздре нию нашу долю •.. 
І він помстивсь на них жорстоко 

лише за мрії ті - про ~волю. 

Аристократів гордовитих 

не поривали вже ті мрії. 
Нової рідної еліти 
святились це геройські дії. 

ХІ. 

Та вже мручали передгроми, 

стрясались глухо людські надра, 
хоч був чу дни й, недовідомий 

далекий струс не всім тим "кадрам" ••. 

Бо ніч реакції ~недарма 
ІВ'язнила mоблені народи ... 
Були й та1кі, що 1від жандарма 
чекали ласки і - свободи! 

Котрі ж боролись проти змори, 

то - не за свій, за "всі народи", 
''широкі об рі і'' -простори 
родили в них побожний подив ••. 
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Гіпноз бо фраз "революційних" 
усе тримав іх у полоні ... 
Не тих чекали сил рушійних, 
бува - й спиняли... вже :в розгоні. 

Мовляв, не хто ж, а Драгоманів, 
відчувши прихід катаклізму, 
нам "провістив" у тім зара;ниі 
сяйку добу соціялізму ... 

Отож, і ·в часі катаклізму 
ламались душі і раnіри 

за ту СІВЮЮ, партійну схизму, 
не за тріюмф одної віри, 

тієї віри, що єднає, 
угору дух і стяг підносить, 
та ласк ні в кого вже не просить, 

овоє ж у хижих - відбирає! 

ХІІ. 

Було - в сімнадцятому році, 
як царська згинула ма;ра ... 
Хоч :на фронтах, десь там на боці, 
лилася .к:ров на кожнім кроці, 
і гостра йшла кривава гра, -

зате ось тут ~настало свято! 

Тут кожен був у владі мрій. 
Хотілось, вірилось багато, 
що брат-злидар - не буде катом! .. 
Весна ... красна! .. Кінець хурій!5 ) 

Самоозначення невільних 

і "відокремлення" - я1к хоч ... 
Нема ~вже більше - кво.лих, сильних ... 
Братерська згод:а в справах спільних: 
маршуй - свободи не толоч! 

Так революція "без·кровна." 

червоний - зра1дний ! - стяг несла ... 
Та 1<:ров ось бризнула жертовна 



під Крутами. Завзятrя повна 
перед це молодь там вела! 

Таж це універсал четвертий 
нам гимном волі вже бринів. 
Так любо жити... гідно вмерти 

гидких порушників відперти ... 
Тепер святі - любов і mів! 

Ue підло колір так червоний 
Москви підступність маску1В1Зв. 
Гармати ж хляли і колони, 
що йшли 1на бій для оборони· ••. 
А нбратєц" звіром лютував. 

йому, бач, нсакля" очі коле, 
як ·ю давно писа~в Тарас, -
наш степ, це прадідівське поле, 
що не змилило ще ніколи 
і родить, родить повсякчас. 

Ще й на Карпатах, Чорнім морі 
лягає ласий зір лихих, 

таж і під сподом тих просторів 
там золото усіх кол~орів 
чекає копачів своїх ... 

.. .І знов глумиться він над людом, 
номад одвіку, навісний. 
Страшна ж епоха хижим гу дом 
збудила зо-сну струсом-чудом: 

уста~нь - світає день ясний! 

І вже розплющив бистрі очі 
наш нарід з віюового сну: 

сяйну ли видИІва урочі, 
ЛУіНJають заклики пророчі -
розбити дійсність навісну! 

ХІІІ. 

Не знав ти, Богда~не, не ~відав, 

що справді то є за огида, 
отой "християнський" сусіда! 
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Та віра їх - повна облуди 

і фальшу й брехні до заінуди: 
там ідолу клоняться люди! 

Той ідол - у царській порфірі 
(пізніш хизувався ІВ мундирі) -
давав їм і приписи в ~вірі .•. 

Хоч був цей "помазанець Божий" 
у "ласках" облу д1но погожий, 
до нас віk був люто-ворожий: 

нена1видів нашу свободу -
"соблазн" для "простого" народу -
цей "вольню1сти" tюашої подув! 

Послідок Орди Золотої, 

зусилля свої він подвоїв 

позбавить нас волі святої. 

Раби йоІlо, наче отару, 

нас гнали у рабства кошару, 

терпіли "за бу~~пи" ми кару. 

І в'яз111ених гнали в кайданах, 

з душею і тЇЛО:'\t - у ранах: 
не ~вгнула їх царська ома.на! 

Радіючи нашій утраті, 
вихрили у нашій же хаті 
і слово в'язнили, прокляті! .. 

... Та кров'ю і ті, без .корони, 
немов кровопійні дракони, 
свій колір барвили, червоний. 

У льян~ва мірзи нащадок 

(чи ж треба ще кращих пригадок!) 
ізнов поновив цей "порядок": 

це ж він бо накинув "спасенність" 

нам волі своєї - в щоденність 
(московську за "саклю" заздренність!). 

Так іменем ніби любови 
їх стяг дочекався "обнови" 
багріє він юольором крови! 



XIV. 

Та ми - в аванrарді! Нам слооо і меч 
слугує лиш праtвді і проти хуртеч, 

що гріЗНІО зі сходу і з заходу Адуть, 
толочать свободу, кривавлять нам путь! 

Европи ст.а~роі твердий аванrа,рд, 
ми збройно й без збро і грабіжний газард 
ординськmс збіговищ спиняли ІВ віках, 
мов лицар страховищ, що в наших казках. 

Хай знають усюди - недар\1а наш труд! 
Хоч віримо в чудо, не хочемо чуд. 
Не віримо в ласку, а в правду СІВІОю ... 
Скинь, ІВороже, маску і - чесно! - в бою 
нам г.aicJDa звірячі, свої д~\tонструА, -
гартуй ~нам ледачих, м'якуш пер~куй! 

Нам ла·ска - отруя і лих течія. 

Нас краще гартує одвертість твоя! 

Чи ж можемо, клятий, не стати у бій 
та дать правдувати неправді твоїй?! 
Ue ж правда диктує любов нашу й гнів, 
а христить іх струя холодних зна·ннів. 

Творець же нам гойно да:в зронЮв6 ) рясних, 
хистити ж -- і збройно від варварів злих. 
Кра іну красою заквітчану да.Ів, 
dІІітанки - з росою (для цвіту і трав), 
щоб краще поліття вінчав урожай, 

окрасою ж цвіття 1.НІа'М каже про рай. 
Та шле й громовиці - будити зі сну, 
бо заспані й ниці проспали б весну, 

не бачили б правди законів його -
буть пильними завжди для люду свого! 
РІого ж боронити - це й крови наказ. 

Хай іворог неситий спізнає ще раз, 

де гріє наtДЇя, хоч ворог зборов, 
живе протидія і бурхає кров! 
.. .І стиХІНІе номадів оста1нній акорд ... 
У сяйнім у л.а~і на звалищах орд 
устане Держа·ва, мов чудо нове, 

що в серці як cлatga, як мрія живе! 
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І крипами волі обійме блакить: 

у вільному копі -горіти й творить, 
у колі народів, братів-вояків, 
що вірні - і вроді й наказам батьків! 

Це ж духа і зброї настануть жнива! 

Орди ж Золотої настуПНІИк - Москва 

скінчить беззаконний свій хижий розпив, 
ввіппється 'В кордони дапеІ{ИХ дідів, 

щоб гоїти ра~~ душевні свої, 
чим рідні тирани значили її. 

Вони й на піп.бої цькували мов псів 
рабів, цих героїв з прадиких лісів; 
ті ж - звиклі номади в~ивать звірину 
не мапи пощади, счиняпи ~війну. 

Але сха~менеться новітній їх рід 
і щиро вжахнеться мину лих огид. 

Та ми, що в нарузі зростили свій гнів, 
стоявшн на прузі ворожих світів, 
ми будемо ІВ стежах передніх іти -
на соняшних межах буяти, рости! 

1 ) Дарій. 
2 ) Сковорода. 
3 ) Перше видання "Енеїди" в Петербурзі ( 1798 р.). 
4) Шевченко. 
5) хурія - снігова хуртовина, занирюха. 

6) зріНІ (-ону, -они) - дар, бJ1аrодать. 

ЗМІСТ 

Первозванний 

І{арма 

Наоста~нку 

Полтава 

Краса і врода 

На прузі 
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Нижчезгадані особи - з Канад.и і США - своїми грошо-

вими складками уможливили появу цього видання, а с.аме: 

J. Гуменюк, й. Елан, І. Кириченко, Д. Лазурко, Д. Папенко, 

інж. Є. Пастернак, П. Підлісний, М. Реrуш, Д. Сачківськ1{!1; 

Я. Тесля. З. Шкурупій, .інж. І. Янішевський. - --· ··· 

Також належиться подяка за безкорионо виконану npauю 

д.ТІя цього видання мистцеві М. Битинському та peдah..-fupiliil 

П. Степо~ві. 
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