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До ,'Іі&ІJІ,
Сиди·t·ь леrінь, сидить :~ажурившисt.,
і'ОJШІ!ОІО ІІа JІіру СХИJІИВШИСЬ.

"Чн-ш маю я на
'ІІІ до ліри JШ

rycJtf\X

t•aii

;щt·ра·rн,

:ще півати?

Васпіваю я Р<Іі\Ше до :tіри,
Во на І'усдех нема мені 11іри.
А та ліра все серденr.ко знаr.,

( ''І'fJУІІІ1 струні правду вrюиідас."

ІІі•І;ІіІ'.
авізди 110 ІJ(ІбfІСІІіМ І'РЩ\Ї
І no одній і 11 І'ромаді
.П" то JІІобо аасниІІJШ.
Де ЖОВІІЯJ1fІ (ЩО•tИШtJІИ.
Но JШ аблідІІ)"І' ·•·ихо зорі,
СвітJІА r~онце аііід(І )\ горі,
Хто ·rогци н:1~1 Іііцним еюtж••,
)\е ко·•·рий а нас нині юІ·,J;С ~
Де хто ляжн, По;,;а вш1я,-

Н ДИ CІІa'l'lf, МНОГО ІІОдН,
(: )\А ГОJІОВ ІJ]ІИК.ІlОНИТП,
:\ аірниці іі.\ІУ1' світити.

lli1~ МиджеІІ•rок.
Гей у шши, у ІІОJІИ
Там літаю·•· СОІіОJІИ:
.JІе1'ІІ, літают, сумненко гу1шют,
Аж ~•ен11 сер1~" Іішшт.
Оіі серденhІіо, серденt.ІіО,
ЧorO-jJ~ тоfіі тяjКfШІ»Ко?

!{анони І'рают, куJІі ааспівают,

Най ти буде радненьІ:о.
Вуде, буде раднень1:о:
Ву11н рано ранеНІ.ко
Сонце сходпти, нерестанРш ;1;u·•·и
ГуJІяіі, І'УJІЯЙ сордеш,Ісо!

соне<що сходило,
'Гуманащt ся 1шршю;
\{анони грали, 1~роnйов роз.JІnІІІLJІІt,
Аби ся нн І~ИНИJІО.

Uii

По;\ИRІІ-ж ТІІ ся, ма'І'ІІ,
'Га ІІа наші ~~абати:
Вся І(абатина то ~;ров, то ЩІШІІІІІ,

Ци-с мни годна ніанати ''
Ой ніанаю, ні:ншю:
Лиш одноІ'О тн маю
U;1ного сина, красний ЛІ> Ішmнш,
Та }ІІІ': І\:алина н І'LМО.

Оіі uo в гаю "аJІИН<t
Не д.'ІН него аацвила;
І'еіі цвила, цвиJІа ниеока мОІ'ІШа-

1'ному СИНУ і\РУЖИНі\.

$

1-1

Ой дружина-ж то, нень"о!
Завтра рано, раненько
шовкові трави, зелені мураві
ПоКJІОНю ся низенько.

Поклоню ся до свого
Готмана МОЛОДОІ'О:
Гетмане пане, звінчай-же 1'11 мене
Rонака молодого.

Буду тебе він•Іатп
'Гам де дзвоня гарма·m,
Ой. буду, сину ... -- Гину пане, гину!
Гніі нн шшч, моя мати!!

IED

('піванка.

І'ей по горі, но високііі троіізіль
постелив

3

е.п;

УІ;раУНИ ДО ДіВЧИНІ\ ІtОІШК IIOKJIOHИR СЯ.

Поклонив с.п козаченко а І:ОНЯ вороного:
Нагадаіі сп ~юя мила Mf'HO моJюдого.
А в недіто рано, рано дівча ся в~ІИВа.JІО,
'Гай русою та косою личенько втерало,
(і

Утера1ю біле JІичко, утерало брови:
НеАш-ж мого МИJІеньІ~ого нема вже розмови.
Не ш1ач МІІла, не плач серце, не ПJJ.ач
чорні очп,
Ой, маю-ж я розмовош,І;у аж до піана
а-ночи,

Оіі, маю-ж л р(>змовоньку, ой маю-ж .я мІшу:
І::!исппано шщо мною висоІtу мог;шу.

IED
Сестра.
(СПЇІІ<tІШа а )'К(>&ЇtІСЬІШЇ дуМКВ).

Ні ваау11н в лузі затужила,
Ні nташина н тузі rоJюспла,
То сестричшt JІис·r писала,
На сторону посилала,
ТаІі ;\О брата с.леано нромовшта:
Брате милпіі, брате соІюлоньІtу,
Тп-сь nоюшув сестру сиротонr.Іtу,
А я ходжу, наклш;аю,
Я1; зазуль1ш n темнім гаю:

Верни, nерни в далеІ;оІ'О кр~ю!
'і

Сестро мои, сестро мои руто,
Як я можу до тебе вернути?
Через ліси темнесеньІtі,
Через ріки бистресенькі,
Через степи рівні, рівнесеньІ'і?
Гаєм-мавм, лебедем Дунавм.
А степами бистрим горнос'І'а!:м,
А на мов подиіренько
Падп бистрим СОІСОЛОНЬІШМ,
А rодуuом на мов серденЬІш.
Ой летів я сім день таіі годину,

Прилетів я до сестри в гостину,
Прилетів я тай rуІtаю,
А сестрички не видаю,
Ах відай я сестри вще не маю.

Сестро-ж моя, JІВ.11івнько біда,
Уповіж ми, де ти ся поділа?
В гаю, брате, 8 гаю, 8 гаю,
Під МОГИJІОВ пробуваю,
Все о тобі ровмовоньІtу маю.

Пре'ІІІtтв. Діво рцуй СІС Маріе І
У сине море сонце ясне тоне,
І своє снітJІО ніб11 Іtров червоне
По всій Іtраїні дооІtола сів,А там заауль1tу в гаю десь чувати,
А там зніночок стаІJ СВJІОМ ІtОІНІти,
Там в борі ні тер m1стьом шАленіє:
Пречиста Діво радуй ся Маріе ...
Пречпста Діно радуйся Марів!
Он моJІод жовняр ШІГ си па мураві,
JІІІ'ШО студенР, шати му кронані,
Роас •·ріш1н нині, бо-самий 110 uміо ...
1\амратя яму те~шу му шtопали,
І на спо<tиноrt бідного в ню склали;
Уже не скаже, як ввінок ва11іє:
Пречиста Діво радуй сл Маріє ...
Пре'lІІста Діво радуй ся Маріє!
Під плотом сіла удошщя мати,
До себе тулит бідне сиротяти,
І nлaqe ренне, сердень~tо їй мліє,-
Ба вже не плаче, вже і не гшrосит,
Сrшонила голов, більшІ\ не підносит,
Зірниці плачут, а звіноrt німіє ...

Пре•шста Діво радуй ся

9

·'' аріє.

Пречиста Діво радуй сJІ Марів!
Там онде блудит сплаІ<ана дuтІІНа,
Ввв тата, мами, бідна сиропша,
Нічо не Уло, душечка му мліє, І хоче в хату бідна навернути,
Господар псами тровпт єrо, чути:
Верескло, впало, кров ся з ніж1си лів ...
Пречиста Діво радуй с.и Маріє.
Пречиста Діво радуіі ся MapiG,
Во я 110 мошу ... ВmаІс л маю душу,
І •Іути муmу, і І\ИRИТІІ мушу,
Що тут на сn! ті, ах туl'ІШ ся дін!
Да як до гробу вложут моа тіло,
Де темно, тісно, студено, аотJІЇJ!О 1
Де нич не плаче, ди усе німів, Пречиста Діво радуй ся Марів!
[В)

Рекрут.
Стояв же він н а шеJІьваху

В цісарсt< іАІ дворі,
Вмивав ся він, втерав сл він
Лtс гусь по воді;
Умив сл він да сJІьозами,

10

Ніхто го ие чув,
СтуJІИВ ся кін на баІ'неті,
На хвит.ку заснун.

Ой снит же кін на батеті
Н цісаршtі~І дворі,
'Гай снит ся му, що ходп·r дІ•сІ,
По синій горі,
'rай Ісучері зачісус,
'Гай Іtучорі кf: ...
'Іом ІІЄНЬІ(а МИ НО ПИСуf:!'
Пи в'на ще жиє? ...

Ой· рада-б им, ~•ій СІІНОНЬІtу,
Листок написать,
Насипа.•ш моr·Ішонису,
Не можу я вета тІ,;
Не можу я, соr;шюю,ку,
ГJІИбОJtо на дні,
Насипал11 на рученЬІш
<'ирої ::емлі.
І ііув би він в царс"ім дкорі
Вогато ще снив,
І'уrшук бо анін на Стефані,
А він ся збудин;
.Утер собі і .ПІІЧОНhІtО,

11

Утер с;в і rвер ...
Кроа точит ся по каркурі,
А жовняр умвр.
ІЕІІ

Увраіиа.

УкраІно, 8апороже, годі вас забути,
Ах, бо миJІО тамки жити, мило тамки бути,
Де ті траві шовкоІJІУ славні степи І(риют,
Де ся квіти пова квіти н зимних росах миют,
Де стада ржут, де СОІ(оли, де вірJІИ спІвают,
3 буйним вітром у ааліжку коза1щ літают.
Хто-ж то може внов забути моrш1и,
[кургани,
Де ковацтво украУнське, славні атамапи
Свою славу сном провадят, славов серце
[гріют,
А ті думи богатирскі так то гарно піют,
Що аж тут ся відаивают, що аж тут їх
[чути,
У краУно, 3апороже, можна вас забути? Онде граєжвавий хлопець у торбан весело;
Онде дівча йде по воду, думку й'кус;
(вавело;
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Там еоnінка приrріває ніби СОJІОвіє,
Що там н гаю калиновім nіє все та пів;
А там бжіJІК& злотокршта думно си сnіває,
Обмучилась медівнищш, .'Іедви що вертає.
rлянь там даді на прИІ>мету: 11умаш, ·rам
(СОКОJІИ:'
Ні, там С.'Іавні чума•ІеІІЬІШ uоап :{ І< риму

(соли.
О·1· диви сл, вжн і стали, о;r:н іі воли
(пусти:ш,
Вже і ватра ааІш.аена, нже сн ро:щожИJш,
Той готовит ситу Ісашу, ті нови ІJноо маж ут.
Хдоrщі шум1си заспівІІ.1ІІІ 1 старші кааку
(ю1жут.
Далі, даJІі, онде небо баІ'рОАІ румяніє::
Слухаіі добре, як то миJІо десь uвіночш• 11іє!
То н тій церкві1·ам за лісом в девятьма
[верхами,
Всі покриті срlбнов б.няхов, ВJютними
[хрестами,
А священник старий хОJ[ИТ по святій
[контині,
Модит СJІаву Напорожу, щастя УкраУнІ.

IED
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t~nвтиіІ

вечР- р.

авіІІО'ІОІ' :JFIOHИ1', :-!RОНИ'І', ЗНОНП'І',
Все ,,,ic•ro в світлі, и раю тонА,
Аж до касарні бє ся ехо,
Во в тіІ'і rшсарни темно, тrrxn.
Лиш онде жошшрь н снітJrі :rуни
На с.•rун нриІІІ!р ся геИ 7\О труни,
Сльо:швв око в нобо зиосит,
І

ніби зnіщ~и

n

що.", 11рnсит.

А авізди т:ш му енітя лсно,
А rru )\ОМаХ П!)ССJІ<І, Ііfшено ...
'loro-ж ему тtщ серцо м.•rі~:,
1\о.ни rrixтn нА rrн•ru:ric1'
l~a, LІіДІ~ИjІ~ Jl ТО l\f0$I'Y aнa'l'll '?-

t:ro

не смію аанитати.
Не видиш, яrс він брови хмурит?
Хто знає, чом сл жовнярь жури•r•.

1131

Ой сів же він 11ри сто.•rик)',
При сві·rлі думав,

14

Писанвчко дрібнесеньке,
А він го •штав.

Іlисанєчко дрібнесеньке,
Листочок ЯІt сніг;

Склонии же він головоньку
J{ столови на ріг.

"О1ї ненечка старенькая
Ми пише в-одно,
Що там аима тяженькая,
А їй студено;

"Нема, неаrа єУ кому
Прубати дрівец,
По ІЙ СИНОІt, оден В дому
ЦісарсІШЙ стрілеІ\"·

-

СХОІІИІІ СЯ Яlt ІІОЛОМінь,
Полетів як птак,
А вітер а ним не йде в доrінь,
Во годі му так;

J

Во він летит до матоньки
СтароУ домів,
Дрівец єї врубатоньІш,
Би хатку нагрів.

IED
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Марш па Італію.
Засвіти мn ясна аоре,
Засвіти ми на всі гори;
Гей їду, їду,
Поїну аа Дунай,
Гей поїду за море!

Ци за мори, цu за Дунай,

1\олп·сІ> жовнярь, то не думай!
Ой J'OjJ, гол,
Така тnол )\оля,

Гей, І'УШІЙ, ХJШІІ'Іе, гуJІлііІ
Ой буду я ще гуляти,
Лк ааІ'рают на гармати:
Гей гоя, гоя,
'1'11 }\OJJe, ТИ МОЯ 1 Ой мати-ж моя мати 11

Ой ненечІш, мол мати,
Пішов твій син ногулнтu;
Гей, гаю, гаю,
І ШО і гуляю,
Гей то пю, то гуляю!
Ой пив же, я тай нанив ся,
Пішов сnати, не будив сл.; -·-
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Гей гаю, гаю,
І~ровавий Дунаю,

Як н дуже ушш СJІ

!

1131
На

~ІОІ'ІІJІі ~Іоrо брата.

Несною пташки щеЄіечуl',
!{віти зацuили до~tола;
Шду на І(НІІН1'ар, полечу
До МОІ'О Єірата СОІЩЛа.

І ЛЇ9ВНЬІ<У єму зложу
](ЇІІЧІJ.ТаХ і О маю,
На цвшІ·rарнім єму ложу
Н струни шовІшві заграю .

0

.Цобриfі вечер, мій небожеІ
.НІ; '1'0fii СЯ ТУТІЩ ДiG'f
'Ги сумуєш? І чоr·о же?
Що тебе сонце не грів'?
Не сумуіі! Я тя Іtохаю,
Мені віJІьно тя любити.
Прийду що весни, що маю,
Буду а тобою тужити.

1131
НАЦІОНАЛЬНА
ПАРЛАМЕНТСІ-.КА

БІБЛІОТЕКА

УКРАЇНИ
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Нк л брата:

pau

еп01rа.ю.

Як н братя раз ш•онаю,
3анесіт мнп де .н знаю,
Тай npoci1• 1·ам трошки глини,
.Нtt дл11 мене сиротини.
Ви мня Gрата :нщопа.:ІИ,

'Гаіі до дому ноuсртаJІИ,
Аж приходит моя мила,
,ІІ,иви1·, дишt·r. то моrнла,
А она шt ІJОІ\У~ШІ::
Хто ту Gідний спо•Іищtє? -Ані ІІЛИТІІ, ані рути,
Тутки муснт ЖОІІНЛJ!І• ііути.
І номалу, нома:ІеНЬІ~У
Піде слеза но личенмtу:
Уломи.11а яворини,
Як ДJІJІ мене сиротини.
Явір виріс, зеленіє,
Сонце світит, сонце гріє;
.Люди ходя аі.•tє рвати,
МиленькоУ не видати.
Аж приJІетит соJювіє, --Місяць світит, місsщІ. мрk,

А оно си :шковало,
'І'а~ она .:Jиш, та11 бувало.

,\' МОГІІJІі ]\Об ре бути;
Нич не видко, нич не 'ІУ'І'И,
Ні пташини, ні дівчати, -От ІНС жоннярr, сиротя·•·•r.

До6уш.

І'~>И ЦІІ •tу.>ш, JІЮІ\!1 :\ОО(JІ,
перед 1шм то звіри стинут,

.-\ 3<1 ІtUM ТО МО.'ІОДИЦі,
а за КІНІ ;1ів•щ.та гuнут 't
'Го наш Добуш, наша слава,
то Ісапітан на І Іі;~гір'ї,
1\расний, Ісрасниіі те царевич,
двадцять ро1сів і •ютири.
Хлопців тищ1ч єму r~лужит,
ноююни ся вред ним крале!
На той 'l'Onip его ясний
Іtлали Німці много ста:ш,
А на тії nорошниці
бюш Угри з:1ота много,
ІН

А той ремінь бІльше вартий,
ЯІ\

у двоє

царства

твого.

Ясна нічRа в Чорногорі,
місяць світит, місяць мрів,
А капітан ходит сумно,
чось му серце в грудех 11mle:
НІ топірчик вже не нестит,
ні !(росак не обаерає.
ХОДИТ XOДUl' ПО ДОJІИ111 1
ІіJІОНИТ І'О,•ІОВ ТаЙ ДуМаЄ.

"Гей Іtапитан, ти наш пане,
не ЯJІО ти сумувати!
співаІt є на ПІдгірю,
не ро:жажеш заспівати?
Н умію пісней много,
ай потрафлю :о~атужИl'ІІ;

Jf

Капітане, цп не •шжеш?
Може ХJІопців побудити ?"
Онде ХJюпців ·rисяч двісті
поJІягали по убочи •..
Гей які,..ж бо буйні, жваві,
а які в них бистрі очи !
Ro води ще в'нв не ІІИJІИ,
хиба кров та буйні вина;

1!0

Х.11іб Іх білий не rодуе,
.'ІИШ жубрОІІІІ CO.JIORИHII.
А капітан став над ними,
рве

пистоля,

зводит

скали;

ГримІ! а вбуУв тисяч двісті
на

ногах

вже поставали:

"Що розкажеш, пан капітан?
Ци nалити, ци рубати,
Ци ІІІсому королеви
кажоm го.пон з вязів аняти

?"

"Вража голо в но пропаде,
зо.ки

руська

не застила,

Але красна, красна Давінка
на вечірки запросила.
Ви підете враз зі мною"."Як розкажеш, і до грани І
Ти капітан в Чорногорі,
а ми твоІ, капітане".
Ясна ніч1са в Чорногорі,
евітит місяць з звіздо•шами;
3 леІ'інями тисяч двісті
квапит Добуm облавами.
А сова десь затужиJІа,

що аж серце в грудех мліє,

bl

-

В Чорногорі нічка .ясна,
міс.яць світит, місяць мріє.
"Капітане, за.нерни с.я!
Птаха нужду нам ворожит".
"Хто то каже? крИІшуu Добуш,
Головою най наложит !"
'faii УХОПИВ За ПИСТО.ІІJІ.
"Оздо стою, шше брате,
U~o раз кажу: ~anopвu ся !
Онде, груди,- ~ю;к СТJІіJшти".
Так казав Іванчtш шобчІІІ;.
Ни 110 чу;rи u Івані?
Ей, :rRr"iнь то був хорншиіі.
нерший нін 110 І>анJтані ;
А капітан вго шоби1·,
JІішпе май ніж тонір
с1•ащt.
Я1~ поrл.янув на Івана,
аж му ру1ш біJІі rш.яJІІJ,

"'Гобі сором, СJШнtшіі Добуш?
Маєш 11 зем.•rю що дивити:
3а-д.'Іі ДзвJш~и хабатщі
свого брата хочеш вбити\'
Як, ти цумаш, добра душе,
Що та сука ·reбl' JІюби•J•'?

I!!J

Базаринкп твої :tюбит!
Заверни ся, бо тя :нубuт".

"Аби·СЬ дав МИ ТЇJІЬКО В!ІОТІІ,
що

наповню

сю

до:шну,

Аби-сь 71ав ми D двоє бі:Іьше,
то я Дзвіюш не покину.
А не хочеш т11 30 мною
йти 710 Дзnішш. - н тt:оїіі воли;

Заверни ся а .:нн·інямп,

але )(обуш- ІІі, ніІШJІІІ

!"

"Я Т()бе бнх ман :нІІІІИТИ ':'
Я, тnій брат, ·rобе самоt·о '?
'ГОІ'О .11101\Н НН ДЇЖ,'\аЩІ 1
таіі не діждут :ІІОІ\ІJ того.···
l'aii, на перед, І'а~ідамахtt!
Де ІШпітан, там і JІюде.
Дай МИ pytty, ІШІЮ брате,
чей І'ніву вже в нас не буде".

")(обрпіі вечер, ЩІасна Дзвінко,
отвори, ну сти до хати І
Сім сот х:Іоrщів с зо мною,
а вже час би nечерати.

!S

Ми uринесJІn сріб:tа, ІІJІота,
ми принесJІИ

меду кноrо,

Буде)! Усти, будем ПІІТ(І 1
отвори нам лиш небого".

"Ци то ви там, славний Добущ?
(Ти сл хочеІІІ на пивати!
Я ти пона навщшJІа,
буцо світ ся цииунати)
Ей даруйте, шобІtу шобий,
що

но

можу

нас

нустити,

Стефана сJІ от надію,
я1с узнаn би, мі1· би бити".

"Шо Tll 3 СRОЇМ ЧОJІОВІІtОМ І -СтефанОВІ! л не ражу
Тебе й nаJІьцем доішнути.
Отвори ми, л ти Ішжу". ---·
"Я бо кажу, СJІавний Добуш,
що сегодне не отворю".
"А я ніду на підсінв,
-гай а дверми сл сам поборю.
"В мене двері тиrовіУ,
не влюділм до розлому І"
"Що ти Ісажеш, гей гадюко?!"
гукнув Добуш гірше грому,

!!4

Таі1 ухопин за одвірки:
як

со.:юма

nce

ся

круШІІт,

)\не рі грІІМJІИ серед хати,~
аж набій тут в уха г."Іушит.
ЕИ набою-ж ти зрадливий,
еЙ НабОЮ ГО.'ШСНВНhІШЙ f
;~ щшітана крон ся ліє,
НІШІ\ ІСІІПіТ:tІІ МОJІО)(ВНЬh:Иіі.
ВшІD, ІЮІІас на мураві.
!{рон

киплча

траuи

росит,

А ~tапітан ш111че х.'юІщін,
таіі, конас. тай rx щюсит:
"ЯІt я, і'іратл, вже :нtІ'ІІНУ,
то з.·южіт мнл на топори,
аанесіт мня, де най"расше,
аанесіт мня в сині го]ш,
'l'ам де шо;~е не аах<щн,
там де птаuши не спіІJают,
Там мене ни похонайте,
най Ллхи мііі І'ріб не знают.

"А мій топір ашючений
в Дністер-Дунай затопіп1,
Нехай знают рус"і .'ІЮі\1!,
нехай знают русІ' і ді1•и:

Що хто жінці в свІтІ вірпт,
мусит марне за.гибити,
Як ваш Добуш, ваш Ішпітан ...

ЙойІ про-сти мил- Божа--- Мати!"

В Чорногорі сонце сходит,
Чорногора. n снітJІІ тоне,
А в cкa.JJi там десь глпб01ю,
ТаМ СОІІа 1 ДеСh ІІJІ3.Ч8 1
Але Добуш Уіі но чує,

!\ТОПО.

бо в могплі нже ІЮ чути
Ані пісню ЦоІ1ушоnу,
ні флояри слеані нути.

031

Бn:ІИт мене головонька.

Від чого - не знаю;

·

3nлзав би л Іштаїшою,
Кпта.ЙІШ не маю.
Пустив СІІОЮ КПТаЄЧІ(У
На море, на море:
Плинп, мол КІІТаєчко,
У гори, у гори,
Вийде мати воду брати,

Таіі t·eбn спіймав,
Стане 'І'ебе ба й nитатn:
"3 кot•oporo краю?"
А ти кажи, шоюtова.н:
"Від сина гостина!" -А JIK тебе ІІПТRТІІ-Ме:
«'І О' IIPOJJIO ЩІ!ІІІІВШl ?"
А ·rи кажи Іштаєчко :
"Цісарськая сJІава
Іtрасит наші Іtитавчю\
КроваІІО, кроваво".

IED
Мі

11

r,ардак.

Я-ж бо тебе НІІ звержу е11.
Руський мій сардаче І
Тепер а;.: n заспіваю,
'ГепеJ.І аж 3аш1ачу,
Бо маю ся в що утерт11 :
ШирокіУ по:111. -Ни скину тя, мій са.рдаче,
НікоJІИ, нікоJІи І

Бу Іі О ВИИІІ.
І}уІ;овино, Нолощnно,
Мамко моя, ненько,
Як на тобе ІJОДІШЮ ся

Гуш1в серденЬІш ...
'Гам ті гори, наше море,
ПоJІJІ зоJІОтіють ...
І'уцуJІ Іtосу тн:А 11 росу,
ПоJІОХ просо сіс.
А НІtраїнеІ\h чорноброІНtіі

Уври1· "fiYTOpori,
Орс-rшужитІ> та шІЇН<Lt:
'Га МОJІИТІ• СЯ Погу,
'Га осени дожидає,
Жен•шків наймас ...

А Угринчу1' модО/І.f'ІІІ·ІШіі
КониІ-:а сіддає,

Та ~авянці уауваt:,
Та срібні остроги,
А вуеочо~> нідкрутишrш
Махнув цо небоги.
До шинкарки мобідської
На зелено вино.
'Гам :JHOR сілл.я як несішш
Стоять по 1\ОJІПІІі;

;!8

.~' УХ Щ!I.IJ'!'G [ІОаІ'ОС'L'ШІОСІ,,
Мов у ''воїм дому,
ДOJIJI ІІО.'ІИ :шюtСU.JШ
Та hІаСТІПh хороми,
'Га віІ,ОІІІ\а утерає,
Кватирочку нону;

.-\ ііаІ'!І.Ц1'Іі0 R3HJIO ХІІ<ІР'І'УХ

'І'а І\ОЇ1'J, "орони.,
Та 11 І>ОМОJШХ нринра't'У"·
'І'а ІІІLСЇІ;у

і)Н/\И'І'Ь.

дітвора на уJІІщі
0бС1'УШ1JШ ді;щ,

,\

Та дорогон нн ІІуІшас,
Н хат~· :штнJ·;н:,

Старі ІіОІ'и умиІіас,
Медtш нанувас .

він усіх на .-оліна -•t•o Ішаче •..
f{O~JY бубJІИК, ІШМУ ІІІІJ.;І(ІЖ,
А Іщму І:Ола•ІАІС,

.-\

То хресить,

;!\

Ісому ..:ш~Ів образо•юt:

.~ снятоІ СучtІни •••
І> уковино, мамко мол,

Ro

вік тобі СJІаІІа!

11

м. НІtр'І'ІІІ\ЬІ:о м~·,

liOCIІ.lalO'JII ііомуфотоrрв.фію cno(:'i ха1·и

Jl. aaІ'OlJOH•·

Отут л, бра·rе мііі, родив ся,
О1•ут ДЇ1'0'1ИLі RЇІ< 8І'УJІІШ,
Отут і ІІJІЩШВ і МОШІІ< С.Н
1 під МОІ'ІШУ похоnав,
Що буJІо серщо до ннодоби! ...
Отут і сам н С1'Уденім І'JІОбі
Поt"І<Щу бідну І'олон снатJ,,
І 'І'УТ ~•У nо га з неба Ж)ЩТІ•!
[S)

JI

IL 61.'1 О 111 ~- І; 1t Мі U 'І ИХ~··

На біJІО.\ІУ кмІівч:и~;у
R недішо до дня
І !идів ;І>ОІІНЯJІ з Маланкою
Ти доJ!е ~юя!

Жовняр каже: "Ході!ІJ, с<•рце,

,\'

мій ноний днір,

Н мене rанки маJrьонані,
Садами самбір".
Копа каже: "Вітер пражить
Мені с·t·удено !

Х<щім, МИJІИЙ, ході~•, дружн,
У море, на 1\НО
:ю

!"

--

ся, хилюш ся,
Аж місяцт. аііішоп
МаJІаночку із жовнярем
Уже не найшов .
.Пиш шириньІ<а білесенЬІ'а
Поплпла ДОJІів, -А ю: місяць nрпдивин СІІ,
J~pai\ мор11 зомлів.

KoxaJLu

=
l' .1· :r л :1 и.
ГуJ1л:ш. І'ус:Іи розривались,
Гули ІІ,шtбали, бас ренін,
Як нихор Jюrіні JІітапи,
Крущщ, дівчат як мак леJІіи.
а мене 1'ЯГЛІІ и'ни до гуJшнл ...
"Не ІІЇІ\У, братчики, я з вами!
Во у І(УТІ'У на І\НИН'NІри Ох бра1"ІИІШ мш1і! -Стоя свіжі, щшорослі
;~ні •юрні могилі!
А там nони похоиаJІИ
В неділенцІ'У в ранці
'І'ихеснниш, беа І'омону
В о;\ІІУ- ноrюбрашщ
:\І

А у дРУІ'У ту дівчину
а чорними очима ! ...
Ви знали і '? Хатинu•нщ
Н гаю при долоні ...
Обійко Ух і хоnади
Черці як •·олуби!
ІІи гуляйте, а л Gi.'li>ІШJ
І'уллти ІЮ буду!"

