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МІЦНО ·ТРИМАЙТЕ

Міцно

тримайте

ПРАПОРИ.

парапори,

Вище пісенька лети
О, наші спавні простори,

Ми дійдемо до мети!
Ще учора пісня туrи
І'ОJlОСИЛа ПО степах:

Станьмо всі

-

міцвіw натуги

-

Голос правди по хатах!
Поспішайте, браттв й сестри,

Дужче дзвоніть, дзвонарі,
Украіна вже воскресла,

Стали вільні на землі!
Гляньте, земля молодіє,
І веселиться Дніпро:
Весело нам сонце r;;»іє,
Аж тепер буде добро!

1918

р.

3

ВІДКРИВАЙТЕ ДВЕРІ.

Навстіж двері відкривайте,
Гостей приймайте дороrих

Все нікчемие проrаняйте,

Стеліть обрусами столи! ..
Упивайтесь радощами.
Що вже ономевий наш край;
Несім сміття приrорщами,
Очищаймо краІку рай! ..
Змиймось ЧИСТОЮ ВОДОЮ

У цей СВЯТКОВИЙ НИНі день,
Встанем рано всі з росою

Нових заспІваєм пісень' ..
в.

12. 1918

р.

rопимось до ШКОJІИ!

Г')туйМОСЬ, ІtOJJerи, ~О wicOJІ}{,
Гуртуймо вже нові рв,ци

І nісню засnіваймо нову,
Скоріше, скоріше сюди!
хай nісня лунає

no

світу,

Нехай нас nочують усі,

Ми хочемо дружби й nривіт;>·
Віками ми бупи в ярмі ...
Готуймось,

копеrи,

до

школи,

Всім ШJJемо nривіт школярам,
Бо ми українські соколи:

Слава, слава нашим батькам!!!

1918

р.

•

-

МИ

ЩАСJІИВІ.

Ми щасливі вже від нині

-

ПрийШJІа воля Україні,

Ми вже бlJJJoЩe це в чу.,.ні

Вже устають. наwі тіні

.

Більш не будем на чужині! ...

Вся сльозами 'І'И обJІІП'а,
JІюдом

-

Потом і

труnом :вся покрита,
кров'ю з&JІИТа

Вороrами вся побита,
О.
Ми у

Bora

списами,

земле,

зрита?!

ще щасливі,

Відро;цитrсао в своїй си.тtі
Наші діти, наUІІ милі
Усміхнуться і калині,
Бо nже візrьнf всІ від нині! ..
Що :~<·паJІо

-

піднімемо,

Щось утрачене

-

верні~ю:

Ворогів ущент поб'ємо
Прапор

волі

понесемо.

Всі наново заживемо.

Нумо скоро, всі до зброї!

Хто лиш хоче швидко волі
Ми малі носить набої:
Геть від нас минулі долі

Геть і смуток

1920
6

р.

-

вuлі. nолі!!!

-

-

mсв&
Бупа ти довrо у невопt,

·Україно, радість моя,
Нема."ІJа zг.юс:вітиьоі вопі,
Матусю, кохана ~мпяІ ..
Радіємо зараз, що вільна:
Впала неволя й ланцюrи,

Стоrнала ти зраня до пізна,

-

Довrо душили вороrи! ..
Велика, моrутня і сильна
Виростеш із своїх руїн:

Від Дону по Виспу, Хуст, вільна
В ряду європейських країн! ..

Ми нині співаємо вільно

-

Копьбою не вдарить жандарм
Ідемо на вороrа спіпьно:

Гапичанин і Надніпрян!;.
Розцвілось на радість довколо
І МИ ЦВіТем, ЯК Ті СаДІ{И,
ВіднОВJІЯЄТЬСЯ життя в ново

І квіти пускають пучки.
Вже в'язні не будуть конати:
Ті наші найкращі борці,
В тішиться, привітає мати,

А потім підуть у стрільці.

'7

Над ві.пьним нашим сепом, містом
ШупІ.ха не буде пітать:
Зімкнемо р~~,ци свої тісно

І вороr не піде топтать! ..
Зrуртуймось у сильні копоня
І завжди rотові будем
Воронити свої кордони
Усі, українці, підем!!!

1920

8

р.

ВІДРОДИJІАСЬ
(п е р е с

J'КРАІНА.

n ін)

Відродипась Україна

І СJІава

1

вопя,

Вже нам, браття Українці,
Усміхнулаr.ь допя! ...
Поrинупи вороженьки,
Як

pocti

на сонці,

Вже паиусмо мИ, . браття,
У своїй сторонці! ...
д3шу Й тіпо МИ ЛОЖИJІИ
По тю;;>мах щороку,
І таки ми доказапн

Ту КРИВдУ rлибокуІ ..
Зараз тільки дружньо, браття,
Взятись за роботу,
І будемо мати щастя,
Не буде клопоту! ..
Розцвітайся, Україно,
Садки зеленійте,
Ану, хлопці і дівчата,

Пісеньку затійте! ...
Заспіваймо і ми, браттR,

:}&

свою свободУ,

Нехай пісеньку почують
З

1920

р.

козацькоrо родУ.

ВІДС'D'П.

Ми відстуn робили зимою:
Напів:ааПІі в сніrу повзли,

Змучені нічною по:юю
У сніrах хова.пи е.JІІ~ ...
А вітри по сніжному попю
Дороrу ЧИ(.'ТО замели

-

Блукали неначе по морю,
А вирватись Nlil не моrnи! ..
На небі спокійно, високо
Криwтапкми міскць

сі.Rв,

І іскорки на CJІir широко
З виеокоrо неба кидааt ..

Цей вечір тривожний, веж.цаний:

Морозило дУІІІУ в стріпьціа,
А ноrи немов би в кайданах
ПІднати не можна з cиtriвt ..
Не бачемо J(раю дороrи,

Щоб вирватись з цеї біди,
Скували

сніrи і

морози,

Залишимось тут назавжди! ..

1920

10

р.

шеви.

Заспіваймо, ук;~аїнці,

Нову дісmю в рада~Цах

-

РосіІІНИ і Австрійці
Не тримають у кліщах.

Від Карпат і аа д.о вис.ли,
Вся Украіна цвіте,
Плоди 3 дерев аж повиспи,
Нарід з rніву оживе!

Уже 3 неба лений промінь
Нашу волю оrріва,

Степи, наші і наш простір
З під неволі ожива.
Скрізь до хати рідне слово,

І на стіл кладіть «Кобзар»:

Батьківщині будь rотоВJРа
Щоб віддати себе в дар!
Заспіваймо, украінці,
Нову пісню в радощах

-

Росіяни і Австрійці
Не тримають більш в кліщах! ..

1921

р.

11

КО ВЗА.

Грала кобза, співали струни,
Збудились у нас нові чуття,

Ожив наш дУХ довічно юний,

..

Щас.пивих днів, вільвоrо життя

Розв'язано нам наші руки,

Найвищу ноту ми беремо

-

Згиньте вороженьки, rеть муки

До перемоrи уЖе йдемо! ..
!'рає кобза нові акорди

-

Прийшов у народі дух новий

У кожноrо з нас виrляд · гордий

-

На світлий пшях йдемо Життьовий! ..

1921

12

:р.

-

СХОДИТЬ СОНЦЕ .•.

Сходить сонце та не rріє,
День сумний всім нам настав:

Все козацтво одне мріє,
Щоб нас вороr не дістав!

Докпадемо всі зуси.nnа

-

Гнати будем вороrів,
Сnравим добре їм вec:iJtna,

О, киnить :1-' нас ще rнів!
Не тіштисІІ воо>оженьки,
Що у нас не все rаразд,
Ми знайдемо доріженьки

й розіб'ємо вас ще раз!
Нам не в nерше розбИІІати,

Хто насІd.Іrивсь .на нас йти,
О, будете й ви ,.ікати

-

Ми діб'ємосІІ мети!!!

1921

р.

13

*••
. . . Щось

летить nонад землею,

Усміхається мені,
А я раджуся з душею,
П::;>иrортаюсь до зем:пі

. . . Щось

.

руками підіймає

Ту зас:пову

yropi·,

А nід JleiiO ох... сmаають

Нашу nІсню кобзарІ! ...

. . .Те

є nісня про nриrоди,

То є дума

козакІв,

Як збиралися в nоходи
Усусуси на Чортків! ...

. . . Ох...

і бипис.я: відважно,

Не оДИR там вороr впав:
Всі моподі переважно,
Але вороr пам'ятав1 ...

1922

14

р.

ТОВАРИПП:ВІ.
МинулосІІ: осталися

Morlf.l\11 ПО. ПО.!УЮ

•

(We8'181KO)

Я часто зrадаю про тебе,
Не знаю, чи можна забути,

Коли ж сум відійде від мене

й дасть моєму серцю уснути? !.
Я все пам'ятаю, що було
В хвилину розпуки з тобою
О, серце, серце

-

наче чуJІО,

Що ЗaJIИWJf!IIOCЬ CJQCI'J'OJO! ..
Я часто зrадаю ту битву,
Як той rорбок укрився трупом
І не одив werrraв :мопитву,

А вороr канонами

1922

rynu!

р.

15

* * *
Ви.Jrітає козак з бою,
Кров із рамена дзюрчить:

-

ПІвидwе, коню, леть стрілою,

Не дай ворогові збить!
Попід rори стежка в'сться:
Кручі, нетри, береrи

-

Кров козацька даром льється,

Пішла зрада навкруrиІ
Поемутнїли навіть гори
За братІв, за зраду їх,
нащо топчете прапори,

Нащо б'єт~ ви своїх? І
О, ще довго наша воля

У чужих буде руках

-

В перемозі втекли з поля:
Потоmали во.пі стяr І

1922

18

р.

РУІПВИЦВ.

Куди подіти цю рушницю:

Цеж був мій сторож, моrо життя,

Хіба сховати тут в криіuщю
Нехай жде мене до ВОРОІl"І'ІІІ •••
Хай жде мене, R ще ~.
Обніму міцно 11 своїх руках

Ще раз на

aopora

обе~у

Не 'l'ішся, враж:е, буде ще страх! ..
Ми С'.rанем ІЦе раз н8ЄfІ'ОРОЖІ,
О,ми ще раз підемо у бій:
Невтри:мають nолки ворожі

Воrом прокJІІІтий той «УРRД свІй! •. :.

1922

р.

17

... Люба,

мамо Україн.о,

rордо знущання терпиш:

Зносила не раз _;;)уЇВИ,
Але покірно мовчиш? ...
Наші леrіні не rинуть,

Вони сильні, ЯJІ: орли,
Ду~м помахом полИНуть

З гніту, темряви і !ІІJЩ! ••

1923

18

р.

*
... Чи

~

*

знову тебе прш'Орау

В саду на зрубанім дубі,
І nлащем своїм обrорну:
о, nрийшди хвилини любі!

. . . Чи
І

..

знов тебе

зnкує нам

nоці.JІую

зозу льк:а?

Повір я трохи нудьrую,

Як

. . . Ох,

•ra

дитина без. люльки! ...

ні, цьоrо вже 11е буде

Ти за тисячі від мене:
Там nриrорнуть інші тоди,

А серце моє зранене! ...

1923

р.

lD

БОРОЛАСЬ JІК ОРЛИЦа:.
єсть

1ta

А хто

... Бо:;;>олась

з мечем:,

світі вnJІ.R,

має?

!1

(ШеІ

як ерлиця

І кров'ю спливала за волю,
В Gою r'1ртувалась, як криця

Сини умирали на

-

mmtl

.. :З"олали,
Обрізали

nідбити, як чайку:

м:оrучі

крила,

В~ІUШИ дп11 себе nайку,
А решті

... 'Упала,

-

бороmсь не сипа!

стікаючи кров'ю.

А.11е СТІІ1' не упав повалоІІІ" ~

Сини ще з більшою .тобов'Іо
Ряди rартувапи за валомІ

1924

20

р.

* * *
Дивись, корабпі керують до порту::
На них вітром махn'ься cr.srи,
Бо везуть аащу бойову. кoropry
Пройнижа rеройс'J:ЗОІІ, відваJ'.и!

-

..

Ве.пикі :жерпа пf~оеитьси вгору,

Одеський пор'!! вітає вині:

Слава!

Спава!

Спава!

зr.І4НІо, К.ІUІ!І'ий
ворог,

Радіtть і щnсти БатькІвщин1Ш
Приппипи к:орабпі, етапи на икір;

Одеса гордістю ozиn~:t,

-

Матросів nриЬає, ~Іастує матір,

А ціпунк:и ~арує мипа!

1924

р.

21

rEPOJIM RРАІВИ.
Присвнчуетьса героям,
ПОЛІІrJІИМ ЗВ )'ІtраІну

Пролипася кров за праве дLno

У нерівнім бою з ворогами,
Серце материне нераз м.ліпо

За синів, що стоптані ногами.
Сини України йfu.ли стіною,

І свідомо в бояХ умирали

-

Весь світ бачив лк тіпа героїв

НевиШІою кровлею сп.ливапи.
ЗnІІКать несміли ку.тіі ~ворожі:
Во зна.пи за що в бою nопяжуть,
Всі .стояли за край на сторожі ...

О, слава в віках

ripo

них розкаже! ...

В бій, як леви кидапі1сь rерої
З найсильнішим воро.~м иава.пом,

Наві·rь у бі'й ilUJ1и' беЗ набоХв,
А ворог косИв воrиениим жалом.
Ми гинули, а вони сміялись,
СміJшись, як пилась невинна кров:
Усі :мужньо з вороrом змагались

За YкpaitJY в бій несли .любов.
Не .леrко рану в серці зrоїт11:
Г.либов:а й тяжка матері вона,
За УкраІну вмерти ~JИ жити

Посилала сина

-

одинока!

Ряди за рядами йшли на зміну:

Весе_ла всмішка була на устах
За nравду, за вільну Україну
Гордо, високо тримали

-

свій стяr!

..

У боях ви зrинули,

A.ne

ні ЖОДНИЙ не СХИЛИВ ЧОЛО,

Хай ·буде навіки той nроклятий,

П~о зборов rероїв
Хай слава лунає

'

-

-

накпав ярмо! ..

ви rерої,

Ви вічно жиВете В· ваших серцях,·,

Хай

Bor

вас nрийме, сnіть -у. сnокоЮ

Ст.пr Украtни на ваших вінцmІ!

1924

р.

,.

·'·'

СУМНО ПЛАЧЕ ВІТЕР.
Ой, чом ти почорніло,
~8СІJС)JІЄ?

-

I:JOЧQ,RIЩII)

1J

од крови

За ВО.ІІЬНУЮ BOJIIO.

Сукно ппаче

ai'J'!IP

(ШевчеНКО)

над седВіІІК,

Проймає вік дYJJIY ІІІНО

Зrадав, як у. ІІОІІР8і

-

Pa.JUPIN:

на розс:rріл нас вели в яру...
А зараз і музика заrрає,

A.ne

не весело мені,

Щось у серці наче ножем крає
Увижаються

сумні

дні ...

Добре втямипись тривожні ночі,
Як блукав, ховався щодня:
Часто були заппакані очі

Не стуляJ!Ись бідні до дня ...

1924

р.

-

ДЕ ПОДІ'І'НСЬ'!

Де nодітись мак. нин-і?

-

чи-вернутися додому,

Чи остатись на чуJКИНі?

І сховатись вJ.ч .дРJІІУ
В rпухім

ceni

nищ

Замовчати відки

O.IWDl!IY,
3. доМУ.

Де подітис.ч саМQМУ?
Повернутись

буде. сmдно,

з бою npor)ВROI 5И'І8И І поrпяд8fJ'ИМУ'І'Ь Є2СИДНО

Сnоrnяд8'1'ІІМТJ'Ь єхидке
І ЧИТ&'І'ИІІ)'ТЬ MCМJCIJWJI,

Та жце

1t

будуть

t

roJDRІІm,

Во я з проrраної битвJ.t:

Насміються

всі єхидно!

Ні, я краще тут заnишусь

В рідfІім краю на чужині,
У'

ceni

я десь припишусь

Леrше буде сиротиві,
Що не будуть кепкувати,

Во ніхто не буде звати
Звідки взявся десь в родині!

25

Нехай буде тав: від нині,
Я .пишаюсь ІІа «чужині".
Буду трохи~ підростати,
С.пушних часів виr.ллдати.
І лк буде та наrода,
Що nроясниться поrода.
Ми щераз rотові стати,

З ворогом nозмаrат"'сь;
Вже

І

З СИЛЬР.іШИМИ руками

nідемо ще степами,

Поnереду з nраnорами.

Щераз

станемо рядами

З моподими вже синами,

СтеПовими кощами.
Вити будем мечами ~

Ще сильнішими оrнями,
ЗаrартуемОСJо

стріпами:

Зробим: кінець з .вороrами!

1924 р.

28

CEJIO.
Немає

ripwe,

ІШ в неволі

Про воmо зrадувать

... Привіт

.. .

(Шевченко)

тобі, село, lІезнане!

Прийми мене в ~вою сім'ю:
Тебе полюблю, як Іrоханий ~
Смуток

і радість розділю! ..

... Я

полюблю твіІt тихий сІ:tокій:

З полів твоїх я нарву: квіт
Прийми, оrрій ~ и одиноІmй:

Колись складу тобі привіт!

... Село

село ...

икий ,.ут спокій:

Не чути шуму, rулу

-

дзвін

-

Ще, мабуть, довrо той злоокий
Не буде rватись навздоrіцІ ..

. . . Прийми· мене,

вважай, що ~fдний:

Я попюбто, .як но..ий ·світ

Г~ниь ва мене, икd. бідний,

11 В24 р.

Нед0стиrJJІ;І~, .. Зipiamdf ·ПЛід! ...

-

27

•••
СШе тнxrdf,

KPIUII

.мипий,

111011. 1"I&(NIIIIat
за що тебе сплюидруваnІJ,
за що, мамо, ntиеш?

!Шевчеихо)

З rлибин .цуші вже щось жевріJІо:

Літала воля в небееах,
А серце моє ще бо.ІІ'і.!ю
І ст.азн б:у.JІИ аа .очах

...

Не .цоfІре серце мое Ч7'fО Не вийти мабуть

is· раІів:

І дійсно, JІРІХО не МИІІ5'1'ІО -

nопа.uи в JUUlИ :вороrfв!
А мрія в казках nорІІНа:nа
І знову Скута в- JІВЦІО!'и.
О, деж ті наші ідеетr7..

-

Нема,

•

СТDnт&JІИ 80раІ'ИІ
~рма ровупен nйдени,
,Царма

clll\'llno

ве~:

ММ 3ІЮ8 закуmми Р~Qами
Несем неволю на землі! ..

1924

28

р.

ЗАСПВ

СТІЧJІВЦL.

Заснув стрілець тим вічним сном,
В rаю зеленім на траві,
А десь матуся за селом
Втирає сльози на rорбі .. .

Немає день ... ба й ~ік нема,
А бідна мати сльози льє:

-

О, Боже, Боже, яж сама,

-

Чи є мій син, 'Di ще жиє? ..

-

Скажи, Боже,

-

волосся рве,

-

Біжить розтріnана в стеnу,

Сама до себе щось nлете:

-

О ... стій! .. Я .. також тут засну!

1924

р.

ДИвлюсь на тебе я, фортеце,

Чоrо зазнала ти в віках:
Служила туркам

-

на ляхах

Пометилась рідная. землице!

...

Стояла туркам заборолом,
Щоб лях і rерман не r!pO.niз,

А nоrанин звивався скрізь
І все со6і тnrнув здоборо:.t! ..

Минулося ... І ·ги нсзда1'Ш\
Стоять на

nострах ворогам,

Скоряти пол!Щ' 'D СВQЇХ б~ам,
А зараз

будова

nриватна! ..

дИ'sлюсь на тебе я, фортеце
Була ти пострахом для всіх,
А що лишилось: спьози й сміх

І ніде від дощу укриться!
Камянець на ПодІплІо

30

1924

р.

САД.
Юзі КОТІШ

... Не

ходи у сад журливий:

Там журбою пахне цвіт,
Шелестить трава сонливо,

Крає серце ночі вітІ...

... Не

буди

1 нІ.І'·!~:;
нічне зітхання,

Відпочинь хоч раз в ночі:

· ;І: • ;~

Заrаси своє кохання

І віддай мені ключі!....

... Не

11;~!

ходи у сад зрадливий,

Де зrубила щастя цвіт,

Заховай, що ще можливо
Від зів'япих твоїх квітІ ...

1924

р.

31

ОДИН

ПОЦІЛУНОК.
о. н.

Один поцілунок лишився: на спомин

Від тебе, кохана моя:,
Зак;»ила очиці, лишився лІІІШ cororiн,

Ой, доле, ой, доJІе, лиха!

.-"ино бJfYX8Jiи зarrJІaкaRi очі:
В.nуказrи 110 зdс:і самі,
Н• бачити уже їм личка ~вочі,

1

rубки рум'я:ні ії! ...

о~ поцілунок запав мені в душу
І серце поранив мені

-

Ханлини страЖД8ІІІUІ пераtJІТJІ MYJIJY,
Хоч тяжко забути ті дні!

1824

р.

КАТРУС&.

Люба, ти моя Катрусю,
Чому засмутилася ти? ..
Яж нині також сміюся,

Як: вчора сміялися мИ! ..
Чоrо оnустипа вічки,

Де дівся рум'янець з .пиця? ..
Де твої червоні стрічки,

. Що

з ними rрався безк:Івця?!.

Зів'я.пи квіти в віконці,
А ти поливала щодня:

Не

помоrпо,

навіть,

сонце

І твоя старанна рука!

...

Люба, ти моя Катрусю,

Ще с.повечк:о

- тоді

п;ющай,

Хай поці.пунк:ом уп'юся

І забуду слово
19~ р.

-

«кохай! .. "

сипи УКРАІВИ.
(поема)

.. Вудь

прохлита кров ледача

Не за рідВІІА край пролитв

•МРП•

-

fЛесІІ VкраІІІІІ:В)

Стихли бої над полями
І спочити пішли ми,

Засвітили каганцями
Де- не- де прийшли сини!

...

Місяць з неба показався,
Весь у проJІdвях горить:

а:Вип'єм всі, хто жив оставсн,

Нехай ворог ще тремтить!•
Братюо кров :ми пам'ятаєм,
Як лилася по степу,
Слава тим, хто умирає
За

країну сироту!

Браття, чаші піднімемо:
Славних предків спом'явем,
Боротьбу собі візьмемо

За нарід свій все знесем! ...

Іх геройство

-

наша слава,

Славив світ іх аж до хмар,

Ми с чисті, наче пава
Світим світу, як янтарІ ..

... Аджеж

вад нами Воr sсевиuпrtй

Вів сам осудить тих бра'І'іа,
Він добре знає, хто є

Коrо вІд,цать

... Мовчу. . .

:мовчу.

..

нічо не кажу:

Мій rолос всох, як та 'І'Рава,
ПІ,цу ...

nідУ...

та ...

rpiuDuGi,

на суд віків?!

-

десь приляжу,

-

Во сам не виборю права! ...

1925

р.

Зб

R

ЧJ"ІО ІПДІ'RИ.

Я чую вІдrуки, десь ЗІІідти,

О, він прийде 'ІОЙ жданий час

-

І всім під ноrи кину квіти
Тим, що прийдуть звільнити нас!
Спішіть скоріше нам на поміч,

У нас терпці дуже тонкІ,
Розперезався наш nоrонич

І rонить нас, як тих вовкІв! ..
І день і ночі, Все nолюс,

Щоденно

caize

хутро дре,

О, скільки нас в степу ночус
І там часами і по:-.Qе?!

1923

р.

Щt&DІТЛЄ OPU.

Орел пролітає,

крилом зачіпає

Поживу на полі собі він шукає ...
На степах wиро101х орел прИсідає

Із чола він очі мертвому доІІ6еє...
Ніхто не спитає

-

ЧИІІ це дитина,

І хто rірко плаче, в коrо нема сина ....

Орлу це байдуже, віи очі довбає,
А бідна матус11 в дома умліває.

Пішов на війноньку і там десь заrинув
І край свій рідненький і матір покІІіНуВ ...
Іііхто не схороие, 1110rиny не 3ро&сть

Така в війні дол11, нехай

1923

Bor

&ронить!

р.

37

СпІва соповей одинокий,
Сумну вІн niCНJO завів:

У серце запапв rпибоко,
11Р mraчy кеве довів!

..

Заппакане серце в тривозі,

-

Незнає щастн своrо,
Самітвє, мов кущ при дорозІ.

Хто пожміє йоrо?!
ЦовіR.rrи вітри хоподні,
.Иистки зривають 3 дерев:

:ВЬкать 3 .пісу вовки rо.подні,
ВЬкать і чути

1923

38

р.

rx

ревІ ..

РИДАЄ МАТИ.

Ридає мати ва :~~оrилt
Над сином, що в бою зrннув:

-

Сину коханий, сину милий,

На и:оrо меиє пои:ивув?!

-

У мене було вас лиш троє:

rоря зазнала я з вами,
Тепер серце мов ножем крає

·-

Плачу я днями й ночами! ...
Сиротою

мати

остмась,

Сама віку доживала
В чужих пюдей поневіряпась,
За синів Боrа б.narana ...

1923

р.

З9

РОЗЛУКА З КОНЕМ.

«Коню rніденький, друже мій.

Як мені розстатись з тобою? ..
О, вже не буде коJак твій
Літати на тобі стрілою! ..
Ти рятував мене в бою:
Не давав вороrові езлти,
Не жалував силу свою

Щоби від. смерті врятувати.
І не ЛJJкавсь ніколи стріл,
І сміхом дивився на рани:

Ніде ніколи незмилив
О, коню, друже мій, коханий! ..
Кому тепер тебе віддать

-

Пустить у ліс .на пасовисько? ..
Чи,

може десь помандрувать,

В ліси, болота страсовисько? ...
Або, або, бо час не спить:
Скажи, промов і ти хоч слово.

Що з тобою маю зробить

..

Пора. пора, уже в· дороrу! »

Схилив rоловоньку... й сльозу:
«Роби, що хочеш, мій .козаче,
Тебе я скрізь ще довезу,
А.ле розстатися~. і плаче!

40

..

І кінь жалобою мовчита.,

Схиnив rоловЬиьку ще зижчє -

О, як йому nрийдеться жить'!

-

І кроком став до мене ближче ...

ВІв наче хотів мене обвять,
Як ті брати, що йдуть в розлу~rу:
І от, от мавGи ЩОСІо СО3М'Іо
І DроС'І'ІІІ'ІІУ'І'И мені руку! ..
«Але зараз, що нам робить?

Уже баталію скіньчили...
Куди, куди ntдel.lo ЖJІТІо?

-

Своє ІІІИ, .ц:>уже, ві,цслуzІUІИ! .. »
Що я зробив з своїм конем

-

Проте пізніше я розкажу.

Але обидва ще живем
Лпше розста.пися наразі! ..

1923

р.

41

***
Куди й нащо нас розnустИJІИ,

Хіба на те, щоб ще моrиnи
Степи, nіси,

rai

покриr.и

ТІnаки нашими й братів?!
Хіба ж на те ми добровіJJьио
Пішли до бою rордо, спіпьво,
Во з поnя бИ'l'ІІИ вже не віпьио

Тів:ать, куди хто захотів! ..
Не буде єдности між наІІІИ,

Нащо вважаєте нас рабами,
І

sa

пnечима з вороrами

Нас продасте із торrів?
Не буде добре вам, панове,
На вас вже вині пnачуть вдови,

То все з~аДJІИВ! ваші мови,
ВJt етапи гірше вороrІв!

JtD

42

р.

-

* * *
У найтяжчую rодину

З

rip

иосипапись :аоrні:

Стріmс рипи ПOJJOHИR)' О, страшні то буm1 дні! ..
То Мадяри наступа.пи,

Щоб шматочок собі в:JЯть:
Нашу земто шматува.пи,
Закарпаття відІрвать! ..
Ми боро.nися завзято

-

Кожна стежка у крові:
Через трупи

-

о

..

nрокпяті! ..

Приєднапи нас собі! ..
Не ОДИН ПОJІЯr у бою,

Зате в nак'аті живем

-

П:>ийде час і знов з росою
Стяrи BOJJi nіднfкем! ..
Ми нікОJrи не заrиием,
Хоч віки шматують нас,

Ще на нашій пОJJині
Jlertпь б:vде вівці пас! ..

43

*
Вічно будуть їх. знамена,

ВІчно в пам'яті живуть:
Ми шануємо імена,

Іх ніколи не забуть!
Наша слава, наша дУма

У віках вона живе,
Хоч нера~ кінчалась сумно,

Ane

правда оживе! ...

Наша спава, наша сипа

Все цвіте, як цвіт КІUток
На моrутніх наших крипах
Слави сплетемо :зінок!.
Хто без боязні- ве~.
Краю рідвоху

cnyra,

Знамено тримає вічио
І пощади не бnara ! ....

О, прекраснїї rерої

-

Наша rордість, наша міць:

Ми ще маємо на6ої
Станем лавою, як Січ!!!
Вас ніколи .не за~.цу~.Іо
Поки буде жити край,

Покоління завжди бу,цу'!'ь
Вам мопити вічнИй рий! ...

О,

ск~ивджена,

бата.ківщино,

Всі .wлемо тобі. любов:
Стоять будем до заrину
І до бою підем знов!

Ми всі .любим життІІ вільне,
Мов повітря те без меж:
За країну неподіпьиу
Міцно ми три~м меч!
Може, колись на моrилі,

Подорожній спом'яне:

- «Були вірні Украіиt,
Слава ЇХRІІ все ЖНІМ!!»
Украіні й я не зміню,

Хай життя за неі дам,
Коли треба я заrиву,
Але любить бу~ й там! ..

1925

р.

45

*

*

Не смійтесь, ЩО МИІОСЬ СЛЬО38МИ,
Що на серці в мене посуха

-

Недолю розкажу віршами,

МожJJИво й мене хтось поспуха '! ..
Скажіть усім прuдУ у вічі,

Що зробили д.ля нас новоrо?

Я уже слухав вас не двічІ
Та мова

-

-

не для серця моrо! ..

Хібаж болить вас ІІЮЯ рана,

ХІба ж ви ймете мені віри,
О, доле, ти, доле, кохана,

Коли стануть пить кров вампІри?
Не нас rоріпкою ВІІИВВТS.І:
Нам болю цьоrо

Jre

ЗІUШ'l'И -

Та rодІ вам байки казати,
Ми хочем.

1925

семостІйно жи'І'Н! ..

р.

.

JІИСТ

ДО

МАТВРІ.

Та нема "'е ПРИХИЮІТИСІо
В cвJn о"'"ноким.

<Шевченко>

Привіт, матусю, моя рідна,

Не п.11ач за !\ІНОЮ, я живий,
О, яка ти вже стара, бідна:

І я тут бідний, бо самий! ..
Ох, часом мnію я від скуки,

-

І часом нишком СJІЬОЗИ пью

Не можу витримать роЗJІуки,
Бо не в свою попав сім'ю!

Привітно в очі нам сміються

І в очі світять мов свої,
А разом з тим нам СJІьози .льються.

Во 101 в невопі, ~· ярмі! ...
Нема тут бідних, ні баrатих:
ЗрівнІІJІИ всіх у чині нас,

Усі ми ві.Jrьні пиш без хати

-

Одна недо.ля ппете ·час! ..
Не мач, матусю, мо.лись

Bory -

ТвІй син пішов на риск життя,
А чи знайду я ту дороrу,

DЦо п~аrне моподе чуття?!

1925 р:

'7

*
тах! И ІІУ.ІС' крізь МІ03К cllflltllcь!

(JieC8

'Vкраrца)

Я є сnівець своrо народУ,
Сnівати будУ з ним завжди,
Я йшов здобуть йому свободу

І вирвать його із біди!
Ми всі nрославнені борьбою,

Як ті зірки, що . в небесах

.;,

Нарід обмив не раз СJІі.оЗОІО

Героів наших у боях! ..

Ми rордо в бою умирапИ:
Наші nодвиrи знає світ,
А в стеnах моrили зростали

Во не хотіли йти nІд rнІт!

1925

48

р.

.

..

ЩІАЧВ

МАТИ.

І знову пюд потомпенкА:

r

все спочивае

(Шев'Іенао)

f.inaчe мати сnід Базару,
Крути сnоминає:
«Чому наша УкраІна

Допеньки немає?!»
Зацвітає бузок ;;»~~сво
Принадним копьором:
«Допв. наша, нащо racнew?

-

І ми із тобою?!»
Сииичечка npиne'l'ina
І

cina

на ппоті,

-

Наппакапась, аж умпіпа
На чужій роботі ...

«Воже :МИ.ІІИЙ, ІіІіКу В.СВИЙ,

Де мені вже дітись?
Чи

є хто

такий

-

нещасний,

Як ми, твоі діти?!•

.. нема,

нема вже нікоrо,

JІиш ми сиротв.та,

-

Породипа мати вбоrо

....

І не дапа хати! .. »

1925

р.

48

ВАПИЛИСЬ

ДОСИТЬ

KPOBL

Тож сІпь зем.пі, тож сипа мопадая
Ішпа на смерть, на зrуо~ неми~чу

(JІесв 'VкраJнка)

Наnились крові досить з Крутів,
А нащо зараз льється кров?
Користаєте, що ми скуті,
І накидаєте нам любов.

Ну... щож... треба ще потерпіти,
Самі ии винні, що здались,

Зараз немає де нам дітись,
Хіба у море та топись?!
Але всі сили не убито:
З кожнии роком ростуть вони

-

Ще с:ітануть до бою відкрито
За тих, чиі вони сини! ..
Напились досить крові з Круті&.
І зараз п'єте нашу кров,

А ми кайданами зак:уті

о, прийде час

192D

р.

-

-

відппати зновІІ!

* ·* *
КрІtчJІТе, що несете

1 душу 1 шкуру

•За отечество•

(Шев•еао)

)І підземеллі, в мурах сирих,
Закинули невинну душу:

Плазую й торкаюсь стін німих,
День і ніч плазу~~аm мушу/ ..
О, и не один тут неборак:
Нас тисвчІ несуть покуту,

А потім сибірський ще барав:

-

Ще гірше ніж буm закутим! ..

А защо ми кару цю несем? ..
І защо гинемо в Сибіру? ..

-

За те, що не в єдності живем
продаємо свою віру! ..

. Брати

і сестри до Вас цей вірш,

Я прошу Вас лише єдине:

Вудьмо в єднанні, бо буде гірш
Нехай наша воли не rине/І

1925

р.

-

mсия.

І1ruf'ятаю, кохана, nам'ІІТаю
Світінни твоїх ясних очей,
О, я ЩJ! й сьоrодні тебе кохаю

-

Незобуду місячних но•Іей! ..
Все сnоминахо весепії ночі

-

ЛИпи високі й їхшою тінь,

ЗІрки бпискучі немов твої uч.і,
Що

світили,

давали

теплІнь! ..

Я пам'итаю, ІІІt ти говорила:
«Пройде кохання, пройдУть роки.

І ти забудеш кохання, мій милИй,

-

Личенько моє й стан мІй тонкий.»
Пам'ятаю, кохана, пам'ятаю
В г.аду веселі твої nісні,
Повірь, повірь, що ниві ~ кохаю
І часто увижаєшся в сні! ..

1926

р.

ДНІПРО.

Впищить, рщкинупось широке.

Стара ріка 'Vкраіни

-

ДНіпро,

У ~~ вnepwe цьоrо року

Відвідати і тебе дове.ІІось.
ЧОJJок тобі

старий

СЛавуте,

Прийми від серця захіДJПІА привіт,
Я трохи .. сиду віддихнути
І розкажу про зазбручанський світ ..
«ЗібраJ1ОСЬ нас стріпьцfв чимало,

ПІШJІи на cninьІusx наших вороrів:

Bopor

сипьніwий

-

все проnало

-

Тепер тиняємось у береrfв ...
Ваrато стрІпьців на заСJІRННІІ
Iwnи, вfдбива.-•Іи rеройський крок,

Неспи в серцях

.mo&a,

коханнR

Украіни, що вЗІІта па замок! .....
Б.пнщить, розкииувся tшQОко

Старий Дніпро,

-

козацька rордість, трап,

Тобі DОКJІОНІОСЯ щороку

-

ІІ!шком nprdtдe до те8е не8орак!

lg35

р.

DAМ"II'l'IIJfК.

Стоїть величний з бронзи кутий.
Ніким ніколи не забутий
Великий СИМВОJІ Украіни,
Хоч ти дав частку до руїни
Великий, rетьмане

Боrдане,

Во після тебе знов кайдани;
І ріками потеци епьози,
Ховапись пюди в rусті лози,

А край засіяли моrили
І неоднУ П розрили:
З відтіль кістками ::;юзсіва.пи,
А кістки rетьмана зrада.пи,
Що склав tм виrідну умову
І УкраІну цю н~rу,

'віддав у бретню10 опіку,
А В брата като;?rВ довіку!,,

1S25

р.

* .. *
Душа застила у мовчанні

-

Десь сnИНИJІась на роздоріжжі,
Кому потрібні ми не знані,
Нема притулку в Заnоріжжі.
Душа застиrла у надії,
Одне лиІ.ІІИ.JІось почування,

А мозок мій ще крають мрії
Серед триво~оrо мовчання.

Душа зветипа

-

недовічно,

Відкину ще свої печалі,
З rпибин засяємо публічно
І знов відкриєм свої до.пі!

1925

р.

55

зrАДАй.
(піСJІІІ)
ЛІОС! Ць .•• КО.

Згадай ~ те :минуле, моя МИJІа,
Як впивались пахощами троІІН,Ци,
Як звечора до СадУ виходила,
А зустріч була на сходах веранди

На співи солов'я

-

...

був л з тобою:

В обійми твоі падав твій коханий,
А місяченько сходив за горою

Неначе в золоті шати убраний.
Так часто удвс.х пізньою порою
У саду Любувались перед rанком:
В обіймах умивалися росою,
Лиш сонечко розrаВІІло нас ранком.

1925

56

р.

* *
І кров nолилася річками,
Зек.пе, як витримма ти,

Сиви розійПІJІись чужинами

Бо не ~обилися мети...
УсоХJІИ верби на.ц ярами,

Повісея стоrін по краю,
Сияи nокриті хитайками,
ЗІf рідну упми в бою.
Ніхто нас нікотr ве змусить

Спужити рабами завжди,
І воmо нашу везедушить

-

Набрмися досить нужди! ..

Нера.цуйтесь, що ми розбиtrІ:
Не всі упми у бою

-

О, прийде час і ви н.аситі
Проrраєте ,цо.JІЮ евою! ..

1825

р.

* * *
Хотів знайти друrую матір
Гадав: скраща є за :ї)ідну•,

Ппив по світу, nоnався в ятір
І приrадав її бІдну!
Я приrадав твоє бпаrання
ТИ казапа:

-

сНе йди сину!»

А скіJJьки то бупо рИдання:
«Ох, не кидай, сиротину! ..•
Тепер, матусю моя мипа,

Спьозами тоrо не вернеш:

Хай нас боронить Божа сипа

Я, як будУ жив

1925

58

р.

-

поверну!

КЕJІВХ

JІІОВОВИ.

Нап'ЮСJІ повний тобови в:е.лих,
Во моподість .лише одна:
Дні кох8JDІя і ласки весе.лі
Випити хочу, аж до дна! ..
Налий, налий ще любови в:епех,
Бо моподість пише одна:
Серед дівочих пісень веселих

Я вип'ю всю її до два! ..
Я хочу впитись і _бути п'яним,
Во моподість .лиш раз бува

-

Ві.ц.цати серце своїй коханій,
Може вона йоrо схова! ...

1928

р.

<'.ОРОЧВ'ІКА.
к.

u.

еоро.ечка виШИ88іrв, кк те&= надіти,
В.: надіну п~m·вдвю, чиі ми є діти.
Ти С'І'8равно виwиввна,. хрестиками рясно

-

ВИDDІВа.па дівча миле, серденятко красве.
Ко.ли будУ иадівати, r.ляну на маніжку,
Тебе, серденько, зrвдвю й твою довrу кіску.
Нераз .бу по щось приємне косою звязатись

Приrорвутись до серденька... і поці.луватись ..
Ми бупи як. брат з сестрою.: Книжечп:и читали,

А часам:и з весе.лощІв собі заспІвапп ...
А ще, бупо, :пt у попе поідем орати,
Тоді справжня наша вопя, аби

ronoc

мати.

Навіть вопи круто~rt нам це подивт~пи.
І пташечки приnіТВJІИ та з вами співали.
Пропетіпи ті хвипиви, як ранок з росо10

Чоrо у нас не бувапо, все пішпо з порою.
Оюrе тіпЬІDІ запишипось ~ приємне зітхання

:Sупи Ші як брат з сестрою

Copoqe'aty

80

-

-

таке то коханнR.

нвдіввю, тебе споминаю,

Дві

сестрички

1928

р.

рідні

вдома,

а

тут третю

маІ()! ...

ІІЛІІИІЮІІ ВОДИ.

Напивсь хо.nодної водиці
І трохи тіло відсвіжив,
І ліr СПОЧИТИ ІІа ЗеІІІJІИЦІО,

На небо синє подививсь ...
ДИвпюсь на

Irьoro, о... просторе.

Скільки вбираєш ти краси

-

З тобою нині поrоворю:
«ВІзьми на хмари й понеси! .. »
Літав би я по вСhому світу

Узнав би добре всіх людей

-

Не скрізь є зле й не без привіту

Жи'І'Тя заrусло наче rлей! ...

ЛетІІ'l'Ь пташки високо в хмарах:
Вони прямують в свою путь,

Та все летять собі по

napax
...

Нівкоrо дозволу не ж,цуть!
«Рідні пташки, візьміть на kрилця

Нехай я з вами полечу,
Я поцілую вас у рильця

-

Братом, сестрою назову! ..
Полеч:~r

з

вами

на хвитmу

І хоч з висока подивлюсь.

На мою бі.ц:ную ро.циву,
А, може, там я залишусь?!.:.

Який би н ще 6уа щаслианй"

:·

Що6 я ще~аз поцілував,
Свою матусю, Боже милий.

Уі би правдУ всю сказав! ..
Усе сказав би, що де бачив
У ріднім краю в чуЖЮІі

-

Вона напевно бідна плаче:

«0,

Боже, поможи мені!!.»

Пташки летіJrи, пропітапи,
А 11 дивився rорtпиць,

Мене нещасноrо не взnп~1

Щоб незпомати їм крилець!

1925

р.

ПОJІВ.

Розкину.пось по.пе широке
І пахне травою воно,

Не rнеться дерево високе
Стоіть на сторожі давно! ..
І вітер седритий не зпом:ить

Розкіпіні на ньому rіпки

-

ВОно на сторожі боронить
Ваrаті країни

садки! ..

Дівчата ведУть хо~оводи,
Сnівають, п.петучи вінки,
Прибрав!, красиві на вроду

Ми .nІОбимо іх як зірки! ..

1925

р.

ДЕ

ПОДІТИСЬ?

... Що ЛИJJUfJIOCЯ Від бпукаННІІ?
.'\ що здобули ми в бою ЗІUІИWИnося nиш страждання

Ніде я місця не знайду! ..

. . . Чи

хто збаrне те моє

rope?

Чи хтось приrорне до rрудей?
О, заnишилось крові море

У поневолевих людей! ...

. . . Де

подітися тепер маю,

Кому покуту я віддам:

Нащо, нащо я тут fІnукаю
І докучаю лиш людям? І

... Чому

не впав .я разом з 1'ЮІИ

На попі бою в тих ярах?

-

Чи знайдуться ще поб~атими
Щоб кинуть вороrа у страх?!

... Щоб

він бпукав десь по Сибіру

Немов приетавища ніде;

-

Гей, кобзарю, заrрай ва ліру

Нехай мій смуток

м

rеть піде! ...

Хто нам скаже і покаже
Де стрі.пьці усі .пежать?

-

Прийде час і вороr . .пяже,
А віки нехай біжать!

... Ще

буде час

Виростем

-

-

буде сила:

станем у змаг;

Україна наша миJІа

Ще nіднімем гордо стш·! ..

. . . Ще

народятьСR rерої:

І свячене nіднімем,
Ще дружніше всі до бою
За відчизну ми nідем!!!

1923

2•

р.

ПICJIJICJIOBO

Воля,

воля,

яке

сояодке

.

еяово,

воно

солодше

за

найкращі лиnові меди, аяе хто її має?
Чи є такі квіти, які б розцвіта.пи б цвіли б і самі
без вітру опаяи б їхні листочки? Є, але в оранже
реї!.

Чи

·
є

людське

щастя?

Є,

аяе

на

Небі!

Дістане

йоrо той, хто засяужить на ньоrо.

Що таке щастя? ІЦастя є -вола й радість.
Де ж наша воля? Наша воля там ... у країні тяж
ких споминів.

Ми заrубияи її на тих зелених nросторах, де про
rрали битву.

ane

Так, ми проrрали,

не навіки!

..

Почорнілий від застиrпої нашої крови етеп, ЗІІОВ

починає зепеиіти.
О, ще виросте шавкопахуча трава на наших про
С'l'Орах,

а,

ми,

ще

на

високих

стоrах

сіна

будем

віпьно вдихати, чисте від ча.цу, повітрR.

Так, це буде!

A.ire

ще незаrоілися наші рани й

лише той знає біпь, що на йоrо тілі відривали шма
тину

закипілої

кров'ю від раШf,

а

imui

можуть

лише сnівчувати: хтось від щироrо се;;щя, а хтось ... ?
ЗастиrяІ кров'яні с.'Іьози rустою відбиткою запи
шилиси на
rорJІЧОІО

66

nane;»i.

ВОДОЮ

О, як закипіли вони, що, навіть,

трудно

ЗМJІТИ,

Можливо, хтось
речій

із живих nригадає в своїй

пам'яті тоrо,

хвиnинку

хто часами,

стоинки,

присідав

під

ста

час походів, у

навпочепки,

кпав

на

кОJІіна руumицю й на nрикnаді, або на переверну

тій

доrори

дном минажці,

в пом'ятому

кишенько

вому блокноті, еиnивав свої сnьози.
ЧacaMJf той папірецу, nішов по руках і часто на
зад

не

вертався.

В кожному ві,ші виливалась дійсність буття nо
дії,

переживання «радости»

й смутку.

Тут зібрано лише частина, що залишилась: чи ІІа

щастя,

чи на нещастя:,

nригадають

про

тоrо,

а решту доповнять ті,· що
який

декому

лишив

наспо

у

Але

чогось

мин.

Не хоітпосп випускати

зібралося наче

багато:

краю на чужині»

їх

світ.

кілька

збірок:

(1918 - 1925 р.)

їх

«В

ріднім

<<В ріднім краю у

(1925 - 1930 рр.) «Життп в павутинні» (1930 1935 рр.) «В б~'Рі ЖИТТЯ» (1935 - 1940 рр.) сНа чу
жині» (1940 - 1945рр.) і дальше, що чекають по

ярмі»

бачити світ Божий.

Чи до «смаку» вони, чи ні
з

-

судіть як хочете. Я

nіднятим чопом доrори буду стояти nеред Bauпm

справеДJІивим

судом.

AJrrop.
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ПАВЛО САВЧУК:
.,ОБЛОГА ЗАМКУ.,

мельодрцма

на

6

дій,

8

картин

(Діється за часів козаччини
на Україні)
Друкуються:

Павло Савчук "Краса
в
неволі"
оповідання з козацької старовини
Павло Савчук "Коліївщина"
історична повість.

Українська КНШ'арня в Ноймар
кті має на складі усі видання, які
появились на еміграції.
Куnує і продає

усякі старі ви

дання.

Адреса:

UKRAINISCHI 8UCHHANDLUN8
z. Hd. І. Boegl'a Buchhandlung, Neumorkt(Opf.), ОЬ. Мarktltr.

УВАГА!
Просимо шановних читачів узяти до
уваги при читавві цих поезій такі недо
гляди, що трапились підчас дРУRУ з боку
техвічвих робітишсів дР увар ві, а саме:

Вірш "Люба мамо Україно" (стор. 18)
початок до рядка: "Але покірно мов.
чиш ?
....", а закшчеввя
ва .~т~. 65ід
в .
рядка. ,.Ще буде час-...
до кінця.

"За відчизву ми підем!!!"

Поема: ,.Сини Ук.раіви'' ва 84 стор. до
рядка: "Світим св1ту, як янтар!" Далі
долучити чотири рядки:

"Хто розкаже і покаже
Де ті лицарі лежать? ..

nрийде час і ворог ляже,

-

А роки ... о ... як біжать ... ",
а перекручеві ці самі рядки ва стор. 65
не брати до уваги, а закінчення поеми
на 44-45 стор. від рядка: "Вічні будуть

їх знамена", до кінця
буду й там!"

-

"Але любить

___ _

Вірш "У вайтяжчую годину" початок
ва стор. 43, а кінець ва стор.18 від рядка:
"Наші легіві не гинуть", до кінця.
Вірш "Де подітись ?" ва стор. 64 поча
ток ДО рядка: "Нехай мій смуток І'еТЬ

піде! .. "' а кінець ва стор.

85 від яядка:

"Аджеж вад вами Бог Всевишвіlt"- до
кінця.

Нехай шановві читачі вибачать за таке
перекручення віршів по сторіннах, оо
всім відомо в яких умовах доnодптьсл
дРукувати ваші книжки на чужині.
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привітом
R~кове Toвapи~ruu

_

"Універсальна Бібліотека'\

