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Забираючись ладити нову збірку поезій
Уляни Кравченко, вирішила редакція „ЗагальноТ Книгозбірн'Г" в порозуміннТ з Поеткою
впорядкувати повне виданне ТТ псетичних творів в кількох томах. Перший том уже готовий:
виповняють його видані досТ збірки поезій :
1. „Ргігпа ѵега“ (друге виданне з 1925 р.),
2 „На новий шлях“ (друге виданне з 1928 р.),
3. „В життТ е щось“ (1929) і 4. „На визвольному шляху", віршовані сцені'чні картини (1930).
При найближчому передруку збірки „Ргігпа
ѵега" зазначиться се в заголовному листку
й подасться в Передмові докладну життепись
ПисьменницТ з оглядом та оцТнкою ТТ поетичноТ творчости, яку в попередньому виданні
подано при кінцТ збірки
*).
*) Хто бажав би мати пеошийтом творів, оправ
лений в полотно з золотими витисками на хребтТ, вже
тепер, зволить звернутися до редакціТ „Заг. КнигозбірнТ" — Колония.
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Збіркою „Для Не’і — все!" починаемо

другим том 1'1 творів. За сею збіркою підуть
дальші з чертовою патінаціею (заголовків
поки що не по.цаемо); разом із ціею творити
муть книжку величини першого тому.
Дальші томи виповнять прозові писания
письменницТ, що досТ спочивають у рукопись

* * *
На зміст зб:рки „Для НеТ-все!" складаються вибрані поезіі останні’х десятиліть (від
1905 р.), пронизані одною великою ідеею, висловленою ляпідарно в заголовку: всТ духові
й тТлесні сили, всТ засоби моральні й матеріяльні, всТ мріТ й праця цТлого життя — все
для НеТ, для рідноТ УкраТни. Пізнавши в молодих л’Гтах свій народ, Уляна Кравченко прилягла до нього ці'лою своею істотою й без
уваги на особисту долю сплела свое житте
з його буттем. 3 розвитком національно пол’ГтичноТ свідомости розгорталася й іі велика
любов та обнТмала ці’лу Украшу, ТТ минуле,
сучасне й майбутне. Наслухуючи пильно за
биттем народнього живчика в переломових
десятилТттях нашо'і доби, пережила й переболТла Поетка ці'лу трагедію народу від пер
ших моментів таемного гомону грізного ка-
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таклізму, що здавна звисав над Европою і гря
нув на неі 1914 р. 1 те, що дТялося на наших
землях іпіег аггпа: відродженне державницькоТ думки, що Т'і ви разни ком стало украі'нське
Січове Стрілеитво, його розмах, вершини й
трагічний упадок, а дальше небувалий розвал
УкраТнськоТ Держави, здвигненоТ революцийною хвилею, та не закріплено’Г творчим розумом і любовю аж до саможертви; вкінц’Г
те, що переживае народ піеля бурі... — все
те глибоко вражало й ранило любляче серце
нашоТ Поетки. ІТ душа відзивалася гомоном
радощів, надій, смутку й болю, кликала до
діла, звеличувала подвиги, в трагічних момен
тах піддержувала захитану віру, проганяла
туман отруйноТ зневіри, взивала до пращ, до
жертви, а все — для Не!!
Трохи не всТ поезіТ, зібрані в цій збірщ,
були вже друкозані по ріжних наших журна
лах, альманахах, календарях і часописях (для
оріентаціТ подаемо у зміеті при кожній поезіТ,
коли и написано та де надруковано); тільки
дуже мало друкуеться тут уперше. Одначе
щойно зібрані разом у хронольогічному по
рядку дають читачеві нагоду пізнати й заглибитися в ланцюг переживань, вражінь
і почувань схвильованоТ душі нашоТ Поетки.
Зі строф збірки, складених щирою, образистою
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новою, ляпідарним стилем, переважно рішучим мужнТм ритмом, як і частинок, писаних
ладом невязаним, віе' животворним теплом
любови до Рідного Краю й віри в його вели
ке майбутне, як із безсмертного „Кобзаря".
Воно входить у нашу душу, переймае нас
проміннем надТТ на краше й загрівае до творчоТ пращ — для НеТ... Кожей читач, старий
чи мелодий, спрагнений ідеалів, та инколи
бентежений дешевими блискучками матеріялТстичного світогляду, що нехтуе національними ідеалами — одинокою тривкою підвалиною всебічного розвитку народніх мае
найде в щи збірш джерело здоровоі щлющоТ води.
Велика любое і віра творить чуда. Одн~
і друге сплТтаеться в основний акорд збірки
„Для НеТ — все!" О, коби вона попала до
рук нашого масового читача й запалила його
душу невгасимим полумям віри в побіду нашоТ Правди та влила в серце живу струю
благодатного творчого оптимізму.
Д. Николишин.
Космач, 4. серпня 1931 р.
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'і днях найкращих... на веснТ
захоплене Тобою—серце
вбирала я у цвіти запашні,
вбирала в блиски золоті,
щоб ізложити — наче скарб — Тобі
у жертву...
Прийшли безсоняшні імлисті днТ:
цвіт — не один — у холод! поблі'д
і не доспів у зрілий плід...
Все ж сердя цвіти весняні,
я, Украі'но, віддала Тобі!

Таджний г©дін
Часом на срібні хвилТ океанів
над безвістю глибин лягае тиша,
така німа, що в ній і легіт мовкне,
ясна, а все ж таки лячна, могутня,
що вже величністю вбива своею,
задержуе без руху кораблТ.
Часом — отак — як тишина на хвилТ —
паде на кволе серпе мертвота,
коли зневіри-знеохоти демон
в утомлене ярмом неволТ серце
тяжкий, мов сутТнь смерти, кине сумнТв.
Як тиша корабель, держить без руху
і каже ниді’ти йому без лету
і звільна міць його зТдае, наче ржа...
В такі то днТ вся ясність сердя гасне,
нТміе втТх і болТв земних спогад,
все вяне в ні'м, як лист у пізну осі’нь,
і серце спить без мрій і без бажання,
немов у вічнім снТ... у домовинТ...
3 кличів, що то живих у бій ведугь,
та з лютих зазерюх, що світом трусять,
нТщо, здаеться, відгуку немае.
В такіТ днТ щеза й твій образ, милий,
рожеві спогади беруться млою
і чар пісень і любий голос мами
безсилий — серце з мертвоти збудити...
Та ще й тодТ, коли могили подих
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холодними крильми торкае серце,
коли колишнТ святощі душі
щезають у просторах мовчазних...
е щось, нов той всесильний талізман,
що будить всТ завмерлі почуття,
ці'лющі сили лле в недуже серце ;
е щось, що — наче білий херувим —
схиляеться у сяйві наді мною :
се візія святоТ Украіни.
О, Ти в моТй душі витает, Нене,
в великім маестатТ свого болю,
свята, безсмертя нТмбом оповита!
I враз твое я чую увіщанне :
„Прокинься і кріпись, моя дитино!"
I серце знов любовю вщерть налите,
займаеться вогнем пречистим віри,
палких жадоб і поривів до чину.
Я знаю, хто я — і на що живу.
€ в серцТ міць, що в боротьбу веде,
е жар, що сльози в спів переливае,
е плач, що вспіе зрушити і скелТ,
любое і сила та, що рве закови,
е жаль за кривди всі’х віків минулих^
нація, що звіщае воскресение
і світлий день побіди Правди, світу...

Таемний гомін.

О, УкраТно ! Ти
мен’Т найбільше
Моя ти Нене, я
весь зміст душі

7

одна на’світТ
мила і свята.
ж твоя дитина,
завдячую Тобі.

До стіп ТвоТх знания перлини зложу,
а з ними дум тканину золоту,
і серия жар, пречисті почування,
і труд життя...
До стіп ТвоТх житте я в жертву зложу,
у саможертві дам себе щлу
Тобі, Страдальнице святая, Нене,
охітно, щиро, як Твое дитя.
Я чую міць, що окриляе духа,
я чую крила — се свята любое,
се та любов, що міць дае до труду,
захопленне, що заклика до жертв,
не в пориваннях — мріях, а в дТлах.
Се та любов, що все перемагае,
що сумніви у власну силу гонить,
а вірою і в горя днях натхне.
Хоч люди злі погорджують Тобою,
я не боюся кривди ні зневаг;
безсилі всТ гнобителТв погрози 1
Шлях жертв і мук для мене не страшний.
Хоч труд для Тебе н'іс би смерть видиму,
а зрада стала джерелом всі'х благ,
так не відступлю я від Тебе, Нене, —
Тобі віддам весь хист, любов мою !...
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УкраТно 1
НавколТшки в нТмій любві перед Тобою
мій дух припав,
се Ти розпалюеш в душі жар божественний
і будиш спів.
О, дай, щоб з силою могутнього Прибою
мій спів лунав,
щоб для дТтий ТвоТх тим був, чим спів сирени
для моряків...
В спів увіллю любов, яку для Тебе маю,
і ввесь той жар;
хай голос мій у нТм кипить, як в чаші чистій
кипить нектар...
Хай співом буджу всТх і грію й пориваю,
в сердя ллю чар,
а кличу з холоду у слТз долин! млистій —
у бою вар !
— Хай туги полумям, мов самум у пустинТ,
мій спів палить !
Хай з пни, що житте притьмарила злиденне
у світ веде,
любовю груди хай ТвоТй живій дитині
вщерть наповнить,
щоб дух ГТ припав перед Тобою, Нене,
як мій паде...

Таемний гомін.
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За

сум безмежний і за кров проляту,
понуру темряву давних віків.
за хмари лютих орд, руТни-втрати,
за днТ трівог, пожари, муки, смерть,
за поколТнь цТлих тяжке безсилле,
за сльози, біль і невільничий спів,
за вікове ярмо, за жертву та одчай,
за горе, що дТдам припало вщерть —
О, — Огче наш... хвала Тобі!
За нинТшн'Г погрози й темну владу,
ненависть ворогів нечесних злих,
за люд принижений, нещасний, темний,
за біль зневіри, сумні'вів, жадоб,
за неспокій. за голод душ і спрагу
за невсипущі труди мае цТлих,
за бій тяжкий, змагання поколТння,
за кривду нашу і за шкоду проб,
О, — Отче наш... хвала Тобі!
I за зідродженне майбутне наше,
за розцвіт праць і звершеніеть надТй,
за дім і храм наш, що велично сгануть,
за сонце слави, що освітить край,
за збратаннс в сімю, за мир-спокій,
за волю, щасте, що дТтий жде наших,
за ясний світ, для них грядучий рай —
хай буде, Отче наш, хвала Тобі !
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Для НеТ-все!

Звеном неначе ми
у ланцТ поколТнь...
Нехай же нас еднають сни,
снипочуття святі

одні !
И жар хотТнь,
а наш орлиний сон у всТх один
дасть віру нам
і силу дасть — на чин !
Натхнені сном великим творять дива.
ЗамкнТм ланцюг ! Хай цТлість вийде в нас
[правдива!
Нехай наш сон знайде звена готові1
В любові...
в огнТ екстаз
прядТм про волю сон — всТ враз !
I тут — і там
хай не спиняе нас ріка кордон !
Сто рік! Пр сто !
НТ буревій цикльон !
НТ північний дракон 1
Бо ж ми — святе Одно!
Ми не відірване кільце—звено !
Гей, живо !
Гаптуймо сни сміливо 1
ВсТ враз — і в кожний час :
у ясчі днТ
і в сумерках під вихру дикий тон,.

Таемний гомін.

коли скривас нам
звід неба хмар хитон
леліймо сни...
Іді'м, куди ведутъ вони,
хоча б і через грань,
хоча крізь дим... крізь море крови —
аж жар бажань
в житте вчаруе нам
наш сон... наш сон!

ІИ
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Л правда в кожного своя...
Вона ж у нас с наша !
А правда кожному свята ;
вона одна... і без угод :
Ненаситна... кровава
та правда — як та слава :
— Коли и ти любиш,
для неТ і житте погубиш...
підеш і на шафот. .
в огонь —
і виз воли ш ТТ
із ворога долонь...
ГероТ — Лицарі — Святі
на кострища для неТ йшли,
а перед правдою чужою
не похилили вниз чола ; —
вона ж у кожного своя !
До правди нашоТ джерел
ворожий воротар
ворота нам запер...
Але народа Дух — орел
до світла крила розпростер ;
Віи піде хоч би на костер
і фенТксом злетить...
До правди Він добсться...
А правда наша спадкова
і нею серпе беться...
Вона жорстока і грізна.
Заперті джерела...

Таемний гомін.

Росте... реете та спрага
Але народа Дух — орел
добеться до джерел:
і стане правда нага,
і стане люд
з воротарем на суд!
А бій за правду : месть і гнТв !...
За правду — Бог карае сам,
той Бог, що меч на світ прин'Гс...

*

*

*

Не хоче правда буйних слТз...
не хоче правда ерібних лТр...
а хоче брязкоту желТз...
а хоче жде від нас офір...
I хоче правда та свята,
щоб іи служити,
служити не лукаво,
служити явно-славно !
Віддати кожну каплю крови,
віддати міць — весь жар любови;
тодТ вона — та спадкова,
що в нашім серці беться,
орлицею зні'меться,
злетить як месть... як божий гнТв...
Злетить як суд — на ворогів...
I прожене хаос роздор,
сама візьме до рук прапор,
збудуе нам наш дім — наш храм...
збудуе нам наш храм — Собор I...
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В дожиданн'Г...
I.
Прийди !

Як Отаман !
Веди —

в кровавий тан !...
Прийди — у шумі крив,
поклич Тх — із могил...
Поклич мерцТв — із домовин —
збуди — і воскреси — на чин 1
Нехай розкриеться курган —
нехай загомонить майдан
і стануть Лицарі у лави
і в бій Тх поведет — до слави...
Вже час ! Вже час 1
У лонТ мае
ще искри тлТють...
НТм вороги згасити вспіють,
прийди — Великий — Ти —
а искри ті спалахкотять
у поломінь, у жар, —
і оживе холедне стадо мар
з лицем блТдим...
I стане в бій — як збрейна рать...

У блиску лун —
як Володар —
як Дух ЗемлТ цТ'еТ, —

Таемний гомін.
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як генТй-Отаман —
прийди ! Збуди — тих сплячих Лицарів...
I поведи крізь кров і дим...
Зломи міць ворогів
і прожени
у безвісти... недеТ...
Жаринка тлТе ще у спузТ...
Прийди, ожиданий у тузТ,
і кинь той зов,
що оживить мерц'Гв із трун...
з курганів, з домовин,
що оживить і розвогнить холодну кров...
Прийди!
I Духа силою веди — як Отаман —
на чин !
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II.
1 прийде Він
і вдарить згук дзвінкий об небосклін...
Упадуть мури тюрм
і голос сурм
відкине віко трун...
I встанутъ ті, що опочивали вік,
грані'тні, горді станутъ лави,
огнистий Авангард...
I прийде Він
Співати ме про нього Бард...
Вінок із блискавок сповие скрань...
А міць його — любое !
А міць його, що воскресае...
А міць його, що трупам каже: Встань!
Стигмований Він полумям :
1 прийде Він — по Спадщину —
Батьківщину —
і поведе у світлТ лун
вогнисті лави
крізь кров —
до перемог
на поле слави...
I прийде Він
той помети Бог...
Покличе дзвін
катів
на суд
за люд ..
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Таемний гомін

I сягне зір Його у глиб віків
сумлТнь... і поколінь...
Не помине й кровавих дТл...
Н1 тих могил...
Устануть з трун
кровав! жертв атоми
і скажуть : Хто ми !..МерцТ зявляться, з підземелля
здвигнуть скрівавлені прапори.
I буде суд...
I сонцем правдою засяе неба стеля..-

2
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Докрие тлТнь мій темний гріб,
я злину вільна — світла сніп...
Та заки злину за край хмар,
обгорну УкраТни шар.
До Неньки серцем припаду,
любови жаром обведу.

ДитинТ кожній скажу в снТ
ті недоспівані пісні'...
Являтись буду Гм у снах,
як полумінний ясний стяг,

що міць дае на бій, на лет,
веде на чину шлях, до мет.

г’І доти дух мій не спічне,
доки неволя не мине...
Тсді вже злину — світла сніп —
.за смуги хмар... зіркам до стіп.

Таемний гомін.

Про НеТ не тому я не говорю
і не взиваю Імени ГГ,
що сумнТви в душі моТй ростуть...
Вона ж жива у серия мого крові
і все зявляеться у маестатТ
й величністю ослТплюе...
Горю
і соняшні слова із сердя рвуться,
та владний дух усгам мовчати каже;
в огнТ слова стопила я усТ
і жаром спопелила Тх своТм :
мовчаннем нинТ збройня я,
в мовчаннТ міць і перемога духа !
_
_
_____ _
_
_
_
_
Прохожим слів пливких я не кидаю
•на глум — на пяний насміх ворогів...
Раби на зов майбутности глухі,
а ті, що в НеТ гордо й кріпко вірять,
що над усе ГГ — €дину люблять,
уже не слів, а звуків сурми ждутъ;
насталюють в мовчаннТ душу й тіло,
готов! на жертвенний чин — для НеТ,
як буруном буйним наказ озветься,
як громами розсиплеться розмова,
як день великий бурею наспіе...

Я не взиваю Імени,.. Я вірю...
3 глибин страждання незнищима стане
Вона, щоб посягнуть по скиптро влади!...
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Дазно прислала тишина усі’х,
погасло світло, темнота мовчить,
лиш марева заповнюють простір...
Майнуло щось, як білий той рантух,
як те рядно, що покривае труни...
У сяйві місяця рухлива гра
світел і ті’ний — хоровід ні'мий...
В непевних блесках сервд тишини
ні'мі, імлисті примари блукають.

1 знову ніч без сну — знов ніч та біла,
при місящ — у самотТ сумній —
та ніч — від заходу до сходу сонця
і — передбачення страждань Кассандри...
У близькім храмі дивна метушня
і тихі стогони якісь... і тріск —
неначе рветься щось — як струни.
Чи рветься щось... чи то мечі дзвенять?
Земля гуде, під чимось то — трясеться,
і перед чимсь, що з тьми пливе, дрожить...
3 висока місяць дивиться в кімнату,
переливаються сріблисті блески
і ті'нь розбурханих дерев тремтить,
вітки — у подуві вітрів — як руки,
що пишуть на стТнТ знаки таемні,
і новий світ являеться очам...
Душа в трівозТ прочувае щось,
заслухана душа читае руни...

Чи се на серщ різблені вони,

Таемний гомін.
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що чую біль — немов від вістря стріл ?
1 не засне сумна душа моя...
Чи зачинаються письмом тих рун
у книз’Г Битія новіТ глави ?...
Займаються нові, кроваві зорі...

Ьш жж.

ѵ пісне, перед квіттем УкраТни
йди, як колись огненний стовп €гови; веди іх в бій... хоч через кров... руТни
аж доведет до вол'Г, до обнови 1
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Співати вам?
Ми ж у невол’Г і душа терпитъ...
Пісня-краса не добудеться і не попливе
з душі невільнищ :
Шліфувати строф
я не здолаю,
слів не добираю; —
пісня моя зов:
я на бій взиваю!
В піснТ зміняеться тон,
€ жаль у нТй, розпука, е зловіщий стогін,
наді'я, і протести, і погроза.
мов сили скутого живла.
Се голоси тих, що жадали прав своТх
добра,
а й досі ще лишилися без волТ... й без
[майна.
3 душі невільницТ не попливе пісня-краса.
Та е ще пісня инша: пісня, яку
і давні невільники знали... співали.
Ся пісня сумна, а грізна, ся пісня —
то міць, ся пісня — то пісня власть.
Вона серце кріпить і невільника
зміняе на вільну людину.
Нехай же вона гремитъ-лунае,
нехай же ся пісня волю вам дасть...

Пісне, греми, аж останніи варвар утече,
згуком своі’м невільників до бою буди ; —

Іпіег агта...
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слово твое хай відвагою серця натхне,
мовою криц'Г звени, душу Тх жаром пали,
в гурт під стягом УкраТни еднай всі'х
[ураз,
волю сдави Тм, на волТ нам жити вже
[час !
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ВсТ Ви моТ!...
(До У. С. С.)
ВсТ, вс'Т Ви, ЩО ПІД ТИМ стягом, під стя
гом УкраТни стопе, всТ Ви моТ I
Душа і серце мое при Вас.
Душа моя благословить Ваш труд.
Пісня моя відрадою, заохотою, цілющою
міццю... пісня моя веде Вас на бій, на рішучий бій.
Де в бою рішаеться доля народу мого,
там я всюди з Вами, я все душею з Вами.
Шлю Вам пісню найнТжнТщу і найпалкіщу свою пісню.
Ви відчуваете, що я з Вами, дТти моТ, все
і всюди.
Ви відчуваете мою пісню без слів, що
кругом Вас веться і веться...
Згуки ТТ, неначе шум хмар градових, згуки ТТ палкі, огненні, неначе блиски грому, згу
ки ціеТ піснТ хай ведутъ Вас до бою, до побіди... на нове житте .. до волТ... до щастя соняшного, до ясного щастя. .
I веться і веться кругом Вас:
„Не вихор—полумя... а пісня моя,
несита—надТею кормлена страсть...
ГТ чар уносить від тіний і зла...“

Іпіег агта ..
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Хай у світло веде Вас — моя пісня —
[власть.
Хай веде Вас до волТ — і волю Вам
[дасть В
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Клониться душа моя...
Із вершини, де царство твое, із блисків
1 звуків зійди у низ ; — досить, душе моя,
глядТла ти на себе...
3 полону неволі' свойого „я“ визволися.
Сеть инша краса — краса жертви — дГла для них, для гноблених.
Перед красою геройства дТла припадь,
поклонися, душе моя !
Боротися за волю та долю всі'х — се
найвища краса!
Думка-пісня уносила тебе, душе моя, у
вольні’Г простори... € визволенне з тюрми ча
су і тТла не тільки через думку крилату, вільну, але через дТло... через смерть на жер
твеннику добра для всіх.
Великий жар душі, що не лякаеться сеТ
смерти !
Перед красою геройського дТла — жертви
клониться душа моя.

іпіег агта...
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Співати вам...
3 повенТ блесків виросте моя пісня...
з повенТ блесків світла стане пісня нова...
У хвилинах темноі грози-жаху не по силТ менТ добути з душі спів.
На вид шибениць... тюрем... місг і сТіе
кроваво-ясних від луни пожару — уява згортае крила... млТе... пісня рветься... мовкне...
з душі добуваеться щось, неначе тихе кликанне-благанне милосердя над моТм Народом,.
Рідним Народом..
Хпань кипучего моря отвираеться... хлань
тасмна між життем і смертю... Пісня мовкне...
пісня за свята, щоб малювати жах і грозу.
1з кипучого моря крови пісня втікае...
Вид ді'л жорстоких ворогів, сльози, більг
сум, трівога жертв — зупиняють битте сердя.
Жертви нові — і все нові жертви дорогі...
зусилля... смерть... зневага — утрата всього,
що нам святе, розпука і месть гноблених...
зрада — підлота рабських душ... усе, все те
в душі будуть огонь досади...
Як серед жалібного квилі’ння пташенята
відлітають із горючого-палаючого бору перед
жаром падаючих пн'ів дерев, — так відл’ітають
думи мисли моТ з душі, палаючоі одним чуттем... так відлітають думи-піені моТ...
Я не володарка Тм...
I не піеню у святочній шаті ритму подаю...
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Співати вам ?
СьогоднТ та пісня була би неначе наруга...
Де гляну, руТни і сльози і туга.
I бачу давні і новіТ рани,
і чую, звенять ще желі'зні кайдани —
і чую гудТнне гармат...

Сзіт бачу в полумю... весь світ, наче ад...
Не покидае мене в снТ нТ на яві візія
народу, що веться в болю істнування.. візія
розпуки, розкритих могил для міліонів... бачу
мілТони рук, що благають милосердя — спожал'Гння... Бачу блудні хороводи людий гнаних
жахом .. бездомних людий... ошалТлих від звірськоТ боротьби на житте і смерть !
За богато гидоти — жорстокости мае світ...

ДТти душі мое!! Піснею готовила я вас
на бій... колисанкою моею ще — не на сон я
вас присипляла... я будила кликала до життя:
„Щоб стали сильним поколіннем,
що УкраТнТ дасть труд і кров!“
Співаючи вам про боТ — про иншу
зброю думала я., я думала про боТ, де правда —
любое вирішуе побіду.
Про инші боТ я снувала мріі...
1 з серия, повного любови, піднТмалась
пісня біла...
А люті вороги стали на боевище зі зброею з крицТ в руках...
В ту мить і ви без жалю і ваги за свое
житте молоде — і ви, дТти душі моеТ, взяли
зброю з крицТ в руки... Хоч дТти — такі ще
дТти — в ту мить стали ви безсмертними ге-

Іпіег акта...

роями... В ту мить мали ви міць витриваги —
побідиги... в ту мить відчули ви й безсмертність свою.
Безсмертне геройське ваше дТло дае пра
во майбутнТм сягнути по власну долю-волю.
Безсмертні ви !
Серде ваше вяжеться в одно серце живе — в одно серце живучих... майбутнТх... у
серце народу...
... Кров безчисленних жертв жорстоких
боТв не впаде на вас, діти душі моеТ, не ви
вибрали, не ви перші сягнули по цю зброю
з крицТ — цю зброю смертоносну... Не ви...
Діти душі моеТ... ді'ти світла — ви пере
будете бурю хуртовину... ви сягнете за ве
селкою...
Ви досягнете веселку...
Вище... вище... понад хлань кипучего
моря...
Із моря світла на вершинах виросте но
ва ПІСНЯ — І ДІТИ душі МОС1 стануть борцями
за ідею і поведуть людство до спасения,
добра через борню і чин.
I встане з моря світла нова піеня, що
принесе заспокоенне... нова піеня про житте
нове... піеня голосна в честь життя...
I встане обновлене людство й перейде
від руйнування до ді'ла відбудови...
Житте понад усе дорогоцінне!
Піеня дзвінка, ясна, мов наді'я, поведе до
обнови тТла й духа...
Житте — не смерть — царювати ме...
Душа сильна, визволена оживе.
Любов — не ненависть наповнить душу.
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I смерть сама щезне... за нею знову
житте в круговорот? вічного руху — в колес?
зміни...
Покрие цвіт ру?ни...
Хоч листе зівяле шелеститъ... — серпе
над?ею живе ■— серце віщуе світляну яр, що
покрие вітки цвітом і листем.
Житте вічне.
Народ вічний — вічний.
Безсмертні ви, д?ти; ваше геройське д?ло
дае право на життё прийдешжм.
1 бачу вас, д?ти душі мое?, високо — понад хлачею тьми... бачу на шпилях білих, ба
чу вас, як сягаете за веселкою... досягаете
веселку.

Іпіег агта...
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*
*
Линь-лунай, моя пісне...
Ластівки летом весь край облети.
Пристань під кожною стріхою та клич :
„Ще не вмерла...“
Скажи ім — тим, що сумнТв носятьудуші, скажи сонним :
— Доки любов до НеТ в серцТ вашім
горить-палае, доки віра в ІТ безсмертність
в душі вашій зоріе-яснТе, доки самі ІТ не
відцурастесь... жемчужних скарбів мови не по
кинете... доки не поклонитесь наТздникам...
прав до життя не стопчете самі, — доти...
доти :
„Ще не вмерла..."
Линь-лунай, моя пісне, вливай у душі
тих, що сумнів носять, міць, щоб витривали
в час бурі-хуртовини, насталюй і'хню волю здобути і задержати права до життя... Скажи Гм :
Течуть кровавіі ріки... гинуть найкращі
діти ваші... Сторожіть, щоб оця дорогоц'Тнна
самопожертва дітий ваших не даремна була...
щоб із жертви цТе’Т не користали тільки другі... ворожі вам сусТди...
Вірте в ГТ безсмертність і майте міць на
1і святій землі бути вільними, достойними ІТ
ді’тьми !
Не будете мати инших прав до життя
крім тих, до яких самі доборетеся і зуміете
здобути, зберегти — задержати...
Линь лунай, моя пісне, скорше... скорше,
заки ще біль зневіри силу народа зломить,
відбере...

з
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Скоріш... хай зірвуть із себе ті'Г кайдани,
поки неволТ підлота не змінила Тхню нТжну,
світляну вдачу... поки зрада, нов іржа, не
полишила Тм на душі плями.
Лискавкою скорою огненною облети, пі
сне, край увесь,— розворуш розбуди Тх... тих
сонних...
На те ж тебе, пісне, боги дали, щоб ти
вела, запалювала світ до кращих змін...
Линь-лунай, моя пісне... .
У немочі духа — у хвилинах спокуси —
небезпеки ти будь Тм — тим, що сумні’в у ду
ші носять, — силою, задержи Тх на простій
стежцТ... на шляху правди... Скажи Тм :
— На дТла ваші гляді'ти ме майбутність...
Линь-лунай...
Спів-слово хай буде покликом до вели
ких дТл.
Слово твое, пісне, хай стане джерелом
нового життя !

Іпіег агта...
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Пісня.
Знов козацька пісня лунае степами,
голос сердя кличе на бій з ворогами.
Пісня душу крае; пішли побратими :
соромитись мушу, що я ще не з ними.
Кріс візьму на плечі, за шапку цвіт рожі,
д’Гвчино-рибчино, дай устонька гожі.

Дай білу рученьку, кинь плачі і жалТ;
я з війни поверну, прибраний в медалТ...
Впаду — так на гробі посади калину,
тай заплач менТ на славу, серденько[дівчино 1
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ОрдТ з півночі.
Ликуете вже, .вороги,
сьогоднТ ваше. —
Та не конецъ ще боротьби —
і завтра наше!
I завтра, завтра день для нас
великого весТлля ;
і щезне тут і слТд по вас
кровавого похмілля.
Не зійдемо ми в тТнь могил,
хоч нинТ ваше, —
жар помети дастъ нам нових сил —
і завтра наше.
Росте жар помети у душ!
за слТз — за крови море...
Ми гарт находимо в огнТ,
гей, вороги, вам — горе !'
В огнях покажеться обрій,
в пожеж заграві —
і станеш, Рідний Краю мій,
вільний у славі!

Іпіег акта...

37

Маківка.
Вороги — як повінь — ішли без упину...
1 Тх запинили... Чули ви новину?
Три дн’Г га три ночі там шалТли боі',
Маківку вдержали! - Хто ж це ті ГероТ ?
Маківку вдержали стрілецькіТ чети,
Військо СТчовее, що йшло на багнети.
Надійшла година помети і заглади:
схитнулися, впали ворожі бригади.
Здрігнулися гори... зломилися бори ..
засвистали кулі... кров плила, як море ..
Ревіли гармати, пекло клекотТло,
голови летТли, розривалось т'Гло ..
ВсТ вони — хоч юні, майже ді'ти, учнТ,
а в обличчу смерти — мов ті льви бундючні I...
Хто Герой? питаеш. ВсТ Вони — Геро'Т,
Стрільчики-хлопята у сталевій збро'Т.
Цвіт — народу сила — Стрільчики соколи,
Маківку вдержали, орду побороли...
В злотолистій книзТ прадідноТ слави,
імена Тх зійдуть блеском нелукавим.
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На стрілецьку нуту.
(Для Гр. Коссака).

1.
Орле Отамане,
ми підемо в бій, —
сповнимо у бою
кожей приказ Твій.
Підемо з Тобою
в верх... чи в хлань — на
[дно..
Жити — чи вмирати,
Стрільцям все одно!...
Смерть нас не лякае,
ми не знаем слТз,
край свій визволяем
із кайдан-желі'з...
ВсТ ми тим щасливд
що від снів і мрій
доля нам судила
йти за волю в бій.
Кожен приказ в бою
сповнимо як слі'д. —
Бачив Бескид гордий
наших сто побід.
Хай побіду бачить
ще Дн’Гпро і Дон, —хай про волю-долю
здійсняеться сон...

Іпіег акта...

ОсТнь хуртовина
листечко змела, —
знов у квітте віти
прибере весна...
Та ж звеном ми тільки
в черзТ поколТнь, —
жертвою безсмертні,
хоч пропаде тлі'нь...
Жертвою безсмертні.
Бій веде до змін :
новий храм наш стане
новий дім з руТн...
Згарища... руТни
яр одягне в цвіт...
В вільній УкраТнТ
СтрільцТв спомяні'ть !
Орле Отамане
без слТз і трівог,
йдемо в бій з Тобою
шляхом перемог.
3 нами правда... Бог!
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II.
Вдягнувся птах

Весною рух,

у новий пух...

цвите і луг...
ЗнТмасться із низів дух
на лет! На бій ! На сдави шлях!...

Час встати нам
з сну мертвоти...
Час дальше йти...
Час нам дійти — аж до мети...
до ясных брам.
Кінчиться ніч,

кона власть тьми.
Пала в душ! жар боротьби...
Святим огнем палае СТч!
Ти, що нам з гір
держав провід, —
в край тихих вод веди — на схіц...
в край ясних зір...
Ти, що з Карпат

держав провід,
до дальших нас веди побід,
веди — на схід —
за Збруч! За Збруч !
хоч серед туч
огні’в гармат!

Іпіег агта...
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Веди туди,

де жде наш брат
на визвіл із тюремних крат,
де нинТ ще ликуе кат...
До золотих нас брам веди...
Велика щль!...
Не здержить нас
і смерть, бо враз настав наш час :
відплати день — за кривду — біль...

Веди ! Веди!

В похід побідний твій !
В похід на бій... останній бій —
за нарід свій...
Палае в нас жар боротьби. —
Веди ! Веди !
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Присвята НртистцТ-МалярцТ
О. Кульчицькій.

Дивлюся—бачу : Ходить Смута...
Ой, темних треба фарб до тла...
Потоптан! барвінки... рута...
закутан! у тьму світла...
Дивлюся—бачу : Ходить Смута.
Усюди смерть... новий удар...
Пливе понура вихру нута
понад руТни... понад згар...
По полТ Смерти ходить Смута,
то тут — то там стае ні’ма.
— Чей із Народу спадуть пута...
Чей визволиться люд з ярма...
По полі Слави ходить Смута...
Ох, скілько на шляху могил ..
— Чей раз скінчиться та покута...
11 !,о ? Серде, цить !... Чи мало сил?...
Я Болю часть візьму в!д Смути
і цвітом приберу пустТль,
аж задзвенять надТТ нути
і вірою зцТлиться Біль...
Візьму я Болю хоч частину,
дам світла на тремтючу тінь...
Малюнок мій — Свідоцтво Чину
для дні'в, що йдуть, — для поколінь...
Гей, ясних фарб на акварель..
Ось, жниця вяже тут снопи...
Будують вже нов! оселі,
з ран вилічені вже брати !
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Дівча в скопи йде з водою...
Стрілець бойкий не знае гроз...
У візі’Г Гетьман горою...
Собор Земель — Апотеоз...
Коли верхів сягають мріТ,
коли горитъ в душі краса,
нТхто нам не згасить надТТ,
що мерегтить на небесах.
До розцвіту, до щастя—долТ
із тьми на шпиль веде нас Чин,
щоб жити в сяйві сонця волТ,
творити — силою вершин...

4Э
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Розвідчиця.
Розвідчиця лише... в оцих бурливих днях...
Ія — як ВоТни борцТ,
як козаки, що голови буйні кладутъ
за Рідний Край!
О, Милосердна Божа Мати,
довірене святе е ДТло
дай довершити сміло !
Розвідчиця лише...

Переді мною веться шлях,
у куряві незнаний шлях...
I на сторожі ніч і день
мій слух...
На чатах очі...
В напруженнТ у чуйности мій дух...
Розвідчиця я тільки в цей жахливий час,
пірвав мене визвольний рух,
а хитрощі мое оруже...
В душі моіи огонь екстаз...
Ішла б і я на поле смерти слави...
Ішла б отверто в бій,
коли ж дала менТ старшинська власть
розвідчу службу.
Н служба ся —для НеТ — чи ж не е свята?!
Я вірно службу сю сповню...
Трівога з серця відлТтае...
1 твердне серце наче криця...

Іпіег агта...
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Шал хижих днТв розпалюе у серц'Г страсть !
До жертв веде!...
Душа—орлиця
зні'масться понад усе...
I не лячна менТ месть ворогів...
I не лячна менТ сама вже смерть,
у раннТх, веселкових днях..О, Милосердна Божа Мати,
сповнити ДТло дай !
Я хоч житте віддам —
так се за свій...
за Рідний Край !
За волю... ясний світ
майбутні’х днТв...
Змагасться пожежа світова...
Війна !
Я серце щастем виповнене вщерть,
щаслива, що живу, у цих бурхливих днях,
що в них рішаеться
держав судьба...

Розвідчиця лише...

Та на сторожі слух...
На чатах очі ніч і день...
Ія — як лицарі оті,
як ВоТни, що голови кладутъ
за Рідний Край I
Переді мною всться шлях.
Я службі ц'Гй святій
віддам всю міць душі...
весь хист...
Чи цвіт цвите, чи опадас лист,
а в куряві дороги...

46

Для НеТ - все!

Л хитрощі — розвідчиці' оруже !

Як сокілвинозор лечу,
за ворогом гляджу...
Як голуб з вісткою вергаю,
понад безоднТ край
все задля тебе,
Рідний Краю!

<0, Милосердна Божа Мати,
веди до перемоги,
сповнити ДТло дай!...

Іпіег агта...
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В поход'і.
(Думки стрілкинТ).

ПоблТдли всТ бажання серця молоді...
ПоблТдло все... і стріха власна
і матінка стара... і він — він, милий мій,
щезае все... немов у млТ
[густій...
Одна, одна у мене зірка ясна :
— Мій Рідний Край !
Я бачу тільки Вітчину
в ярмі...
1 зблТдли всТ — бажання молоді...
В сю мить жар инший у душі торить,
на поле слази... смерти
[порива...
Я на визвольний шлях ступити мушу,
за УкраТну скласти хоч би й душу...
Іду на стрічу ворогам !

Гей, Жанни д’Нрк потрібно нам
у нашій боротьбі...
Я стать ТТ
із раннТх лТт, в душі своіи різблю...
різблю — лелТю,
як сон... як мрію...
Являеться крізь млу віків
дівчатко... цвіт на пів,
як Божий міт I

48

Для НеТ - все !

У гльорію зодягнена,
знТмаеться .. росте Вона—
Свята !
Вона — та, що не знала небезпек,
а йшла незломно до побід
і не вклонилась ворогам...
I на костер — в огонь на смерть велична
[йшла...
I вперве бачив свіг, як не жалТеться життя,
як в небезпецТ Рідний Край !
Любовію до НеТ,
до Вітчини свое? одержима,
являеться Вона у білих шатах херувима
з мечем сгненним у руках...
Веде народ свій на визвольний шлях,
веде вперед— з любови й віри повною душею...
— і лицарі у бій ідуть за нею —
спасае короля — Державу —
д'Твча — жрекиня ВолТ —
заквітчана у славу!

В моТй душі — як цвіт... як Божий міт
витае Жанна...
Не тільки Рідний Край — весь світ
співае Ій: Осанна !!
ВизвольницТ ПобідницТ одвічних ворогів...
Гей, Жанни д’Ярк потрібно й нам...
Отак іти на стрічу ворогам,
хоча б і помста Тх жорстока
принесла смерть — на кострищі в огнТ...
Іти в імя своеТ Вітчини,
в імя велике і святе —
віддати все — для НеТ —
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віддати всю любое,
майно свое — свое коханне
і юність і житте і кров...
Горіти...
А бачити — як наче фенТкс
з попелу... з руТн
стае нам Вітчина !
3 неволь.. ганьби... із ярма,
встае в сімі народів — промінна... вільна I

За щасте се... за той тріюмф ІТ
так радо я віддам житте
і скарби всТ...

4
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Лоч над нами бурі шум,
не співаймо скорбних дум...
Дужі ми — як гордий вал...
як камінне гострих скал...
Хоч над нами мла і ніч,
хоч шляхи ідуть в розтіч,
хоч нема над нами зір,
ти — як я — у „завтра** вір!
Заспіваймо тих пісень,
що віщують ясний день,
хоч кругом ще ніч без зір,
ти — як я — в побіду вір I

Іпіег аггпа...
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По боях за Лисоню.
Було се, як на полТ смерти й слави,

на побоевищі стрільці вмирали...
Хропіт агонп і зойк болючий
леті'в у безвість скаргою личною,
повітре грало від стрілен гарматні’х,
в огнях було село — в огнТ був лі’с...
I мовила тодТ Душа до мене:
■— Проклята зброя і проклятий стяг,
що світ веде по трупах — по кісткак,
що ясний рай, зміняе в темний ад...
Гляди на крови людськоТ калюжі ;
невже тобі ті жертви всТ байдужі ?
Невже не змовкне пісня боева? —

I мовила я до Душі своеТ:
— Моя ти Психе! Ти хиба не знаеш ?
Рука держить для НеТ тільки кріс,
бо серце любить над житте народ,
що розбудився, рветься до життя! —
I мовила Душа моя до мене:
— Ня люблю ще більше щось: людство!
Заслухана у плач, у зойк розпуки,
я від страхіть війни спасти бажаю
увесь цей світ і — проклинаю чин!
Нехай замовкне пісня боева,
що каже людям брати кріс у руки...
Ще там — звідкіль вернули ми з тобою,
несеться зойк проклін... Довол'Г слТз...
В чистилищі нема таких картин.
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3 твер.цинь румсвища остали тільки,
з прапорів ваших, ох, чи ж не лахмітте?
Прийми ж і ти сей клич : Війна — війні !
Ти ж знов ведеш людство старим шляхом,
захланими й жорстокими Тх чиниіД... —

I мовила я до Душі мое!:
— Явже ж, душе! Як скинемо ярмо,
закличу й я: Війна жорстоке зло!
Ми не собою, доки ми в неволи
Ми вперто мусимо іти вперед,
хоч нас сі'че на куснТ кулемет...
Чи ж тільки нам — в обличі сонця[волТ —
судилося зістати в ланцюгах?
Хай щезнуть зміж людства тюрма[кайдани,
тодТ вже й ми здвигнемо білий стяг!
I мовила Душа моя сумна:
— Хтось перший слово „мир" сказати
[мусить:
відкинь і прожени завзятте з сердя.
Хиба житте людини, вже безвартне ? —
— Отри, Душе моя, лице зі сліз,
ми без провин ! Визвольна боротьба —
в видержаннТ своі'м •— грізна краса !
В визвольний боротьбі нема провин;
і сам Христос нас розгрішить за чин 5
Не крий, не відвертай лиця від мене,
дитино світла, Психе моя люба.
II Іо ж ? серце хай щемить — на вид
офір ;
наш перший волТ день — дасть світу
[мир.
Ч|Г чр іцг іуг

Іпіег агта ..

Гарчать гармати...

палае лТс...

Там за селом
йде боротьба...
Гурра I... Пролом ! !

Чи тут — все сном ?
Ія — не я ?... Мене — нема ?
Де кріс ?
Ой, Мати !
О, що се ?

Чи я упав
тут на покоси
шовкових трав ? !
Шовкове ложе... Боже... Боже...
Де кріс ? !
Хвилюе лан...
і аромати
пливуть від піль...
О, що се ?
Чи вечірня роса ?
Чи матТрня сльоза,
холодить біль
пекучих ран ?
Ой, Мати ! Мати !
Зовуть звабливо

сурми на бій...

Хто вість принТс ?
Ідем у тан ?
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В похід ?
Вперед! На Схід?
Де ж мій ?...

О, диво... богате жниво...
покоси...
Спадаютъ роси,
чи перли слТз
на жар кровавих ран ?..„
Чи все тут сном ?
О, що се ?
Цілуе смерть моТ уста?
Л де ж мій кріс ?
На кріс я присягав...
Умру? Та не дарма:

А за селом

В огн'Г заграв
Гарчать гармати...

Пролом ! Побіда!.

йде боротьба.
палас лТс...

Іпіег агта...

Співати вам ?
I де той спів
і де та міць... де сила,
де спів — огонь ?

Сушений жаром лі'та бір
я запалила б,
щоб полумям сягав до неба брам...
Для вас, холодні тТни ви, — огонь
не пісня тиха та сумна...
Вам треба піснТ, щоб на бій будила,
жорстоко гордо! і з блеском зір,
і скупано! на кострі офір,
щоб ізмінила
в Титанів вас,
щоб грім дала вам до долонь,
в побіду вірила і голосила
тріюмф : над тьмою — дня,
над смертію — життя,
щоб визволила вас — рабів,
щоб повела з низин до світла...
до воль., до добра !...
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Молитва.
В день народнього свята 3. марта 1918 р.

Держи, хорони нас Великий, Единий,
з низу слТз і крови благаем Тебе !
Ти всяко!' днини свсеТ ВкраТни
е захист. Евятися нагл Імя твое 1
На дТло ми сміло будемо ставати,
на труди у груди нам силу подай ;
а труд наш початий дасть успіх богатий,
як ти з нами будеш в борнТ за наш край !

Ми щирі у мирі, у руки ласкав!
Тобі все здаемо у сей грізний час !
Не дай нас неславі у руки лукаві,
у хвилю рішучу лиш Ти будь при нас !

Іпіег аггпа...

Ропіоз Ахеіпоз.
(29. 4. 1918, 1бта година)

Розясни СВОЕ обличе,
вічно непривітне море '
Це ж твоТ вертають дТти ;
привитай нас ритмом хвиль !
Гей, радіи, козацьке море!
Глянь: на щоглах злопотТли
синьо-золоті прапори
величаво — як орли!
Для чужинщв негостинне —
ти для нас було все рідне :
все на вид козацьких човен
мсвк і чорний чортсрий!
Ти кипіло лютувало,
та завзяття не збороло:
байдаки козацькі сміло
досягали мет своТх!
I плили по горах хвилях
Сагайдачний і Підкова,
нал'Гтали ЗапорожцТ
в Византію — Царгород !
Невгомонне і стихійне
ти в час бурі хуртовини,
на молитву ОлексТя
втихомирилось, як стій !
Не чуже нам ти — а рідне ;
знаемо твій чар і грозу,

57

знаемо, шо укриваеш
в глибинах своі’х на дні 1
Не забули ми дороги:
знаемо, звідкіль ми родом,
під яким знаком боролись,
знаемо свою мету...
Здавна ми одно з тобою;
як вікінг, на ерібних гривах
попливем у даль сталеву
і здрігнеться знов весь світ:
Дороге нам ти і рідне,
любимо тебе, як дТти,
відпинаемо якори,
без вагань берем стерно !
I всміхнулось Чорне Море,
з тризубом вернув Позейдон,
блиснули стяги колишнТ,
наче блискавки ясні 1
1 воскресла давня слава,
розвивае піеня крила,
спів майбутне величае,
сонце стелить ясний шлях....

Іпіег агта...
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ДнТ в стражданнТ гордім... днТ в пекучій тузТ..«.
аж ось і сонейко... в кровавому крузТ...
Аж горою сонце.. тай бурунні згуки:
— „Волю нам добуди Дажбога унуки !
Гей, Зоря !
Свобода !
Зашуміла щастем молода діброва,
перемоги пісня ! Свитанок ! Обнова !

Нова Влада стала ! Радісно-шовково
задзвенТло сріблом наше рідне слово...
Зашуміли в полТ ясенТ й тополТ,
поклонились низько ярій, ясній Воль

Гей. витають Волю Славою-любовю,
ми Гі купили — заплатили кровю...
А та яра Воля голубом воркоче,
палко всТх до сердя пригорнути хоче.
Розправляе крила... миготить у сонщ.
— „Буйно жити буду в рідній сторононщ,
Гей, крілка,
молода!
— У тюрмі була я... була у могил’Г...
Розіллюсь піснями — як ДнТпрові хвилТ...

Розіллюсь далеко аж по Чорне Море
Ворог покориться... забудеться горе.

«о
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В темряві холодній я була століття...
виростуть у сяйві колоски і квітте"...
В соняшнім промінню Воля розцвитае...
Гей, у серцТ дзвонять піснТ водограТ...
Гей, Царівно ясна; Воле довгождана
люд тобі співае голосче : Осанна '

шелесгять барзінки... ллеться запах з’Глля...
По всТй УкраТнТ весТльна недТля !

Розправляе віти калина у лузТ...
Л горою сонце — в кровавому крузТ...

Іпіег агта...
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Під Крутами.
Січня 30. року 1918.

Радуйся, земле

чорна, кріпка.
ТГла і крови причасте приймаеш...
Кровю насичене лоно твое
зродить Титана,
Велитня помети
за вчасну Іх смерть!...
СотнТ Синів...
Воінів лави упали..
Дух не упав...
Дух Іх живе!

Полумя блеск весь —
віддали могилТ...
Сонце здобути хотТли —
волю святу !...
Земле могило!
В тобі та слава стрілецька — не згине...
Чину не згине краса !
Ті, що під Кругами в бою упали,
могилу знайшли;
але колискою стане могила...
зродиться волТ Жрець і Герой !

— Хто се? Хто сміе казати :
Неволя довічна ..
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Вопя жде жертви...
Тільки — за жертву геройського чину —
воля здвигае Прапор !

Радуйся, земле!
Розкіш свободи —

жертвою чину — осягнеш...
ДнТ найщасливі... найближчі...
днТ, що ідуть,
це наша Весна!
Радісне Розквіту Свято!
Вічности світло — Життя ! !!

Радуйся, Земле!

Любовю нашою ясна,
туга, кріпка 1
Кровю насичене лоно родюче
Велитня помети,
Титана нам дастъ !...

Іпіег агта ..

дѴіов фонтан, з душі стріляють
хвилі щастя світляні...
11 Іо се ? Що се ? Боже ! Боже !
Ой чи справдТ — ми вільні ? !

Боже ! Боже !
вже кайдан на
Я співала б, с,
та від щастя я

Ой, чи справдТ
нас нема.
співала. —
нТма.

Де ж та гордість, що в неволі'
зодягала серне в сталь ?
Щезла і ненависть люта,
тане-тане біль і жаль...
Щасте, щасте меж не мае,
ллеться радощів струя,
слТз в неволі я не знала,
а тепер ридала б я.

СлТз не знала я в неволі,
тільки горний тихий жаль, —
а тепер лице у сльозах
«рию в зоряний воаль...
Зорі! Зорі ! Вічні-вічні
ближчі Бога ви — як я;
розкажіть Иому про щасте,
бо мовчить душа моя.

63

64

Для НеТ - все !

Хай дзвенить в просторах вічних
ваша нова голосна,
напишіть письмом нестертим :
— УкраТна вже вільна !

Іпіег акта...
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Вітри осені, гей, чули?
ГолосТнне залишіте;
весняну веселу пісню,
гимн воскресний загудТте.
Зашуміть, смереки, буйно,
зашуміть на Чорногорі,
хай почуютъ вас в Сагарі
і в далекім Лябрадорі.

Загреміть, ДнТпрові хвилТ,
хай пробе ваш грохіт хмари —
загреміть про нашу волю
дужче — як спад НТягари.

Хай почуе світ про славу,
про нових подій картину:
Хай в сі'мі вільних народів
привитають Украіну!

5
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3 пісень летунів.
Присвята сотникові летунів Петрові Франкові.

I.
Гей! Вина, вина дай, мила,
наливай по чарцТ вщерть!
Зараз може жде могила,
все одно житте — чи смерть!
Летуни — бач — зводять крила
наливай по чарцТ вщерть!

В нас росте завзяття сила
і манить нас сдави шлях;
там, де бються, жде могила,
та летун не зна, що жах!
Смерти жах ми пережили...
Жар борнТ горить в сериях!
ГодТ, мила, сумувати!
.Наливай нам вщерть вина,
щоб і смерть почастувати;
.летунам смерть не страшна...
Летимо, щоб руйнувати
храм ненависти і зла...

Летимо — як дух заглади;
руйнувати — се наш зов!

Іпіег агта...

Руйнувати без пощади,
руйнувати до основ
царство теми... брехнТ... і зради...

Будувати будутъ знов
Правда, Воля і Любов!
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II.

3

піснею на устах
на підоблачний шлях
летимо, як боги,
у сам вир боротьби...
Мечемо, як Зевес,
громовинне з небес:
— палимо ворогам
теми, брехн'Г, злоби храм...
Понад полумя... дим...
ми не знаем, що стрим,
летимо в бій — на прю
для нового раю;
щоб розбити ярмо,
хоч житте ми дамо!
Смілі наші сердя:
боремось до кінця,
аж загине зла слі'д,
аж зійде день свобід,
аж зійде новий день
в блеску... згуках пісень...

Іпіег аггпг...

III.
Гей, над сонні гори, скелТ,
над оселТ невёселі,
понад тТни, понад мли,
вгору линемо, у гору,
в сяйво вільного простору,
вище, вище — як орли!
Там немае слТз і гнету,
там всесильна розкіш лету
творить фантастичні сни !
Море крови... слТз... під нами;
на вершинах сонце з нами,
сонце й ми — його сини !

Гей! У гору! Вище вгору!
В сяйво вільного простору,
дужі, смілі — мов боги !
Понад хмарами кружляймо,
пиймо щасте й забуваймо,
що під нами — вороги...
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Останніи лет Дмитра В.
I.
Просторами — просторами —
як голуби — як білі —
пливуть-пливуть..
За ними хати і палати
і горді вежі...
Над ними сонце —
проміннем золотить Тх путь —
в безмежі...
— Нуди ж це ви? Куди ж це ви,
голубоньки ви білі ?
— На схід — на схід : — нас ждуть,
нас ждуть
у Рідному краю...
— Щаслива вам дорога !
Хай вітер вас погожий
несе до цТли.

Чому ж так жаль — чому ж так жаль —
у серденьку трівога ?
Гей, не загинуть марно нам
голубоньки ті білі ?
Просторами просторами
пливуть-пливуть...

Ой, загудТли зрадно-хитрі

Іпіег аггпа...

нестримні стріли у повітрі...
Бренить-бренить високо: „М!“
ПсчаТвська Маріе —
о, змилуйся над нами.
Пробиті крила
чорнТють у пожежі...
Вертае відгук, як подзвінне —
Бренить-бренить на вітрі

Стихае... тихне... тишина
в безмежі...

Розпука — ой, нТма ..
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II.
]Иерехтить світляна смуга
в глибинах:
по тих зіроньках погаслих —
ясний шлях ..
Ой, у нічку, у серпневу,
Боже мій,
гасне зірка, гасне друга,
гасне рій...
Н зірки ті ближчі неба,
золоті,
гаснуть так тихенько-тихо,
в самотТ...
Меркнуть зорі у безмежі
мовчазній. —
Ой, та хто ж про них згадае,
Боже мій?
Завтра знов: свитанок — сонце —
день — як всТ —
нічю знов засвітять зорі —
та — не ті...
Ой, у серц’і смуток — туга, —
Боже мій,
гаснуть зіроньки в безмежі
мовчазній...

Іпіег агта...

XXII—I. МСМХ1Х.
Подайте вість

до сТл, до міст,
подайте всТм !
Нехай мов блеск... моз ярий грім,
край облетить... люд ободрить!
Гей, Вартові,
на шпилях гір пал'Гть огнТ!
Хай до самих сягають звізд!...
Хай смолоскип загляне в глиб...
Подайте вість :
Упав кордон !!!
Ми вольний люд
1 слово брат
лунае знов...
Лунае зов:
„Для НеТ — все!“
Живий ми люд,
не стадо мар...
На бій... на труд
с в серцТ жар,
е стальна міць...
Горять в душі
огнТ живіI
— Упав кордон !!!
Нехай та вість
дійде до хат,
до сі'рих стріх;
вічевий дзвін
хай кличе всіх.

73

74

Для НеТ - все !

Народ подав,
як брату брат,
свобідну руку
на вічну звуку!
Хай кличе дзвін
на свято свят!!!

Іпіег аггпа...

XXII-1. МСМХІХ.

То не сон... Не сон... То ява !
То воскресла наша слава!
День відродження Держави!
То не мрія і не казна,
н'Г сусТдів щедра ласка,—
се грімке, могутне: „Хочу!"
Голос Генія Народу,
що веде нас до свободи,
мов Богданова булава!
— Хочу! Землю знов едночу!
Відбудую всГ руТни,
дам тривку основу й стТни.
На цеглинах до будови
ставлю герб Володимира!
В мене воля, в мене віра,
Прометея жар любови:
Геніи я і Дух Народу!
У соборній сій Державі
в руки сам беру булаву!
I Обида щезла чорна,
і Марену хмарну вбито,
в безвістях пропав сам Див...
Степ ожив нам весь розлогий,
ДнТпрові ревуть пороги,
КиТв золотом сияе...
Предків дух над ним витае,
Осьмомисла Ярослава,..
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Дух Великого Богдана!...
Се ж воскресла наша слава!

3 над ДнТстра... з краю Данила,
йдуть прочани, повні сили,
йдуть у КиТв злотосяйний,
в блеску... в шумі буйних нив...
йдуть з прапорами й співають:
„Хай живе, живе Соборна !“
Н в Софійському заграли,
задзвонили срібні дзвони,
як прочан жерцТ витали...
Чисту жертву враз складали
і на злуку присягали !
I заграли срібні дзвони,
срібні дзвони, ясні тони
і дзвінкі піснТ поклони
сонцю—ясному Дажбогу,
що віщус перемогу
в день відродження Держави !

Будь спокійна, Украіно !
Щастя, волТ запорука
с братів присяга-злука!
Будь спокійна, Украіно! —
Ми зсднали наші груди,
бодрим духом на вс’і труди :
Нам нова пора наспіла,
днТ змагань до правди... дТла !
Грайте, дзвони... срібні тони

Іпіег агта...

і дзвінкі пісн’і поклони
сонцю — ясному Дажбогу,
що віщуе перемогу!
Се не мрія... се не сон...
Нас не дТлить більш кордон !!
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Пісня „ЗеленівцТв“.
Гей, ідемо, гей, ідемо,
та не на весТлле!
Гей, ідемо іскосити
отруйнее зТлле!
Від коріння... до насТння
сносимо його на прах,
хай не буде цього зТлля
тай на наших на полях !
Гей, лаштують нам весТлле
проклятущі хижаки,
серед гвалту, божевілля,
відтаннюемо танки !
Припинили нам весТлле,
біль щемить у груди,
гей, розрадьте божевілле,
добрі, рідні люди!
ВесТльного плаття
нам не ладьте ще, —
хай горить багатте,
хай ще молот бе!
Хай зміниться, братте,
край весь в арсенал,
хай горить завзятте
та военнйй пал!

Сносимо бадилле!

Ворожу власть
звалимо на прах!
I не буде того з'Глля
на наших батьківських полях.

Іпіег агта...
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Пісня Чорношличників.
Ростра зброя, чорне плаття,
у душі огонь завзяття !
На визвольний рве нас шлях
чорний із тризубом стяг.

Срібний тризуб, чорне дно,
смерть... житте — нам все одно.
Чорношличників завзятте
знають добре хижаки.
Із визвольного шляху
нам немае вороття;
перелилась чаша вщерть:
або воля, або смерть 1

Нам нема в ярмі життя,
нам нема вже вороття;
помстою гремить наш хор:
Воля — смерть I
Се наш прапор 1
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Кажет, що плачет при звуках моТх
слів-пісень...
Знает, дитино, чий голос до тебе через
мене мовить... чиТм голосом я співаю — ридаю...?
Знает, чий жаль сей заклятий у пісн!
моій, жаль, що твою душу болем переймас
і сльози викликуе ?
Пісня моя тільки відчуттем суму... трівоги
Матери Велико!.
Пісня жал’іеться на кривди... зусилля...
лиш вислів великого горя-печалі народу ці'лого.
Горе, біль народу мого залягае душу
мою... в пісн! тремтить сльозами і в душі
твоіи відгук находить...
Я бачу огню і крови море...
Я бачу згарища кругом, руі'ни...
Я бачу хмар грізних, бурливих ті'ни...
Я відчуваю біль народу... горе.
В пісн! моіи ти чуеш голос УкраТни.
„Вільна була я, та вороги взяли й за
ковали мене в кайдани...
Рани давн! розривають та ще й завдають нові...
І_Цо тільки до життя піднесу руки, знов
дісгаю нові ударі та нові! муки...
Свобідна була я... на землях просторих
була я княгиня...
Нин! — в сі’м! народів вільних — тільки
я одна лишаюся — рабиня...

іпіег апла...
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Я тільки в немочі великій, у знесилл!, а
вороги раді б бачиги мене в могил!...
Жива я — а вороги сусТди кладуть мене
до труни..."

Знаеш, дитино, чому плачет при звуках
мое! пісн! ?
У н!й...
Не срібні струни арфи так дрожать.
Не стогін се дерев у бурі час.
Не шум се колосистих градом битих нив.
Н! рев живих та бистрих вод,
коли грани спиняе гін...
коли мороз бере !х в ледові закови...
У пісн! ціи
жал’іеться безкрайні’м морем сл!з
пролитих
Народ.
У пісн! скарга — жалоба одна.
Ой, бо ж над нами знову ночі тьма...
Нова мурована тюрма...

6
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Иде туга... 3 раннТх л’Гт
іде за мною в слід, —
і тільки труд і бій
ще лагодить той смутен мій...

Хай труд і бій і жар пісень
скоріще дасть вам волТ день.
На бій великий душ спішу,
в ряд! борців наш стяг держу;
там, де рішасться борня,
хитаеться судьби вага,
кидаю жар огонь пісень,
лай скорше блисне волТ день.

Іпіег аггпа ...

Туга.
'і
Де ти ?... Де ви?... Ой, цить... Ой, цить!
У серцТ мому лютий біль, —
мов скошена трава усе лежитъ?...
Немае вас ? ! Не буде вас ?
Як по жнивах скрізь пусто серед піль...
Де ви?... Де, брате, ти ? Ой, цить!
У серцТ мому лютий біль!
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1\оли спокою день настане ?
Коли раз сонічко погляне
на землю і на цвіти
тут, де пливуть кроваві ріки,
конають людські дТти ?...
Ой, мир усТм, що полягли у бою !
Та мир і тим, що із журбою
та з тугою лишилися по втратТ...
Спокій цТлому світу,
спокій і серию ВСЯКО! людини...
Нехай і память днТв кровавих згине...
Мир вс’Гм — на віки!

Іпіег агта.-.

В зимовий вечір.
Землю крие снТг спровола,
в далТ видно блиски лун,
лячно, сумно доокола ..
В хатТ цвіркотить цвіркун,
скрипку зияв малий Микола,
та не доторкае струн...
А на кужел'Г дТвчата
навиваютъ білий льон, —
мовкне пісня лиш зачата,
десь озвався болю тон;
ізжахнулись небожата :
щось майнуло до вікон.

Хто се? Хто? Чи тТнь людини,
чи живий ще?... Ворог — друг ?
Чи в час туги з вихром лине
і глядитъ прощения дух?
Вже матусТ без причини
з рук не випав піря пух.
Бачить певно стать кохану ;
руки склались до молТнь...
Син пішов — у путь незнану...
Чи вертас тільки тТнь ?
Може бачить лиш оману :
„Глянь — чи хто ввійшов у сТнь?
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Вихор тільки... Чутно в пол!
щось нов свист, мов шум та гук„
наче плач тих, що без долТ:
„Господи, спаси від мук...“

НезлущеноТ фасолТ
дитинята мечуть струи
і в огонь, що погасае,
докидаютъ ще скипок.
Тихо гурт про бій співас,
вяжеться перлин низок,
і за піснею в безкрае
преться думка — в край казок.
Близько північна година.
Рзеться пісня... рветься льон; —
і міцнТе хуртовина,
стсгін беться до вікон...

Чи побачить мати сина,
чи лиш тТнь у тьмі вікон ?
Що було се? Дійсність ?... Сон?...

ЖалТ матери.

Ой, калино, цвіте туги,
де мій син — один і другий?
Чи ти знаеш, чи відаеш,
де соколи спочивають ?
Ишли калинку піднТмати,
і пропали... Де? — не знати!
Чи взяли Тх хвилТ ріки ?
Чи де стегнуть, як калТки ?
Чи пропали з рук ворожих
при дорозТ, де хрест Божий ?
Чи Тх кинули д > ями
з ворогами — москалями ?
Чи гребли Тх добр! руки?
Чи рознесли тТло круки?
ДТти, чи зійдуся з вами?
чи з журби піду до ями?
Як би знала, де могила,
я б слТзми вас воскресила...
Чи ви як дві кагтлТ в морі ?
Чи як дві на небі зорі?
Ой, ти, доле зла, жорстока,
чем я в світТ одинока?
НевлТчимі в серцТ рани...
Світ увесь у безвіеть кане...
Світ у темінь западае...
в серцТ голос ваш лунае...
3 горя я неначе мертва...
Та ми здасться хоч та жертва?
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Юність вашу, вашу вроду
віддала я для народу...
Я ж для нас бажала волТ...
Ой, гроби — гроби у пол’Г...
Гнеться калинонька в лузТ;
наші все ще не в потуз!..
Як пірвуть ланцюг на собі,
чи згадають тих, що в гробі ?
Чи та жертва вже остання ?
Чи далеко«до свитання?

Іпіег акта...
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ІѴІельодія одна лунае в тишин'Г. —
Я чую все ТТ. — 1 тиха і сумна,
як тихий плач у сні...
ридання — плач без сліз,
як шум віток беріз...

Мельодія одна — та тиха та сумна
росте, дзвенить в одно.
Ой, що се — що ?
Шум градом битих піль?
Тріск ломаних топіль ?
Зойк — боевищ гроза —
в мельодіТ луна ?
Чий се розпуки крик?
Кому весь чар життя поник ?
Хто плаче так? Ой, хто ?
Дишилося гніздо — гнТздо таке пусте...
Дружиноньки нема...
Дитяточко мале...
Чи матТнка стара
у світТ с’Гм сама?
Хто побивасться,
волоссе в болю рве?
Зі світа щось зійшло,
щось скарб житія взяло...
Хтось відійшов відсіль — на віки...
нас лишив...
ВідсТль хтось відійшов,
з собою скарб пон'іс —
все щасте, всю любов,
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_____

з собою взяв весь рай...
Лишився нам одчай...
Хто плаче так без сліз?
Чи вихор ломить, гне —
чи рве вітки беріз ?
Шумить горючий лТс,—
дубвелитень паде ?
Хтось відійшов відсТль, —
лишився тільки біль...
Лишилася одна —
мельодія без слів — сумна...
Я чую все Ті — (вона в моТй душі)
як тихий плач — у снТ...

Іпіег агта...

Поклін борцям.

В

борні за Вітчину,
в надсильному дужанню
в могилу Ви лягли
в життя самім заранню...
Обильно землю сю
Ви крсвію зросили,
лягли в сталевій зброТ
на полТ Слави — Ви, Геро’Г!

Офіра ваша — цвіт
дасть жниво золоте.
Ваш Дух — світило — стяг
на бою шлях
зове!

О, спіть, Орлята, спіть !
Хай гарний сон Вам сниться далТ..Хай сниться волТ час
та ще й свободи день...
Хоч погляд Ваш погас,
хай дал’Г сняться вам скрижалі',
що снились Вам в життю !
Побідних ждТгь пісень 1
Безсмерних ореоля
вінчас Ваші чола!
Про Вас співати ме народ
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лицарський спів рапсод!

До Ваших ми могил
ідемо повні віри;
безсмерте духа — чар,
посвята — серця жар,
завзятте юних сил
і велич вся офіри
скріпляють нам серця
н адТею життя!
Не дармо Ви дали
в сфірі кров свою; —
воскресне Вітчина !

Поклін Борцям поклін !
1 слава !! !

Де тут краса? Де мир? Де лад?
Світ повен злоби... повен зрад...
Де спільна цТль... мета одна?!
Контрасти скрізь... і скрізь борня !
Хто відповідь на се нам дасть:
Чом світом править лож... тьми власть ?

Заглади дух збільшае біль:
могили тлТнь усьому цТль.

Даремний бій, даремний труд:
в ру'Гнах край весь... тине люд...

Та инший спів — тріюмфи дня —
співае творча міць життя :
Ру’іни вкрию барвним цвітом,
гроби зеленим оксамітом...

Пташнею звеселю простір !
Кріпися й ти, народе, й вір!
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Покинь думки про тлТнь могил,
добудь з душі знов творчих сил !

Збільши свій труд... втиши свій біль:
— Рости й творити всьому цТль!
До ідеалу йди... гляди з бисот :
житге е вічне... вічний с народ!

Поглянь: листоньки розхиляе цвіт!...
I вір: живий і невмирущий світ...

Після бурі...
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Сзітло правди шлях нам стелить,
не кажімо: „Горе“ — „Леле"...
Не кажім: „Не знаю“... — „Може“...
тільки: „Зборю, що вороже"
тільки „Хочу" ! — „Доведу* !
„Сміло прірви перейду"...
„Перейду, хоч гнеться кладка"...
Нас веде свята ц'Гль — гадка...
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Не сумуй і не скигли,
хоч круг тебе холод... мли...
хоч усюди ніч без зір...
Не сумуй, а кріпко вір:
Завтра буде сонце!

Сонце розяснить блакить.
Зацвите і ярий цвіт,
і пісень побідних тони
попливуть під неба звід...
Струя тепла, животворна
покріпить на бій, на труди,
і пригнобленим рабам
сил додасть до оборони.

Не сумуй і не скигли,
хоч як тяжко-важко нам...
Тільки нинТ холод, мли...
Завтра буде сонце!

Після бурі...
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Не говори менТ ти знов
про наших ворогів !
Се світла вороги :
живя ом усТх
ненависть, зло,
а не любое !
В поход? душ на свігла шлях
не стрінеш Тх:
вони у млах
ідуть у низ... на дно...
О, не кажи менТ
про злочини брехнТ...
Крил дум не обтяжай;
летТм у світла край
у блеск — вільні 1

В поход? душ... у блеск вершин
приймім тягар терпінь і жертв;
для поколі'нь, що йдуть по насг
тривкий лишім дороговказ.

Рід Ефіялыів,
Ксантип, Медуз
і Юди рід
із чорноплямою паде у тьму
у низ, на дно,
на спід...
Оруже Тх — облуда... зло...
Про наших ворогів... мовчи...
Коли ж приманюе
тебе Тх щасте ефемерне,
гинь — як вони,
у царстві тьми...
7
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Пісня поворотних засланцТв.
Минувся жаль... забувся гн'Гв...
Любови міць спалила гріх...
Лунае скрізь дзвінкий наш спів,
вертаемо до рідних стріх !
Вертаемо до ясних брам,
до нив до наших.. на село...
Завія-буря нас несла.
А хоч між нами всТх нема,
полову вихор лиш рознТс;
пусте було, що взяв нам біс,
полову взяв... лишив зерно...

До нив вертаем, на село,
вертае з нами і добро !
На щирий труд — для Вітчини,
Маріе, нас благослови!

Після бурі...
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Благовіщенне.
У ГалилеТ на веснТ
з дожиданнТ минають днТ,
повисла тайна над землею,
а ластівок нема з вирею...
По чорнім полТ... по чорній ниві
снуються мряки таемні, сиві...

У ГалилеТ вянуть лТлеТ...
На божий люд упав тягар,
Знущасться Ірод варвар,
знущаеться жорстоко...
У ГалилеТ проти Римлян
горитъ ненависть в серцТ громадян,
горить жар мести... велитъ закон :
„Око за око...“
ЗнТмаються протести, крик:
— Гнобитель тут не пан!
Одною думкою народ проник :
Жде зміни
для рідноТ краТни.
А зір Сибіль глядитъ на Оріент...
Віщують з лету хмар: хвилина — мент,
а втихне біль... у млТ таемне щось гряде.
Ще не потух народу дух...
Народу славу віщуе Симеон:
— Здержіте стогін... здійсниться сон !
Люд кріпить ветха пророкиня Анна,
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віщуе радість перемог!
Серця в гору ! Воскликнемо :
Осанна !

Удосвіта на ржавий мох
блеск затрави паде...
У блеску лун із неба йде вістун,
Пречистій МаріТ у мрій годин! —
вість подае...

„Благословенна Ти в женах!"
Захоплена, немов у бурю туя,
знТмаеться до маестату Матери любови»
„Твоя хай буде воля !"

Зазолотився чорний шлях...
Пливе весняна, животворна струя
— обнови :
Нллилуя!
Встае зі сну окрилене створінне,
з левад упала тТнь глибока,
зашелестТла і осока,
метелики звергли кокони,
а на осонню цвитуть анемони...

Хтось шепотом про вість сказав...
Хтось це зачув... вість гаем передав..►
Шумить вже осокор...
пташат озвався хор...
Шу-шу... Шу шу... он загуло в діброві:
Пора ! /Л будьмо всТ готові...
СвятТм в огнТ мечі на чин !

Після бурі...

Йде Божий-чоловічий Син !...
Минеться скрута й рідний люд
на вол! заживе...
Л дзвін лунае... дзвін гуде
і благовість про царство Боже
у світ несе...
Великий дзвін ! I!
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Просфорою дТлюся з Вами,
заточники, переселенцу,
(далеко Ви — та серию близькі);
нехай сей жаль по Рідній НенцТ,
що Вас сповив слизьким зміем,
зоря Свят-Вечера розвіе,
нехай піддержуе надТТ:
I нам та зірка заясніе,
та до воріт самого щастя
нас поведе... покаже нам
наш Вифлеем !...
Просфорою дТлюся з Вами,
трудівники, сини рілТ:
Дай, Боже, Вам із крицТ сили !
Хай тугий дух не дасть упасти
під тягарем журби... неволТ...
Тривайте в вірі, Непоборні:
Пробегься світ крізь хмари чорні,
по днях сучасности кровавих,
іде майбутне в блесках ясних
ново! радости і слави
Просфорою дТлюся з Вами,
Провідники змагань за Волю:
нехай сьогоднТ Вам тюрма
в снТ зміниться у тихий рай !...
Благословенна жертва Ваша:
без жертв відродження нема!
ДТлюсь просфорою — думками
зі всТми, братте й сестри, вами,,
як бачу Вас... як бачу всТх —
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із брам міських... зпід сТльських стріх,
незломних душ світлистий ряд,
що рветься стати — в ярі лави...
Нехай Вас кріпить чар коляд.
Минеться — вірте ! — злоби ад,
розірветься ярмо жорстоке...
Тривке лиш те, що величаее,
безсмертне, вічне те, що ясне...

Просфорою дТлюся з Вами,
Ви, провозвісники... пророки,
всесильні вірою Всеправди,
задивлені в Зорю емэлем I
Дай, Боже, Вам в щасливі дні,
побачити, мов Симеон,
спасения Світло люду свого,
народ вести в наш Вифлеем,
з народом заспівати враз :
Месія — Христос наш,
і пан наш, для всіх нас
народився.
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Весна !... I зимовий скінчився сон
і пісня безсловесна,
побідна пісня та, Воскресна,
скрізь залунала...
Із овиду щезають хмари,
земля надТла золотий хитон
із блисків тканий...
Н на заораній рілі
спочили мить мандрівні журавлТ
і радять раду... і стають у пари...
Пташина кожна вже кубельце стеле...
Зазуля долю закувала...
Із лі'сових святинь
пливе молитва перша молодих сосон...
Цвитуть рясти !
РадТють всТ 1
Розірвані закови крижані!
Весна !
А ми? Я ми ?
Ой, леле! Леле!...
Ми під вагою преважких заков...
Та не схиляймо в низ голов
і долТ злій
на перекір — ідТмо на пробій!
Як животворне соняшне промінне,
нехзй скріпляе нас любов!

На труд обнови!
Почерез прірви хай веселковий

Після бурі...

105

надТя наша закине міст !...
Велика віра хай нам дасть спасение...
Із лТсових святинь
пливе молитва молодих сосон...

МолТмся 1
За силу до творчого труду,
за відбудову зруйнованих гнТзд
мол’Тмся...
МолТмся за сил наших зріст!
I зимовий скінчиться сон...
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Над овидом, нуди не глянь,
саван із хмари розпростертий...
Проголосили вороги
,
над нами присуд смерти!...
Впялилось терне в скрань,
у верх налито чашу нам — страждань...
„Звершилося — сповнилося...'4
Сердито — плитами прибито
могилу - гріб...
На УкраТнТ... як вона широка
весь шлях — в хрестах... в хрестах...
Тобі до стіп,

до найсвятТщих рук,
Ісусе Христе,
принос складаем чистий
із наших мук,
складаемо ладан
при брязкоті желТз-кайдан
і молимо Тебе плачем без слі'з :
Щоб Правда воскресла
і Волю принесла!

Ти хрестну перебув дорогу,
то й лекше власний хрест носити нам...
СвоТм життем — життя подав нам зміст,
тому ведеш і нас до ясних звізді...
Над смертію відні'с Ти перемогу,
з любови в темну хлань зійшов,
до аду брам,
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мерщв з могил збудив, —
тому нас вірою в житте скріпив:
Хоч край в руТн'Г...
хоч шлях наш губиться в хрестах,,
прокинуться мерцТ у домовинТ,
зірвуть могильні саванн...
Прокинеться і Мати-Страдниця
із піснею побіди на устах!...

Щезають з овину злі хмари,
свитае ранок золотий,
над'Гли небеса блакитні шати,
скрізь розлилися весняніТ чари...
аромати...
Розвіяв тТни блеск зоріння,
спливае повінь світляних искор,
житте підносить свій прапор,
поломяний прапор !
Йде для рабів та довгождана
Свята НедТля !
Осанна ! !!
Иде третій день святий
відродження і розвесТлля,
День Воскресения ! ! I

1108

Для НеТ - все !

Тіни мовлять :
ОстаннТх хризантем
ви не вяжіть в рантух,
на гроби не несТть
в десятил’Гтте...
Не сниться нам в могил'Г квітте...
Не прагне рож наш дух!

Високо піднТміть,
народніи наш емблсм !

Скинь, мамо, чорну ризу,
скинь, жінко, чорний фльор...
Нехай замовкнуть флети,
нехай сумний замовкне хор,
затихне плач... розпуки крик...
Не куй нам, брате,
із білсго мармору памятник!
Всю міць душі зберіть,
храм волТ довершіть !...
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Спогад.

То не сон., не сон... то ява !
То воскресла наша слава I
То вільні... своТ то люди
досвіта ідуть на труди.
Сяе стяг... лелТють ленти...
Тут кладуть вже фундамента,
там плугаторі на ниві
в блесках сонця йдуть щасливі...
В своТй школТ сміх дітвори,
срібні гомони і хори...
Привитай іх — гей, левадо,
рідним звуком : Ладо ! Ладо !
Зашуми і ти, діброво,
дійсність се — не мрія-слово...
Що се ? Знов бурунні згуки ?
Хмарою злТтають круки...
Що се? Блеск пожеж на фон'Г ?
Скиби на рілТ червоні...
Понад дебри... млаки... нетри
з вихром лине плач Деметри...

Цить, о цить ти, Земле-мати:
по сТйбі — жнив треба ждати...
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Замовчіть ви, чорні круки!
Як не ми, діждуться внуки !
Бачуть, бачуть очі туги
чар красок і світла смуги...
хоровід... дТвчат багато...
Нх, це жнив Велике Свято !
Це озимина доспіла,
колосками зашуміла,
колос нив і піль розлогих
гнеться Власникам під ноги
і шумить гимн перемоги !

Ясний розсвіт... зелень... цвіти...
Сам народ став володТти.
I лелпоть знов прапори
в ясний день Деметри-Кори ..
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I. XI.

В той день...

в той день...
в день слави,
в подій Нннали ми вписали
великий чин!
Від снів — пішли — до дТл !
Почерез грань,
крізь дим і згар
ішли ми без вагань
і клали фундамент
Держави !
Той день,
що завитав у гомон! пісень,
в народнТх шелест! стягів,
Ви — що живі ■— впишіть в сердецъ
[скрижал!...
Ид!ть дал!!
Зачате Д!ло довершіть !
Не вс!х... не вс!х нас імена вам звісні.—
Та вс! — вс! як один,
що йшли тод! — в осі'нніи мл!
на чин,
шлемо ми заповіт з могили:
Той фундамент — освячений
героі'в кровю —
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не сміють зруйнувати вам ворожі сили.

В той день,
коли в осТннТй млТ
палають знов акорди піснТ:
На зрив ! На чин !
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22 січня р. 1918 — 1928.
й хоч у хуртовинТ
ми стратили усе,
надТя в нашім серці
буяе і цвите !
Лишилися руТни...
лишилась нам — тюрма,
однак у нашім серці
зневіри ще нема !
Не поборов нас ворог,
бо духа не зборов,
бо е ще в нашім серц'Г
до Вігчини любое !
Нам віри в нашу правду
не взяли вороги; —
ми шляхом — хоч тернистим —
прямуем без ваги 1
ЗемлТ дали данину:
ГероТв наших кров!...
Серия у сталь змінили...
Нас ворог не зборов !...
Идемо бадьоро, сміло
на стрічу дням, що йдуть...
Борня — аж до побіди :
— се наша ці’ль і путь !
Хоч з бурі — хуртовини
лишилась нам тюрма, —
в душі е жар завзяття
і пісня боева.
8
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10. 7. 1709 — 10. 7. 1929.
В 220 роковини ПолтавськоТ битви.

Нічого це... нТчого,
що в бою побідив Петро...
Полтавські боТ
у вічність канули давно...
НТчого це... нТчого,
що він паде один...
Встае нас много... много:
встас народ
на боротьбу святу, — на чин !
1 без зневіри, без розпуки,
не дбаючи про тТла й духа муки,
■стае народ до боротьби :
— За право
та за достойність свого „Я“!
Гей, не страшні нам днТ твоТ, Полтаве,
коли народ не вірить в смерть,
коли іде на стрічу сонцю
коли на стрічу йде свобідному життю I
Паде титан... Мазепа... герой легенд...
Н нам усе, за що страдав, святе !
Імя його в серцях живе 1
Імя його для нас — у кожний час
спів боевий, що порива
вперед, вперед,
до м . !
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Імя його — це шум
орлиних крил...
МогутнТй зрив живих народу сил...
Імя його — для ворогів — це глум ..
а враз і жах... незмірний жах...
Для нас — для поколТнь —
імя його — символ стремлТнь...
символ визвольних дум...
НТчого це... нТчого,
що побідив Петро :
імя Мазепи — це звено, що вяже нас
в одно —
в народ!
Імя його — це власть... це міць...
проворність,
що віру нам дае в безсмерте наше,
що віру нам дас у нашу Волю... Долю...
в Соборність!...
НТчого це... нТчого,
що він упав один...
Стае нас много-много
дочок — синів його...
Стае народ
звершити чин ..
свою рапсодію скінчити.
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Жанна д’Арк.
1і імя — побідна пісня —
луною досяга вершин блакитних.
ГГ імя — той дзвін, що в тишинТ гуде,
сягае згуками небес високих...
Вона — земл’і свое!'
тим найкращим цвітом,
уплетеним в вінець народнього весілля...
Гі імя —
віки у гльорію сповили...
3 огнТв автодафе,
що зажегла жорстока помста
[ворогів,
голубкою зні’маеться Вона,
зі співом : Воля ! Рай !...
1з кострища безсмертного легендою стае,
у сяйві... в заграві геройських ді'л—уся,
у ні'мбі з ясних зір...
Вона — правдива казна перемоги,
манить — і зачаровано істнуе вічно...
Вона в безкрайому часТ
як божий міт I
Гі імя — символ зеднання Вігчини !
ІГ імя — солодка смерть за Вітчину...
Яс

*
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У стіп памятника ГГ
в захопленню йдуть покслТння...
Нащадки — лидарі навколТшках...
НавколТшках і світ весь — перед нею...
Вона —
любовю — жертвою
свята 1! 1

118

Для Неі • все !

Маківка.
(1915 — 1930).

Де ревли гармати, де свистели кулТ...
нинТ орлів клекіт... нинТ зов зазулТ...
Небо знову сине... сонце знову ясне....
Стяг цей тут остався... стяг цей нам
[не згасне...
Не зблідне... не згасне... остане на віки...
За цей стяг пролили ми кровав! ріки...
Несла Половчанка кров ген до Опору..СтрільцТ не схилили ясного прапору.
Ой, неслась Опором кров у Чорне Море...
„Не дамо !“ — лунало — „Ворог нас не зборе 1“
Серця в нас палають завзяттем,
[любовю,
ми нові под’ГТ записали кровю...
Ярим цвітом вкрита землиця кровава,
на Стрільців могил!’ барвінком мурава...
Поміж барвіночком шепчуть незабудьки:
Ой, сестриц!': цигьте — щезнуть
наші смутки..Згадують цвітоньки громовицюбитву,
запахом до сонця — в небо шлють молитву :
Ой, сестриц!’, цитьте: — з нами Божа
ласка,
Маківка ясн’Ге в срібній мл!’, як казка-.Хоч ті душегуби полишали зруби, —
смерічки га дуби знов підносять чуби...
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Дуби рвуться в гору юні та лискучі,
не лячні Гм громи... не страшні Тм тучі...
Маківка та Клива горда і щаслива. .
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НадлТтають, як ті птахи, вісти з лугу :
— Ой, ростуть ворожі дуби — у потугу !

А та наша калинонька гнеться в тузТ,
ой, нема для неТ сонця в ріднім лузТ...
Розпростерли буйно чуби — горді дуби;—
вяне у холодній тТн'Т цвіт наш любий.

Ой, як тебе нам здобути, ясний світе ?
Що псможе, як зірвано з дуба віти ?
Ой, як тоТ калинойки жаль нам—жаль,
аж досада нам зміняе серце в сталь...

Хай росте ж досада в серцТ з дня
[на день, —
лай зрубае вістрем сталТ гордий пень...
I скупаеться калина в світла смузТ, —
оживе і стане красна — в ріднім лузТ...

Одягнеться у квітоньки снТжноткані
і росою заяснТе на свитаннТ...
А в полудне прибереться у коралТ —
і минеться наша туга тай ті жалТ...
Гей!
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Н маків цвіт — як та доріжка
палас, веться серед піль,
а в цвітах тих і кров сердечна,
а в цвітах тих і чорний біль...
ЦТлус сонце маків цвіти,
платки-уста пс'іть роса —
у цвітах тих і жар любови
і саможертви вся краса...
Лягли в останнТй тут пригодТ
СтрільцТ-Соколи молоді...
Не руш — не руш — не рви — тих цвітів,
ті цвіти кровю Іх — ЖИБІ...
I не жалТй так тих, що впали ; —
віддай Героям славу честь...
Бач, рясно так в пшеницТ ярій
палас цвіт як грань... як месть.
Життс погашене нечайно —
у цвітах гін найшло ось тут...
ВогнТ притасні хвилину, —
укриті искри бурі — ждуть...
Жигтя і смерти пісня вічна...
Палас спіс в ярій мак...
В нсвій пригодТ цвіт посвяти
покаже нам дорогу-знак...
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Свято піснТ.
Пісне наша, пісне,
наша ти відрадо,
звеселяеш нам і хату,
ниву і леваду...

Пісне наша, пісне,
гей, ти наша славо,
до життя ти нас збудила,
і даеш нам — право!
В тобі, пісне, сила
і краса і чари,
ти збудила — зединила
Украі'ни шари...

У твое столТтте,
в днТ твойого свята,
дай надіТ, дай нам віри,
пісенько крилата.
Задзвени нам сміло —
гомоном побіди,
хай почують, що живемо,
дальші — і сусТди...

В скарб! Украі'ни
ти найкраща перла,
доки нам лунаеш, пісне,
доти : „Ще не вмерла !"
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О, Книго ти наша !
На картах-скрижалях твоТх ще Судьба
різьбить : Боротьба !
О, Земле ! О, Мамо 1
Наш люд то — біль !
Велика ц'Гль:
ДТлТмо труд!
ДТлТмся з ним —
неначе хлТбом — словом огняним,
тим словом, мов горючий бір !
Тим словом — грім !
Хай слово серце в зброю зодягне,
хай прийде суд!
А хоч і тут і там
ще не один зруйнуе буря дім,
здвигнемо знов
тверциню храм !
А недоказане хай з білих шпальт
[читае зір.-»
Крім слів — у КнизТ нашій -— сердя зміст
і серце серцю заповість про днТ, що йдуть.
Картини білі
рвуть
на чин... на дТла смілі!
Хай слово — жар-огонь
із вірою в майбутне вас веде,
хоч через тернем вкриту путь —
ген, ген ! де обнімаеться з землею небо...
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Де тьму і кригу

сзіт золотий зборов!
Де овиди нов!...
До вічних правд... до вільного життя
вільна дорога !
I з щастя трепетом... і з гордістю у книгу
ми впишемо гимн: Перемога!!!
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(Іаша Книга ! Ах, у Ніи
скільки снів тих... скільки мрій...
Що слТзми залитих карт...
Так усе... із роду в рід,
Наша книга : муки плід !

Гей, зберімо волТ гарт
і нові зачнТмо карги,
не сходТм з народа варти !
ПалТмпсест, старе письмо,
заступім нсвим : Діло !
„Кнут... Неволю... ЗлиднТ... Слези..Л
заступімо словом: Дезо!
„Лиха доля"... , Безталанна...“
заступім : Життю осанна !
А „Роздори“ словом : „Злука !“
Як та цТль, що гріе д'іда,
запалить до дТл і внука,
гнеть напишемо : Побіда ! ! 1

Наша Книга — наші дТТ,
гордоші, підйом, надТТ,
змаги і любов і лет
до високих, ясних мет,
святощі і скарб чуття,
джерело і творчий рух,
що нестримно і завзято
творить храм свій... власну хату...
пориви... шукання... рух...
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Для НеТ - все !

Наша книга ■— се звук лі’ри,
що ятрить нам серця рани,
що палить, неначе грань!
Нле в нТй — і легіт віри :
Не довічні ті кайдани...
Гей, Народе наш, устань!
Золотий свитанок, — глянь...
Наша Книга — се наш стяг,
що веде на волТ шлях,
ген веде із пекла мук...
€вангеліс життя,
хай іде від ,я“ до „я“,
з рук до рук!

Після бурі...
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Звенить у серш... звенить в одно
дрібне слівце оте :
Звено !
Спійло святе — свята любов!
Звенить і зов:
Для НеТ — все !
Зложім обіт —
із гаслом тим
в житте іти,
іти вперед,
де на верхах... в осяйній далТ
блестять скрижалі :
— В імя ІТ...
— Для НеТ — все!
Нехай наш зев
еднае нас
творить ядро...
ввійде в нутро... в народу глиб...
Любов ІТ
неначе страсть,
неначе жар,
о горне всТх,
зедна в одно !
Як гурт зросте,
тих, що трофе'Т
змагань своТх
дадуть для НеТ,
як кожен дасть
для НеТ — все,
хоч би житте, —

Для НеТ - все !
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завершило,
що Дух ’ГГ,

п

ЗемлТ ц’ГеТ,

що голос крови
велитъ...
Порушимо хоча б і гльоб
з основ! ..
Зірвемо полотно
ненависних нам декорацій...

Звенитъ в одно
слівце дрібне...

Звенитъ... звенитъ...

