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ЛІРИКА

УКРАЇНІ
І

Ти звеш мене, й на голос милий твій 
З гарячою любов´ю я полину; 
Поки живуть думки в душі моїй, 
Про тебе, ненько, думати не кину. 
Як мрію чистую з найкращих мрій, 
Я заховаю в серці Україну, 
І мрія та, як світище ясне, 
Шляхом правдивим поведе мене. 
Нехай той шлях важкий, нехай тернистий! 
Але хіба тоді квіток шукать, 
Коли тебе, твій любий образ чистий 
Несхнучі сльози тяжко туманять? 
Коли твій геній навіть променистий 
Онемощів і почина згасать? 
О ні, того скарають муки люті, 
Хто зможе в час такий тебе забути! 
В біді твоїй рідніша ти мені; 
Тобі несу я сили всі, що маю; 
І працю тиху, і мої пісні 
На вівтар твій побожно я складаю. 
Натхни ж мене! Нехай у мертвім сні 
Я днів моїх даремно не загаю! 
Нехай я знаю, що недурно жив, 
Що за життя тобі я заплатив. 
Коли я був дитиною малою, 
Красу твою повсюди я вбачав, 
Здавалась ти веселою, ясною, 
Мене твій вид веселий чарував, 
Тоді я ще душею молодою 
Про муки тайнії твої не знав; 
Тепер же бачу я твої страждання, 
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І ще зросло моє к тобі кохання. 
Прийми ж мої пісні, як дар малий 
Великої і вірної любови! 
Піп зможе дати мій талан слабий 
В скарбницю любої твоєї мови, 
Він певно дасть, і знай, що в час страшний 
Твій син тобі не пожаліє крови 
І що не спинить страх усіх погріз 
Моїх пісень, моїх за тебе сліз.

30 серпня 1888 р.

ІІ
Поки душею я не втонув іще
В нірвану й тіло ще не розпалося,
Я можу ще тебе, Вкраїно,
Серцем кохати й тобі служити.

Я ще твоєю втіхою тішуся,
Я ще твоєю мукою страждаю,
Я можу ще в гарячих мріях
Благословляти тебе на щастя.

Але чому я цілої вічності
Не маю віком, смерті не знаючи, –
Я вічність би віддав для тебе,
Рідний і вічно коханий краю.

Єсть вічність, кажуть, душі безсмертнії
Вмирать не можуть, ні руйнуватися,
Але по смерті мусять жити,
Можуть дізнати блаженство райське.

Яке ж блаженство, краю коханий мій,
Твоїм без тебе дітям зісталося?
Чи може бути той щасливим,
Хто вже не бачить тебе й не чує?
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І хто не може правду довічную,
Котру на небі прямо вбачає він,
Справдити на землі коханій,
Ні помогти їй не може словом?

Ні... ні! Не хочу щастя такого я!
Нехай із тілом гине й душа моя,
Коли тебе я не могтиму
Серцем кохати й тобі служити.

1888 р.

ДО ДУШІ
Не сумуй ти, душе, 
Не боли через край 
І, поки ти жива, 
Обновлення шукай. 

У свою глибину 
Раз у раз придивляйсь 
І до гласу свого 
Кожен час прислухайсь. 

Якщо струни там є 
І дають тихий глас, 
То не вмерла ще ти, 
Ще настане твій час. 

Розбуди почуття, 
Що в тобі, може, спить, 
І жадання життя 
Хай у грудях кипить. 

А надія тверда 
Хай тебе підкріпля 
І в розумне життя 
Повсякчас направля.

                1885 р.
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ГРІШНИЦЯ
Твій знівечений вид, позападалі очі, 
Де обвели свій слід прожиті грішно ночі, 
І безсоромна річ, і навісна хода, – 
Все те гидливості в мені не прокида. 

Я не жахаюся, мов гадини якої, 
Тебе, принижена, занедбана всіма! 
Нема в моїй душі к тобі зневаги злої 
І слів докірливих на язиці нема. 

Мене великий жаль і дума обіймає 
Про молоде життя, що марно пропадає; 
Оповіда мені твій помарнілий вид 
Про те, як не з добра ти занедбала стид. 

Як горе – й не одно – твої дівочі літа 
Спіткало, й ти його стерпіти не могла, 
Бо молода була, не бачила ще світа. 
І ти шляхом гріха, заплющившись, пішла. 

Недоля зла тебе в страшну безодню пхнула; 
Упала в неї ти, упала і забула, 
Чи є відтіль назад надія вороття 
До щастя першого, до чесного життя. 

І думку навіть ти про те від себе гнала, 
Шукала забуття, а думка мимохіть 
З самого дна душі марою виринала, 
І довго не могла ти серцем зачерствіть. 

Але тепер ти вже загинула навіки, 
І шкода так тебе, занедбана всіма! 
Росте в моїй душі до тебе жаль великий, 
А слів на язиці докірливих нема.

             1884 р.
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РИДАННЯ ДУШІ
Бувають хвилини – душа стрепенеться 
Від дум невгамовних, від клопоту дня, 
І серце жаданням кипучим заб´ється, 
Душа, мов та пташка із клітки, геть рветься, 
І сум і ридання її наповня. 

І теє жадання якесь невимовне, 
Неначеб хотілось все вгору летіть, 
Де зорі червоні, де сяєво повне, 
Де лиха немає, бідота не стогне, 
Де нічого серцю боліть і щеміть. 

Великий жаль душу тоді огортає 
По згубленій давній її чистоті, 
Як їй, мов дитині, здавалося раєм 
Все Боже створіння на світі безкраїм 
І люде вбачались, як в небі святі. 

Їй жаль, що тепера усе їй немило, 
Що гидко дивитись на людські діла, 
Що віру у правду життя підломило, 
Що серце тепера усе розлюбило, 
Чому все кохання вона віддала. 

І хочеться знов їй себе обновити, 
Щоб все, як і спершу, вбачала вона, 
Щоб вірити знову і знову любити 
Могла вона. Тільки... їй, горем, прибитій, 
Зосталось ридання та дума сумна.

           1884 р.
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УКРАЇНСЬКА МОВА (ПАМ´ЯТІ Т. ШЕВЧЕНКА)
Діамант дорогий на дорозі лежав, –
Тим великим шляхом люд усякий минав,
І ніхто не пізнав діаманта того.
Йшли багато людей і топтали його.

Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов,
І в пилу на шляху діамант він найшов.
Камінець дорогий він одразу пізнав,
І додому приніс, і гарненько, як знав,
Обробив, обточив дивний той камінець,
І уставив його у коштовний вінець.
Сталось диво тоді: камінець засіяв,
І промінням ясним всіх людей здивував,
І палючим огнем кольористе блищить,
І проміння його усім очі сліпить.

Так в пилу на шляху наша мова була,
І мислива рука її з пилу взяла.
Полюбила її, обробила її,
Положила на ню усі сили свої,
І в народний вінець, як в оправу, ввела,
І, як зорю ясну, вище хмар піднесла.
І на злість ворогам засіяла вона,
Як алмаз дорогий, як та зоря ясна.
І сіятиме вік, поки сонце стоїть,
І лихим ворогам буде очі сліпить.
Хай же ті вороги поніміють скоріш,
Наша ж мова сія щогодини ясніш!
Хай коштовним добром вона буде у нас,
Щоб і сам здивувавсь у могилі Тарас,
Щоб, поглянувши сам на створіння своє,
Він побожно сказав: «Відкіля нам сіє?!»

1885 р.
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ЗИМОВИЙ ДІАЛОГ
Старий
Як страшно б´є метіль і завиває вітер!
Навряд, чи хто б посмів в таку негоду
Покинути село і теплу хату
І душу звірити сій лютій завірюсі!
А ми блукаєм тут удвох з тобою,
І не лякає нас страшенна хуга,
Що наче зважилась і нас пожерти
І заморозити усе живе,
Розвіять, рознести усяке житло
І з людних сел руїни поробить...
Ти змерз, Петрусю? На мою кирею!
Молодий
Та ви й самі цокочете зубами
І труситесь од холоду.
Старий
О, ні,
То не від холоду трушусь я, сину!
То так душа моя тремтить
І тіло все трястися заставляє;
Та й зуби цокотять не од морозу...
Коли я чую хуги завивання,
Коли реве і виє навкруги,
Здається, в тім я завиванні чую
Душі моєї жаль і плач великий
По страченій даремно молодо́сті,–
По силах, кинутих на марну працю
Без пользи людям і собі самому.
Прислухайсь: то душа моя голосить
По всім, що вже навіки поховала.
А поховала так вона багато,
Що чи й зосталось в ній тепер що-небудь.
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Усе, чим молода душа щаслива:
Веселий погляд на створіння боже,
І безоглядна віра до людей,
І чулість серця, котре одкликалось
На всяке добре почуття... Усе те
В собі я поховав, мій любий сину!
Твоя ж душа ще тим усім багата,
І зрозуміти се тобі ще рано.
Молодий
О, ні! Я розумію вас... Я бачу,
Який страшний то холод, що буває
У тій душі, яка вмира без смерті
І котра на землі не має навіть
До чого прихилитись, що кохать,
Котра й себе любити перестала.
Я розумію вас, і страшно стало
Мені те слухати. Тепер я й сам
Не від морозу вже тремчу.
Старий
Ой, шкода!
Навіщо я тобі збентежив, сину.
Ясний душі твоєї спокій? Нащо
Дав зазирнути у ту безодню чорну
Моєї хорої, розбитої душі?
Спаси тебе, создатель, від усього,
Що душу нашу нівечить зарання,
І борони від скорого зневір´я.
Мене ж, старого,– господи, прости,
Що замутив я душу ще безвинну!..


