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Беркут 
 
 
 
 
Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте! 
За те, що в груді ти ховаєш серце люте, 
За те, що кров ти п’єш, на низьких і слабих 
З погордою глядиш, хоч сам живеш із них; 
За те, що так тебе боїться слабша твар, 
Ненавиджу тебе за теє, що ти цар! 
І ось блищить мій кріс — ціль добра, вистріл певен, 
І вбійчеє ядро під хмари понесе він. 
І замість нести смерть згори на земне ложе, 
Ти сам спіткаєш смерть під хмарами, небоже. 
І не як Божий суд, але як труп бездушний 
Ти впадеш, судові тих моїх куль послушний. 
І не остатній ти! Нас є стрільців стосот; 
І все, що звесь беркут, полоще кров’ю рот, 
Вивищуєсь над мир, тривогу й пострах сіє, — 
Те кулі не уйде, як слушний час наспіє. 
А труп бездушний ми без жалю, без промови 
Ногою копнемо й підемо дальш на лови. 
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Безмежнеє поле 
 
 
 
 

Безмежнеє поле в сніжному завою, 
Ох, дай мені обширу й волі! 
Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною 
І в серці нестерпнії болі. 
 
Неси ж мене, коню, по чистому полю, 
Як вихор, що тутка гуляє, 
А чень, утечу я від лютого болю, 
Що серце моє розриває. 
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Червона калино,  
чого в лузi гнешся?.. 

 
 
 

Червона калино, чого в лузi гнешся? 
Чого в лузi гнешся? 

Чи свiтла не любиш, до сонця не пнешся? 
До сонця не пнешся? 

Чи жаль тобi цвiту на радощi свiту? 
На радощi свiту? 

Чи бурi боїшся, чи грому з блакиту? 
Чи грому з блакиту? 

Не жаль менi цвiту, не страшно i грому, 
Не страшно i грому, 

I свiтло люблю я, купаюся в ньому 
Купаюся в ньому. 

Та вгору не пнуся, бо сили не маю, 
Бо сили не маю. 

Червонi ягiдки додолу схиляю, 
Додолу схиляю. 

Я вгору не пнуся, я дубам не пара, 
Я дубам не пара; 

Та ти мене, дубе, отiнив, як хмара, 
Отiнив, як хмара. 
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Чого являєшся  
мені... 

 
 
Чого являєшся мені 

У сні? 
Чого звертаєш ти до мене 
Чудові очі ті ясні, 

Сумні, 
Немов криниці дно студене? 
Чому уста твої німі? 
Який докір, яке страждання, 
Яке несповнене бажання 
На них, мов зарево червоне, 
Займається і знову тоне 

У тьмі? 
 
Чого являєшся мені 

У сні? 
В житті ти мною згордувала, 
Моє ти серце надірвала, 
Із нього визвала одні 
Оті ридання голосні — 

Пісні. 
В житті мене ти й знать не знаєш, 
Ідеш по вулиці — минаєш, 
Вклонюся — навіть не зирнеш 
І головою не кивнеш, 
Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, 
Як я люблю тебе без тями, 
Як мучусь довгими ночами 
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І як літа вже за літами 
Свій біль, свій жаль, свої пісні 
У серці здавлюю на дні. 

О, ні! 
Являйся, зіронько, мені 

Хоч в сні! 
В житті мені весь вік тужити — 

Не жити. 
Так най те серце, що в турботі, 
Неначе перла у болоті, 
Марніє, в’яне, засиха, — 
Хоч в сні на вид твій оживає, 
Хоч в жалощах живіше грає. 
По-людськи вільно віддиха, 
І того дива золотого 
Зазнає, щастя молодого, 
Бажаного, страшного того 

Гріха! 
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Декадент 
 
 
 
 

Я декадент? Се новина для мене! 
Ти взяв один з мого життя момент, 
І слово темне підшукав та вчене, 
І Русі возвістив: «Ось декадент!» 
 
Що в моїй пісні біль, і жаль, і туга — 
Се лиш тому, що склалось так життя. 
Та є в ній, брате мій, ще нута друга: 
Надія, воля, радісне чуття. 
 
Я не люблю безпредметно тужити 
Ні шуму в власних слухати вухах; 
Поки живий, я хочу справді жити, 
А боротьби життя мені не страх. 
 
Хоч часто я гірке й квасне ковтаю, 
Не раз і прів, і мерз я, і охрип, 
Та ще ж оскомини хронічної не маю, 
Катар кишок до мене не прилип. 
 
Який я декадент? Я син народа, 
Що вгору йде, хоч був запертий в льох. 
Мій поклик: праця, щастя і свобода, 
Я є мужик, пролог, не епілог. 
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Я з п’ющими за пліт не виливаю, 
З їдцями їм, для бійки маю бук, 
На празнику життя не позіваю, 
Та в бідності не опускаю рук. 
 
Не паразит я, що дуріє з жиру, 
Що в будні тільки й дума про процент, 
А для пісень на «шрррум» настроїть ліру. 
Який же я у біса декадент? 
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Дрімають села... 
 
 
 
 

Дрімають села. Ясно ще 
осіннє сонце сяє, 
та холодом осіннім вже 
в повітрі потягає. 
Темно-зеленії садки 
дрімають вже без плоду, 
і тихо гріються хатки, 
і верби гнуться в воду. 
Ще ліс не стогне тим важким 
осіннім, довгим стоном, 
і ще стрілою ластівка 
звиваєсь над загоном. 
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Дивувалась зима... 
 
 
 

Дивувалась зима: 
Чом се тають снiги, 
Чом льоди присли всi 
На широкiй рiцi? 

Дивувалась зима: 
Чом так слабне вона, 
Де той легiт бересь, 
Що теплом пронима? 

Дивувалась зима: 
Як се скрiпла земля 
Наливаєсь теплом, 
Оживав щодня? 

Дивувалась зима: 
Як посмiли над снiг 
Проклюнутись квiтки 
Запахущi, дрiбнi? 

I дунула на них 
Вiтром з уст льодяних, 
I пластом почала 
Снiг метати на них. 

Похилились квiтки, 
Посумнiли, замклись. 
Шуря-буря пройшла — 
Вони знов пiднялись. 

I найдужче над тим 
Дивувалась зима, 
Що на цвiт той дрiбний 
В неї сили нема. 


