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І. До народа.

Плач всюди, зойк, похорони, сліз ріки, —
Чом же лиш ти спиш у тьмі?
Я не повірю, що вмер ти на віки, —
Чом же ти спиш у тій тьмі?
Се* ж не до сну пора, ні !
Воля бліда край дверий твоїх в крови лежить. 
Ох, а як ти вмер, то й їй вже не жить.
Онде вовки коло терема твого,
Мишей, щурів назлазило ся много, —
Чом же ти дав оповить себе в шмати-простині', 
Щоб вони гризли тебе в домовині ?
Ось всї народи, надівши жалобу,
На похорон твій прийшли...
Лазаре ! Лазаре! Лазаре! з гробу 
Встань, воскресни!

В місяця сьвітлї над гробом громадяни 
В крови країна дріма...
Слава катам і вовкам кровожадним !
Вольная мова замовкла, німа,
Поступу гробом їалери й тюрма.
Гай, революція, страх на прехитрих і змінних, 
Ось полягла вже! Злодюга, розбійник 
Взяв, чого велитень не наострив ся здобути. 
Ось він таємно сьмїєть ся в кулак!
І  на Гіґанта-республїку острять відтак'
Сотні ножів Ліліпути.
Судді в плащах — на купецьку подобу 
Правом торгують вони!
Лазаре ! Лазаре! Лазаре! з гробу 
Встань, воскресни!
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Ген там, де Відень, Мілан побіджений,
Рим в імя боже підступно здушений,
Пешт замордований в4 крови вмира,
Там Тиранія, вовчиця стара,
€їра, утішна сидить-позира. .
Лрибрана пишно яскиня її образками,
Шлях її всланий людськими кістками. .
В-зюди від Висли до Танару кручі 
Кормить вона свої діти гадючі.
Хтож то годує її наче брат ?
Бонза і кат.
Хтож то від неї свою наснчає утробу?
Кесарі й їх Сеянй.
Лазаре ! Лазаре! Лазаре! з гробу 
Встань, воскресни!

Овоїм післанцям Христос дав завіт:
„Дїти, брат брата всім серцем любіть!“
Швидко мине друга тисяча літ,
Як за братерство людське Він умер,
Руки кроваві до всіх нас простер —
Ах, нині Рим Його іменем сьвіт вяже в пута!
З  трьох обручів посьвячених укута 
Папська тіяра поблискує днесь:
Перший обруч із князької корони,
Другий із плетених стричків Верони,
Третій з рабського нашийника весь.
Гордо Мастай отсю носить оздобу 
В празничні дни...
Лазаре! Лазаре! Лазаре! з гробу 
Встань, воскресни!

Тюрми мурують сквапливо, погонею...
Велитню сонний, почуй, як бурлять 
Ріки, закрашені кровю червоною,
Як понад краєм туманом стоять 
Зойки вдовиць, немовлят!
Як з кождим вітром Галери героїв уносять,
Як матері їх рвуть сиве волося,
Мов ті покоси край шляху лежать,
Ждучи аж вести-муть їх з казамат. ,
Сльози, що крапля по краплі з очий їх спливають, 
Серця ненавистю нам наливають.
Тїште ся, Ю ди! Неситую злобу 
Чей перетерпимо ми...
Лазаре 1 Лазаре ! Лазаре ! з гробу 
Встань, воскресни!



Г а ! вже зближаєсь пробуджена хвиля 1 
Що се за шуми доходять мене?
Чи то роїв нізлїчимая сила, ""
Племя гуде бжоляне?
Гомін безладний з вітрами лине.
Тілько псарям не в тямкй, що се суднії труби І 
Вснули під гомін, не чаючи згуби..
Гоя, від фінських болот до Ґібральтара-дїда 
Здвиглись народи, мов мряка заранна!
Спіте-ж, кати! Ревуть труби тиранам: ІІобіда І 
Грають орґани тиранам: Осанна!
Ти лише зміниш їх радість в жалобу,
Дзвоне грізний...
Лазаре! Лазаре! Лазаре! з гробу 
Встань, воскресни!

1852 р.

II. Згадка з ночи дня 4 грудня 1852.

Дві кулі хлопчика поцілили в головку.
Кватира чистенька, низенька, затишна,
Іконка і при ній галузка запашна,
Й бабуся, що в куті' ридала без уговку.
Ми мовчки роздягли дитя. Бліді губки 
Розкрились; зір мертвий являв трівогу й муку 
Якийсь безрадппй був вид звислої руки,
Що в жмінцї мала ще ґумовую опуку.
В виску була діра, що палець би війшов;
Мов з вишні спілої кров з неї капле рівно...
Весь череп розколовсь, немов сухе полїно.
Ми роздягли дитя; стара зирнула й знов 
У плач!

„Білесенький! Присуньте лямпу! Ах,
Як злиплись волоски у нього на висках!“
Потім взяла його до себе на коліна.
Страшна ніч ! В віддали лунали що хвилина 
Ще сальви: иньших бють по вулицях в сей часГ

„Дитину-б нарядить“ — промовив хтось із нас,
І взяв шмат полотна з вільхової комоди.
Бабуся тимчасом з ним до огню підходить,
Мов хоче обігріть зацїпле вже тільце.
Ох, що затулить смерть в свої холодні жмені,
То вже наш огник тут не відтеплить отце !
Вона схилила ся, здіймта панчішки 
І руки зморщені, старечії, студені 
Пестили трупячі малесенькі ніжки.
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„Чиж се не біль! Чиж се не горе, пане милий! 
Озвалась. — Він іще не мав і вісім літ.
Ходив до школи вже. Всі вчителі хвалили.
Як треба лист було мені писать, адїть,
То він писав... Та щож таке тепер настало? 
Дїтий вбивати! Ах, мій Боже! Сеж розбій! 
Скажіть, будь ласка! Тут перед вікном гуляло 
Собі весь день, і враз — застрілили як стій! 
Він вулицею йшов, а з заду лиш: грим-грим! 
Він, пане, добрий був, правдивий Херувим...
Я  вже стара, мій вік нічого вже не варт, —
То чом же не волів отой пан Бонапарт 
Убить мене замісь мойого внука?“
Урвала, сльози їй здушили в горлі голос,
І  нас зворушила до сліз її розпука.
„Щож я тепер почну на сьвітоньку сама? 
Скажіть мені! Куди приткну свій сивий волос?
У мене-ж матери його давно нема.
І  за що вбитий він? Нехай би хто прорік?
Бігме, що не кричав він „Vive la R epublique!“
Ми мовчки, важко в низ хмарні хилили чола,
Та не находили потіхи ані слова.
Політики мабуть не втнеш, старенька мати.
Сей пан Наполеон — так звесь він по імю — 
Він бідний — і він князь, і любить він палати, 
І хоче мати слуг і коний і двірню,
І гроші задля гри, для учт і для кокот,
І лови — а при тім спасає він Сімю, 
Суспільність, Церкву, Власність і Народ.
Рад мати він Сен-Клю, де в літі рож богато,
Де власти всі йому складати-муть поклін.
Ось за що мусиш ти, старенька, сива мати 
Отими пальцями тремтючими складати 
В гріб хлопчика, що мав лиш осьмий рочок він.

III. Домашня війна.

Юрба була страшна, скажена; крик лунав:
„На смерть!“ Серед юрби спокійний він стояв, 
Поважний, гордий, сам — здавалось — невмолимий.
А  люд тиснув ся: „Гинь ураз з катами злими!“
Він слухав, мов та смерть зовсім природиа річ. 
Пропала вітчина, над краєм ганьба, ніч —
І смерть. Нехай! Між тлум, що стовпив ся при ньому, 
Звитяжці витягли його на площу з дому.



„На смерть з ним!“ Схопили його в вікцї балькона 
В одежі, що була від крови вся червона.
Він був один із тих засліплених, що бють ^
На розказ кесаря свій власний, рідний люд.
Весь день він мордував — кого — і сам не тямив. — 
Без ляку, без благань стояв між ворогами,
А руки чорні ще від пороху. Якась 
Жона взяла його за ковнїр: „А ! Вилазь!
Се він! Отсей жандарм! Се він1 стріляв до нас!“ 
„Сей!“ крикнув муж. „На смерть! Розстрілити сейчас! 
Кричав народ. „Тут! Ні! В Вастилї ліпше буде!
В зброївні! Гайже! Марш!“ — „Де ваша воля, люде! 
Промовив вязень. Всі в густую збиті шварму 
Трясли мушкетами. „Смерть кату! Смерть жандарму! 
Як вовка вбить його!“ Він звільна, без познаки 
Трівоги: „Як я вовк — сказав — то ви собаки“.
„Ще кпить із нас! На смерть!“ І наче град цупкий 
На карк ненависний сипнули кулаки.
Він похилив с я ; жовч кипить в його нутрі.
Сто голосів ревло: „На смерть з ним! Проч царі !“ 
Ще іскра лютости в очах його майнула,
Мов вбита гадина ще раз хвостом махнула, — '■
І йшов, проводжений проклятєм всеї купи, — ' 
Спокійний, знуджений переступав ті трупи 
Холодні, що їх сам тут може накосив.
Народ страшний, коли замінить ся на бурю.
Та він, чим більш кляли, тим висше ту понуру,
Ту горду голову все в гору підносив.
Ох, як ненавидів він їх ! Як би так змога,
Він вистріляв би їх усїх, що до одного!
Ох, як ненавидять вони його! „Пропадь!
Ади, він ще-б готов як стій на нас стрілять!
Смерть зрадникови! Гинь, шпіопе ти проклятий!. 
Смерть кровопійцеви!“

Нараз із тої-ж хати
Почув ся голосок дитячий: „Се мій татко!“
І щось з’явило ся мов хрущик сьвітляний.
Дитина вибігла. Шістьлїтнеь’ дівчатко.
І руки підняла — до просьби? до погрози?...
Скрізь крик: „Розстрілити шпіона! Гайже, бий!“ 
Вона-ж до вязневих колїн впялась ручками 
І  мовить — а в очах дитячих блисли сльози: 
„Татунцю, що вони робити хочуть з вами?
Не хочу, щоб вас так держали й волокли!“
Кругом: „На смерть! На смерть!“ мов в одурі ревли.. 
„Скінчіть з ним! Кров за кров! Гадюку розтоптати!“ 
В повітрі дзвонів рев, гуркочуть десь гармати,
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І  повна вулиця, скаженої юрби.
„Смерть зрадникам! царям! міністрам! їх раби 
ПІпіони —- всіх на гак! Усю їх псарню вражу!“
А дівчинка кричить: „Коли-ж бо я вам кажу,
Се татко мій!“ — „Вона гарненька!“ — прорекла 
Одна з жінок. „Се так!“ У оченятах синїх 
Душа сьвітила ся зза сліз; вона була 

- Бліда, у чистенькій, короткій спідничині.
І друга жінка їй: „А скілько маєш л іт?“
А дівчинка на те: „Не бийте! Се мін тато!“
Дехто задумав ся і в землю став глядіть,
І вязня перли вже й трясли не так завзято.
Один з найзлїщих ще не піддавав ся тому,
Сказав їй: „Геть іди!“ — „Куди?“ — „Іди до дому!“

. „Чого?“ — „До мами“. — „Ге, умерла!“ — рік отець.
„Значить, лиш в и -------?“ — „Так щож ? Один всьому конецъ!“
Сказав побіджений і тихий, безучасний,
Дитячі руки грів яри своїй груди власній.
Відтак до дївчинкп: „Ти знаєш Катерину ?“
„Сусідку ?“ — „Так“. — „Іди до неї“. — „Ну, а ти?“ 
„Прийду потім“. — „Ні, я без вас не хочу йти“.
„Чому?“ — „Тут зроблять вам щось зле, як вас покину“.

. Тут батько пошептав ватажкови юрби:
„Пустіть мій комір — так! Візьміть мене за руку,
Мов друг! Я їй скажу, щоб була без журби.
Розетрілите мене на скруті, в закаулку,
Чи де захочете!“ — Понурий ватажок 
Сказав: „Нехай!“ Пустив його до половини.
„Ти ж бачиш, се пани знайомі!“ — до дитини 
Сказав отець. — „Ми йдем гуляти у садок.
Будь чемна, йди домів!“

В батьківські добрГ очи 
Вона заглянула — ні, він дурить пе хоче!
І рада, певна вже без ляку геть пішла.
.Ну, збулись клопоту!“ — сказав отець погідно. —
„Тепер розстрілюйте — чи тут, чи де вам вгідно!“
Та в тій юрбі, що ще недавно так ревла,
Пробігла дрож, якась безмірна, й гуком грому 
Усі враз крикнули: „Іди собі до дому!“

З французького переклав

$  San, Ш  рсшлсо.


