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ПОЕЗІЯ ІВАНА КУЛИКА 

ІІІІіІ еречитуєш вірші Івана Кулика і заледве 
віриш, що поетові в наші дні було б 
уже сімдесят років. 
«Мертві залишаються молодими». 
Особливо гостро відчуваєш влучність 
цього сумного афоризму, що належить 

Анні Зегерс, коли мова йде про поета, 
твори якого по роках і десятиліттях 
зберігають свіжість і яскравість моло
дості. 
Час наче свідомо береже їх, як той дав
ній камінь, який ми вмуровуємо В нову 
будову, щоб не поривався зв'язок епох 
і минуле поставало перед нами у живій 
єдності з сучасністю. 
Перший український вірш Івана Кулика 
з'явився друком у відомчому виданні, 
яке давно вже стало бібліографічною 
рідкістю. Поетові щойно минув двад
цять перший рік. Він працював у Мо
скві в Українському відділі Наркомнацу. 
На Україні, спираючись на багнети ні
мецької окупаційної армії, панував геть
ман Скоропадський. Каральні експедиції 

5 



проводили по селах жорстоку «шомполізацію». Без
конечні ешелони вивозили український хліб у зго
лоднілу Німеччину. В глибині народних мас визріва
ли нові сили, які мали незабаром визволити Україну 
з-під влади націоналістичної буржуазії та чужозем
них окупантів. 
Непереборна віра в близьке визволення України 
продиктувала ще невідомому поетові рядки його 
першого вірша: 

Хоч ми сидим У тьмі глибокій, 
Хоч і царює ніч кругом, 
Хоч тоне в крові степ широкий, 
Та Україна під ярмом; 

Ми вірим кожную хвилину, 
Та не погасне віра в нас, 
Що прийде ще на Україну 
Великий визволення час. 

(ссНові СИЛИ)), 1918) 

Можливо, ніхто й не помітив цих гарячих, ще дуже 
далеких від довершеності рядків, можливо, що вони 
навіть не дійшли до України,- це не має значення,
в них було свідчення, що у вогні громадянської війни 
народився ще один український революційний поет: 
його голос згодом зіллється з голосами інших мо
лодих поетів, творчістю яких розпочинається радян
ський період украінської літератури. 
У 1921 році вийшла перша книжка Івана Кулика, 
якої вже не можна було не помітити. Не так багато 
в ті роки виходило поетичних збірок, і не кожна з 
них з такою переконливістю свідчила про ідейну 
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й художню зрілість, як «Мої коломийки» учора ще 
заледве відомого молодого поета. 
Молодий поет ... В часи становлення радянської літе
ратури ці слова мали зовсім інший зміст, ніж сьогод
ні, коли поповнення в поезію приходить головним 
чином з шкільної лави та університетської аудиторії 
і коли з ПОНЯТТЯМ «молодий поет» пов'язується 

уявлення про творчу недосвідченість і життєву не
зрілість. 
За плечима у молодого поета Івана Кулика було 
життя, типове для складної, повної протиріч револю
ційної епохи, коли у зіткненні грандіозних історич
них подій з швидкістю справді блискавичною форму
вався характер нового покоління, «революцией 
мобилизованного и призванного» до боротьби і 
творчості. 
Іван Кулик народився 26 січня 1897 року. Дитинство 
його минуло між горезвісною Ходинкою, якою озна
менувалася коронація останнього російського царя, 
і бурхливими подіями 1905 року. 
Містечко Шпола на Київщині, де народився майбут
ній поет, і Умань, куди батьки переїхали, коли йому 
минуло три роки, були r"лухими з'акутками величез
ної імперії, але й сюди докочувалися відгуки подій, 
які сколихнули увесь світ ... 
Безславна російсько-японська війна, Цусіма, падін
ня Порт-Артура, гапонівщина і Кривава неділя, бари
кади на Красній Пресні ... 
Іскри, з яких мало розгорітися полум'я, не могли не 
западати в серце обдарованого хлопчика, не могли 
не дати в майбутньому сходів, як не може не проро
сти зерно, що падає на сприятливий грунт. 
Говорячи про поета, звичайно шукають першодже

рел його творчості. Про Івана Кулика говориться, ЩО 
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художні нахили у ньому пробудила, найпевніше, 
«Софіївка» - знаменитий уманський парк, якому він 
у пору зрілості присвятив роман у віршах, що так 
і залишився незакінченим через трагічну загибель 
поета. 

В околицях цього мальовничого парку минуло дитин
ство не одного покоління уманських хлопчиків,
чому ж тільки один з них, ще не скінчивши почат
кової школи, почав малювати, писати вірші і запи
сувати народні пісні по довколишніх селах? 
Потяг до художньої творчості закладено не в кожну 
молоду душу. «Софіївка» була тлом, на якому роз
горталося дитинство майбутнього поета,- вона ж 
стала головним місцем дії його незакінченого вір
шованого роману, в якому сплітаються «поезія і 
правда» тих давніх років. 

Уранці я до городської школи 
3 ватагою хлоп'ят писклявих біг, 
І не забути вже мені ніколи 
Багряних плям, що пропалили сніг, 

Багряних слів подертого плаката, 
Що пропалили МОЗОК,- про мету 
Нову, всесвітню, дивну і просту, 
Про жертви, що несе доба строката. 

А там вночі прийшли, забрали брата, 
Ліхтар останню цятку золоту 
Жбурнув на зібгані, такі знайомі плечі -
І хижо проковтнув його туман. 
І довго снив я романтичні втечі, 
Виковував свій героічний план. 
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8вижалося: рипнули грати - вільнийl 
Знайома тінь над мурами - і от 
У Лев'ячий його заводжу грот 
Я - невстраwенний і незламний спільник. 

(((Софіївка», Пісня Аруга) 

Тло могло бути й інwим, але поштовх залиwаf:ТЬСЯ 
один - коріння поетичної творчості Івана Кулика 
слід wукати в революції, учасником якої він почу
ває себе майже з дитячих років. І в цьому немає 
розходжень між «поезією і правдою» його коротко
го життя. 

Коли б ми навіть не знали фактів реальної біографії 
Івана Кулика (він був надзвичайно скромною люди
ною і не любив розводитися про себе), його поезія 
була б для нас найкращим свідченням того, що Іван 
Кулик прийwов у художню творчість від життя й бо
ротьби; йому не треба було «спускатися» в револю
цію «из садоводств поззии - бабы� капризной», він 
виростав одночасно як революціонер і поет. 
«Мої коломийки», В яких так гаряче і правдиво від
билася боротьба за визволення Галичини з-під ярма 
польських окупантів, міг написати тільки учасник 
подій, який сам пережив Їх радісний початок і тра
гічний кінець. 
(Звичайно, це не може бути теоретичним правилом 
для кожного поета в зв'язку з кожним його твором, 
але безперечне значення для повноти творчого 
акту має й особистий досвід митця, який може по
ставати не лиwе з зовніwніх фактів його біографії. 
Для ліричного поета внутріwній досвід є чи не най
більwою підставою творчості,- коли ж цей досвід 
постає з реального життя поета, народжується та 
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ЦІЛІсність, що найбільш переконує нас в мистецтві). 
Отож згадаємо ще раз, хто написав «Мої коло
мийки». 

Чотирнадцятилітнім хлопцем Іван Кулик залишає 
рідну Умань і вступає до Одеського художнього учи
лища. Він хотів бути художником і, певно, міг би 
ним стати,- ще в Умані він малював декорації для 
спектаклів української мандрівної трупи. Але мрія 
його не здійснилась... За кілька місяців до початку 
першої світової війни Кулик емігрує до Сполучених 
Штатів Америки. Може, й мав він якісь ілюзії від
носно життя за океаном, але вони швидко розвія
лись. Мови він не знає, кваліфікації жодної не має, 
здоров'ям особливим не відзначається. Худорлявий, 
малий на зріст, трохи сутулуватий сімнадцятиліт
ній емігрант працює чорноробом на фабриках і 
шахтах Пенсільванії. Малювати немає часу, але вір
ші - російською мовою - він продовжує писати. Тх 
охоче друкує російська соціал-демократична газета 
«НОВЬІЙ мир»,- З 1914 року Іван Кулик - член Ро
сійської соціал-демократичної партії. Захоплений 
щоденною партійною роботою, віршів своїх поет не 
збирає, усі вони поховані в газетних архівах за 
океаном. 

У лютому 1917 року в Росії вибухає революція. 
Коли в травні того ж року Іван Кулик через Дале
кий Схід і Сибір повертається на Україну, перед 
нами вже сформований революціонер-більшовик. 
йому тільки двадцять років, але в дні Жовтневого 
повстання він - член Київського ревкому. У грудні 
його обирають членом першого Центрального Вико
навчого Комітету і першого Радянського уряду 
України,- двадцятилітній поет очолює Народний 
Секретаріат закордонних справ. 
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У 1918 році, коли на Україні панує петлюрівщина та 
гетьманщина, Іван Кулик працює в Москві в Україн
ському відділі Наркомнацу, в його «Віснику» він дру
кує свій перший вірш ... Другий, найпевніше, писаний 
того ж таки 1918 року, з'являється на сторінках ки
Твського журналу "Мистецтво» тільки у 1919 році ... 
Цей другий вірш "Сон» значно сильніший за «Нові 
сили», і це дає підставу пізнішому дослідникові ска
зати, що його написано «досвідченою рукою». З цим 
можна погодитись, поет швидко зростає, але йому 
ніколи писати вірші: влітку 1919 року Іван Кулик уже 
на підпільній роботі в Західній Україні, наприкінці 
того ж року його заарештовує польська поліція. Він 
сидить у Замарстенівській тюрмі у Львові, у Варшав
ському Арешті Центральному. Тут у нього досить 
часу - він пише вірш «Новий рік у тюрмі», бадьо
рий і мужній, повний революційн'ого завзяття і від
чутної іронії до тих, хто кинув його за тюремні 
мури. 

Молодий поет і революціонер бачить не Віслу за 
вікном тюрми, а синій Дніпро, думками він там, на 
Радянській Україні, у Києві, там уся його надія, уся 
віра, усе його щастя. Немає ні зневіри, ні почуття 
самотності. 

Де Варшаваl Це ж мій злотоверхий 
В небо впився Софіївським собором, 
І славетні мури Печерські, 
І палац з червоним прапоромІ 

Небо розідране переливними дзвонами, 
На вулиці - святошної юрби розливи. 
Мальовничі плями - червоні ... червоніl 
І вільні переможні співи. 

(<<Новий рік У тюрмі.) 
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На початку 1920 року поета разом з іншими полі
тичними в'язнями обмінюють на заарештованих біло
поляків, він повертається на Україну. Революційні 
події розгортаються з нечуваною швидкістю, і неза
баром вчорашній в'язень Арешту Центрального бере 
участь у наступі на Львів і Варшаву, входить у склад 
Галицького ревкому, який очолює Володимир Затон
ський, веде велику політичну та організаційну робо
ту, містить статті у газетах ((Галицький комуніст» і 
((Червоний стрілець». 
((Мої коломийки» написав активний учасник визволь
ного походу, який не спостерігав події, а брав участь 
у Їх творенні. Перший цикл написано у Львові в 
Замарстенівській тюрмі під час арешту 1919 року, 
другий розпочато в поході і завершено після його 
трагічного закінчення вже тільки у 1921 році. Не бу
демо переказувати зміст цієї тривожної сюїти. 
Напружений ритм ((Моїх коломийок» відбиває усю 
гаму складних і глибоких переживань поета, але 
назва книжки обдурює і читача, і дослідника. 
Упереджено чекаєш традиціЙНQГО наслідування ві
домих народних зразків, спроб реставрувати хоч і 
улюблену, але змертвілу форму і, на щастя, нічого 
схожого не знаходиш. Вже в першій своїй книжці 
Іван Кулик виступає як новатор. Новаторство в його 
натурі, воно зумовлене новаторським змістом ре
волюційної епохи, зміст якої не вміщується в тради
ційні форми. 
((Мої коломийки» побудовано на чергуванні тради
ційного коломийкового ритму з ритмом бурі, яка 
вирує не тільки в сфері суспільного життя, але й у 
душі художника і знаходить вираз в напружених пе
ріодах його поетичної мови, в мужньому ліризмі 
бійця, який не шукає перепочинку. 
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Я не можу вже більш без борні, 
Не можу вже більше без бурі!-

читаємо ми в одному з віршів Івана Кулика цього ж 
періоду. 
Це не декларація. Але поет помиляється, скаржа
чись на вимушену бездіяльність свою під час ув'яз
нення,-він навіть не помічає, що боротьбу тільки 
перенесено в іншу сферу, в сферу творчості, і що 
непомітна для нього самого органічність цього пе
ренесення і є свідченням того, що творчість для 
революційного поета і є продовженням тієї бурі, 
без якої він не може існувати, і тієї боротьби, в якій 
увесь сенс його життя. 

В ритмах «Моїх коломийок» чуються глибоке проник
нення в природу народнопісенної творчості і висока 
культура вільного вірша, якою не можна було б ово
лодіти, не знаючи здобутків Верхарна і революцій
ної поезії Хлєбнікова та Маяковського. 
Можна було б думати, що нові ритми, які приніс в 
українську поезію Іван Кулик,- це наслідок його 
знайомства з творчістю американських поетів,- від 
Уолта У'ітмена до Карла Сендборга,- але це знайом
ство відбулося значно пізніше, під час другого пе
ребування поета за океаном, вже як радянського 
дипломата, а не емігранта. 
Чорноробові на пенсільванських шахтах, який ще 
заледве освоював англійську мову, було не до гли
бокого вивчення американської поезії - знавцем 
і першим перекладачем її на українську мову Іван 
Кулик став наприкінці двадцятих років. 
Через два роки після «Моїх коломийок» виходить 
друга книжка віршів Івана Кулика «Зелене серце» 
(1923). 
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У "Зеленому сеРЦі» вже виразно окреслюються усі 
особливості індивідуального стилю поезії Івана Ку
лика. Його новаторство органічне. Його образність 
виростає не з книжкової ерудиції, а з вражень ре
альної дійсності. Коли поет вдається до гіперболіза
ції почуттів, вона випливає з масштабів тогочасного 
мислення, за нею завжди чується щира інтонація. 
Ліризм поета не вимагає зусиль, він такий же орга
нічний, як і його новаторство, і випливає з тих самих 
джерел - з революційної дійсності, поза якою не 
можна собі уявити ні творчості, ні внутрішньої біо
графії Івана Кулика. 
Вірш "Робітниця Шура» зі збірника "Зелене серце», 
можливо, найпоказовіший у цьому відношенні. 

Підписати останній папірець в установі, 
Позабути совбаришень і совбурів. 
Мої вечори на фабриці сірниковій, 
Моє кохання - білявій робітниці Шурі. 

В двадцяти восьми рядках цього надзвичайно попу
лярного у двадцятих роках вірша розгортається ці
лий роман. В ньому діють керівник радянської уста
нови і робітниця сірникової фабрики. Кінець роману 
залишається нез'ясованим,-мОЖЛИВО, героїня по
мерла від туберкульозу, на який хворіла. Але суть 
не в сюжетній канві, а в реаліях нового побуту, які 
поет невимушено фіксує в своїх прочулених стро
фах,- від совбаришень і совбурів, яких треба за
бути, щоб зустрітися перед розстанням з коханою, 
до її матері-перекупки включно,- так було у пер
шому виданні, потім матір стала абстрактно "чужою» 
під тиском прямолінійної критики, яка вважала, що 
кохання «відповідального» комуніста з дочкою пере
купки - недозволений мезальянс. 
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Переробка «перекупки» НёІ «чужу» задовольнила 
критиків, але для читачів це не мало значення
концепція кохання не змінилася, складність його 
залишилася, і саме ця складність робила «Робітни
цю Шуру» близькою тогочасній молодій аудиторії. 
Поета розуміли, коли він звертався до своєї коханої: 

І так солодко, солодко ДО сльоз 
Ще глибше тебе кохати: 
І за те, що в тебе туберкульоз, 
І за те, що чужа тобі мати. 

І за те, що в Червоній гвардії 
Ти мені перев'язувала рани, 
І за те, що в гетьманській «варті» 
Разом з нами тебе карано. 

І за те, що в кратері революції 
Ти горіла - згоріла безскаржно ... 

Кохання поета органічно зливається з характерним 
тлом того часу, про який Володимир Сосюра, якому 
в щасливі хвилини ранньої творчості щастило тво
рити яскраві образи сучасності, сказав: «Люблю те
бе, доба переходова». 
Справжнім поетам завжди властиве по ч ут т Я 
е п о х и, але те, що у Володимира Сосюри залиша
лося ліричною формулою, у Кулика ставало живою 
картиною «переходової доби» з усіма її протиріч
чями і складністю. 
Іван Кулик не схожий не тільки на Володимира Со
сюру, але й на будь-кого з сучасних йому поетів. 
Він займає цілком самостійне місце в українській 
радянській поезії, обличчя якої в перші пореволю
ційні роки визначала творчість таких різних поетів, 
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як Василь Еллан, Павло Тичина, Василь Чумак, Євген 
Григорук, Микола Терещенко та ін. 
Обсяг цих нотаток не дозволяє спинятися докладно 
на всіх етапах поетичної творчості Івана Кулика. 
Треба, проте, сказати, що на збірці "в оточенні», на 
поемах "Ніагара» та "Прерії», поза тим що вони роз
ширювали тематичні рамки української поезії, по
значився згубний вплив формалістичних захоплень 
поета. 

Українська поезія двадцятих-тридцятих років в ці
лому шукала нових шляхів. Можливо, за винятком 
Володимира Сосюри, байдужого до формальних 
шукань, не було жодного скільки-небудь помітного 
поета, який би не шукав нових зображувальних за
собів, не експериментував у Сфері технології вірша. 
Поетів не задовольняли ні традиційна строфіка та 
рими, ні застаріла образність, що розпадалася під 
тиском нового змісту, який принесла в поезію рево
люційна епоха. 
Кожний ішов своїм шляхом. "Шукання» М. Семен ка 
та інших поетів "Нової генерації» приводили до пов
ного розпаду поетичної форми, це мотивувалося 
необхідністю "деструкції», практичні наслідки якої 
виявлялися в тому, що поезія переставала бути 
поезією. 
Навіть Павло Тичина, творчість якого була справж
нім революційним переворотом в українській пое
зії, не залишився осторонь загальної тенденції. В цик
лі "Чернігів» формальні шукання видатного поета 
призвели до поразки, подолати яку поет зміг тільки 
згодом повним запереченням попереднього етапу. 

Микола Бажан в цей час пише свого "Імобе з Гала
му», а Олекса Влизько то намагається переосмислю
вати традицію кіплінгівських балад, то зводить свою 
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поезію до утилітаристи чної сухосТІ І схематизму не
критичним наслідуванням Маяковського. 
Автор цих рядків також віддав щедру данину різ
номанітним впливам, серед яких конструктивізм 
з його теорією «інфляції прози в поезію» був чи не 
найбільшою загрозою його творчому майбутньому. 
Формальні шукання, якщо вони не перетворювалися 
на бездушний формалізм, не були безплідними для 
нашої поезії, але той, хто вчасно не знаходив в собі 
можливостей для звільнення від них, засуджував 
себе на творчу деградацію. 
На щастя, Іван Кулик дуже швидко перехворів цією 
«хворобою зросту». Перемогло здорове реалістичне 
начало, з його віршів зникла майже хвороблива 
творча зневіра (<<Я не майстер,- так собі, гружчию», 
нічим не виправдане приниження власних творчих 

можливостей, що межувало з кокетуванням і манір
ністю, не гідними революційного поета. 
Поет повертається до справжнього новаторства, до 
народнопісенних джерел своєі поезіі й одразу ж 
підносить її на вищий щабель, створюючи прекрасну 
поему «Чорна епопея». 
Усе в цьому творі було новим для української пое
зії - починаючи від теми, вперше з такою гостротою 
поставленої, і кінчаючи виключно складним техно
логічним завданням, яке поставив перед собою і з 
віртуозною майстерністю розв'язав на доти невідо
мому нам матеріалі поет. 
«Чорна епопея» вийшла з друку у 1929 році. Минуло 
вже майже чотири десятиліття. Встигло розцвісти і 
одцвісти багато поетичних і псевдопоетичних папе
рових квітів, а поема Івана Кулика і в наші дні збе
рігає не тільки свою актуальність, але й художню 
свіжість. 
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Можливо, тільки останні строфи її «АпОфеозу» ~o
жуть викликати у нас заперечення максимаЛІСТ

ською скрайністю, яка була чужою й для самого пое
та, з природи своєї ДО кінця гуманного лірика. 
«Чорна епопея» не знайшла свого часу належної 
оцінки. 
Один критик формалістичного напрямку, педантич
но навизбирувавши приклади з негритянського фоль
клору, закидав поетові трохи не плагіат. В такій же 
мірі можна було б зробити подібний закид Миколі 
Некрасову в зв'язку з його епопеєю «Кому на Русі 
жити добре», різьблені строфи якої у багатьох ви
падках повторюють майже дослівно відповідні місця 
з російських народних пісень, як про це свідчить 
блискуче дослідження К. І. Чуковського. 
«Чорна епопея», побудована на фольклорі північно
американських негрів, увійшла в нашу поезію як 
зразок високохудожнього осмислення народної твор
чості. В ній Іван Кулик не імітує фольклорні зраз
ки і не вдається до стилізації. Його рятує почуття 
стилю і висока поетична майстерність. Це й дозволяє 
нашому поетові переплавляти в дорогоцінний сплав 
творчість далекого народу, здобутки свого таланту 
і скарби української народної пісні. 
Як і в "Моїх коломийках», провідна ідея організує 
й тут матеріал в єдину мистецьку цілість. 
Інтонації українського фольклору зливаються з мо
тивами негритянських спірічуелс і балад не в окре
мих рядках, періодаХ' чи строфах «(Чорної епопеї»,
вони утворюють суцільну тканину поеми, на якій 
лежить глибокий відбиток творчої індивідуальності 
автора. 

Таємниця вишуканої майстерності твору розкриває
ться легко, як тільки ми звертаємося до самої поеми. 
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Наведемо один тільки приклад з розділу «Хто ство
рив пісні», у якому поет недвозначно розкриває 
джерело свого натхнення: 

Як спитають, хто ці пісні створив, 
Ти скажи: то був темношкірий мурин, 
Він мав тільки сині 
Штани з парусини,-
Він з Південної був Кароліни. 

Як спитають, чому в нього смуток в очах, 

Ти скажи, що згубив він хороше дівча. 
Як згадає старе -
Аж за серце бере: 
Важко диха, та хтозна, чи вмре ... 

Ти скажи, що із білим У карти він грав, 
Чорний виграв, а білий всі гроші забрав, 
І одежу, і гроші, 
Черевики й калоші -
І їдять його, голого, воші ... 

«Чорна епопея» не тільки була великою перемогою 
поета, вершиною його творчості, вона й сьогодні 
залишається цінним і талановитим здобутком усієї 
нашої поезії. 
Івану Куликові було сорок років, коли за трагічних 
обставин масового порушення соціалістичної закон
ності увірвалася його творчість. Неповних двадцять 
років працював він в українській радянській поезії, 
та й то ніколи не міг віддавати себе повністю твор
чості. Він писав, уриваючи час від численних своїх 
обов'язків, а проте залишив досі не зібрану велику 
й цінну спадщину, серед якої вірші становлять тільки 
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малу частину. Йому належать численні переклади, 
серед яких найцінніші «Антологія американської по
езії» (1928) та "Поезії» грузинського романтика Ні
колоза Бараташвілі (1936). Іван Кулик писав також і 
прозу; значний інтерес становлять його критичні 
праці та історико-революційні спогади. Усе це ще 
чекає видання і докладного дослідження. 
Але тепер уже можна бути певним, що ім'я Івана 
Кулика, одного з перших українських радянських 
поетів, майстра талановитого й плідного, назавжди 
увійшло як в історію літератури, так і в духовний 
вжиток сучасного читача. 

Леонід Первомайський 



вірші 



LЦ 

ПІСНЯ 

е пісні твоєї не скпадено, 

І скпаду ії - квопий - не я, 

Україно заспраrпено-жадана, 
Робітнича Вкраїно моя! 

Ще пісні твоєї не створено
Гордовитої Пісні Пісень. 
Україно моя непоборена! 
Крицетворно-осяйна ясень! 

Не садками, ставками й топопями 
І не подихом розчину піпь: 
Ти подопано-буйними бопями 
Втамувапа мій спізнений біпь ... 

Ще не все твоє жниво змопочено: 
Скіпьки ж, скіпьки потрухпо від бур, 
Скіпьки ж, скільки стежок твоїх збочено 
До махнів, до зелених, петлюр ... 

Та ні rолод, ні посухи-пошесті, 
Ані шашіль озвірених зрад 
Не здопали твоєї хорошості, 
Не сточипи червпених принад! 
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Ти, отруйним насінням заппіднена, 
rOAYBana нероб і пакиз,-
Та в хапупах, таврованих зпиднями, 

Ти на стапь переппавипа ХМИ3! 

Ти кервами сходипа й потами ... 
Та rYAoK в майбуття закував: 
Україно моя закпопотана, 
Мопотарко моя степова! 

Не за те, що ти пиwна й цяцькована, 
Я так rocTpo тебе попюбив, 
А за те, ЩО, шматована й цькована, 
Не звепась ти на кодпо рабів! 

Хай капіцтво потворними ранами 
де·не·де сукровичить твій брук -
Ти вкриваєwся вже Дніпрепьстанами 
З пропаwіпих бадьорістю рук! 

Хай стискається спазмами хтивими 
У куркупьських пабетах обріз -
Ти ряснієw уся копективами 
І підносиw бетон arpoMicT! 

Хай іжачить баrнетними вістрями 
Світ замежний, ЩО в кризах заrруз,
Рам' я в рам'я 3 радянськими сестрами 
Ти незпамний rapTYIw СОЮ3. 

А тІ, ЩО rнипи rноями та бидпами, 
Мовчки rHiB свій ковтапи і жапь,
Над розквітпими стеrнами стиrпими 
Невиснаrпий зберуть урожай! 
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ІІІ тим, що скніпи в п"охах і за rратами, 
Ііі тим, що піт віддавапи на Topr,-
Ти вже сппачуеw rонними ратами 
Предковічнин, несппаченин борr! 

Так ти кроками крочиw незпомними 
До звитяr і верхівеп" нових, 
Ти розмірено дихаеw домнами, 
Пуп"си канпа у жипах твоїх. 

Ще ти будеw, ще будеw оспівана! 
Гопосистин, захоппенин rypT 
Ще запізними струнами-пинвами 
Продзвенит" про буян" твоїх нурт! 

І міцніwі, rapToBaHi руднями, 
Стіп"ки створят" і співів, і car, 
Як ти вміпа робочими буднями 
Святкувати річниці звитяr! 

1927 



МО, КОЛОМИRКИ 

цикп ПЕРШИЯ. ПІД ЯРМОМ 

Льв ів, 1919-Київ, 1920 

Коломийки мої любі, ЩО 3 вами подію? 
Хіба піду 8 чисте поле і там вас розвію. 
І як буде добра ДОЛЯ, я вас позбираю, 
А як буде лиха ДОЛА, я вас занехаю. 

Народна коломийка 

І 

О 14 і пиха ж таки допя спіткапа Гапичину! 
Оіі пепе, пишенько-пихо! 
Підкрапося зрадпиво, тихо -
І враз опанувапо. 
Не соподко бупо іі в старовину, 
Апе так ще не бувапо нікопи: 
ЛlOди, прибиті, roni, 
Безскаржно ЗНОСІІТЬ Tllrap IІрма 
R тортури диби. 
Забупи о вопі, 
І хпіба-
Хпіба нема. 
- 014 чи не довопі співати! 
Чи не час вже І вас, 
КОПОМИI4КИ, забуть, занехати! 
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11 

Апе ні, не замовкают .. 
КопомиJfки-дітки, 
На пожарищу бпукают", 
Ніби ті сирітки. 

Мов вопоwки ніжно-сині 
В попі незоранім, 
Розсипапис .. в Гапичині, 
Тяжко ЗРУJfнованІJf; 

Буковину розквітчапи 
І ту Чорноrору, 
Задзвеніпи, запунапи 
Вден" і в нічну пору. 

ІІІ 

О" зароспо попе зіппям -
Нікому зорати, 
Бо rриміпи над Поді пп ям 
Важкії rармати ... 

Та не ппач-бо, хпопе rОПИJf: 
УрожаJf ті буде, 
Бо вже зіппя та спопопи 
В попі добрі пюди; 

Добре земпю розорапи 
Купями Jf списами, 
Гет" усю позасівапи 
Мертвими кістками; 
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КРОВ'ІО теж не раз попипи -
Стапась аж бопотом, 
Навіть і одrородипи 
Тим КОПlOчим дротом, 

Ой не ппач в rоподній хаті, 
Гоповонько сива, 
Бо які ж тепер баrаті 
Будуть в попі жнива! .. 

ІУ 

Гуцул легко ся вбуває, 
Легко му ходити -
Гуцулонька молодая, 
Лиш би ТЯ любити. 

8ерховинська 
коломийка 

Гуцуп пеrко ся вбуває, 
Леrку одіж носить, 
Бо частіwе так буває, 
Що й rопий, і босий. 

Топірці ковані мапи, 
Шапки з пір'ям хвацькі, 
А тепер позоставапи 
Вам киУ жебрацькі. 

Ой що мапи - все зrубипи, 
Попя і отари, 
Бо у Чернівцях засіпи 
Румунські бояри. 
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Апе вже нам обіцяпи 
Все назад віддати, 
А6и-сьте пиw забажапи 
&рата мордувати. 

Дпя rуцупів вже минають 
Зпі часи нарешті, 
&0 за них там добре дбають 
Десь у &укарешті ... 

v 
Тендериця· най би ся родила, 
Лем ДО нас би не ходила. 

Лемківська 
приповіДК8 

Haji-Ho хпібець не вродиться -
Лемко ronoAye, 
Лем бупо би тендериці -
ДІток HaroAye. 

Апе ниньки нема жета •• 
Ані кукурудзи: 
Затяrаjiте собі мете 
Та ji на паску rудзи. 

Oji бо ппаче бідачисько 
Ревмо з біднов жінков, 

.. т енд ери Ц я - на лемківськім 
діалекті - кукурудза . 
.... Тобто жита. 
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60 забрапо попьське військо 
Шкапу і маржинку". 

Ой копись від тендериці 
Утєкав за море,-
Лем тепер вже розживиться, 
Рад бим хпібом з кори .•• 

VI 

ОЙ ті спізоньки rарячі 
Ппинуть в синім Дністрі,
Проїжджапи вздовж Бучачі 
Леrіони бистрі. 

У Перемишпь заrпядапи, 
Бупи і в Самборі, 
Всім науку добру дапи -
Крийся, хпопче, в борі. 

ОЙ бпищать в Станіспавові 
Баrнети із криці, 
А в спаветнім старім Львові 
Повнії в'язниці. 

Не жапуйте дарма тата, 
Гоподнії дітки, 
Бо У тата добра хата -
Спаветні Бриrідки "". 

Ой турбуJOТЬСЯ за HIooro 
Воєводи важні, 

• Мар ж и н к а - корова, худоба. 
".. Тюрма у Львові. 
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Не дармуlOТЬ часу CBoro 
І суди доражні *. 

Ой у Домб'lО ** тиф rуnяє, 
у Бриrідках - шпанка,
Най вже дівча не чекає 
З невоnі коханка .•• 

VII 
Якби був не дурень, 

що у думках кисне, 

Що співа і плаче, 

як біль серце тисне. 

Чи то ясний спів nунає,
Ой, бо не пізнати,-
Чи по дітоньках ридає 
На моrиnі мати! 

І. Франко 

Безупинно звуки тужні 
Буйний вітер носить ••• 
Схаменіться ви, байдужні, 
Досить співів, доситы� 

Заnиwіть й пnачі жаnібні, 
Час-бо щось діятиl 
Чи насправді ви nиw здібні 
"пакати й співати! •• 

... Дор а ж н і - польові, воєнні . 

.... Табір ДЛЯ полонених під Краковом. 
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VIII 
.як я стану коломийки 
Сп і вати-сп і ватн,-
Тн ся будеш, молоденька, 
елізами вмивати. 

Народно 
коломийка 

Не можу 6inbwe вже спухать! 
Вуха 
Заткнути, 
Не чути 

Тих співів з ярма, 
Втекти і не 6ачить, не знати! 

- Дарма! 
Не втечеw звідси, 6рате, 
Не за6упи-60 двері замкнути, 
І міцні на вікнах rрати ... 

Копоминки ж не вмовкаlOТЬ 
І безперестанку 
у ТlОрмі моін пунаlOТЬ 
Ввечері і зранку. 

НапуваlOТЬ серце 60пем 
Вдень і в нічну пору,-
Ген пунаlOТЬ над Подіппям, 
Аж по Чорноrору •.• 

Львів, 
3амарстенівська ТlОрма, 
1919 
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цикл другиА. ЧЕРВОНА ГАЛИЧИНА 

Тернопіль, 1920 - Харків, 1921 

І. Ч ере з З б руч 

Не спинилися перед мостом, 
Перелетіли відважно 
І тільки тоді зауважили, 
Як були вже за Збручем. 
І стиснулось МЛОСНО, 

І забило у ньому КЛІОчем, 
І зразу, 
Без команди, без слів, без наказу, 
Вмить, 
Гей зачаровані,- стали. 
І не знали, 
І зрозуміть не могли, що робить, 
І здавалось, стоятимуть мовчки вовіки. 
Але ось-
Ніби видерлось з нетрів, 

прорвалось щось

І розсипали перли дзвінкі коломийки. 

11. К о л оми Й к а 

Галичино дорогая, незабутній краІО! 
По вигнаннlО, по мандрівках до тебе 

BepTalO. 
ОЙ поїхали ж ми звідси панськими 

рабами, 
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А повернупн віпьннмн, над жнттям 
панамн; 

Он булн ж У нас на шапках левн 
і трнзубн,

А тепер зіркн червоні, П'ятнкутні, любі; 
ОН булн ж бо У нас шматн 

та жовто-блакнтні; 
Ннні ж прапорн червоні, orHeBi, всесвітні. 
Он та н AOBro ж мн блукалн, 

правдонькн шукалн, 

Довrо ж панн-адвокатн намн торrувалн; 
А тепер вже мн не темні-

добрнн досвід маєм, 
Нашу бідну Галнчнну зробнм ясннм раєм. 

ІІІ. Тер н О п і л ь 

Як ішлн до Тернополя,
у нову столнцю,-
То серця смутні та кволі 
Сталн міцно бнться; 
А як вежі з прапорамн 
Здалеку уздрілн,-
Так юнацькнмн серцямн 

Всі повеселілн; 
А як сталн їх на площі 
Сальвамн вітатн,-
Так не одному з радощів 
Хтілося рндатн: 
60 закінчені блукання. 
Зла зламалн коло. 
І клянуться. Вже востаннє. 
- Преклонімо чоло! .. 
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ІУ. Зб ар аж 

О,. бо спав не місто Збараж, 
А при кінці міста -
Там князівсloКИ" замок стари" 
Стоіть років З триста'. 

А іще TaKoro дива 
Не зазнав, як нині: 
Юрби хпопів, ніби зпива, 
Впапи в одні,. днині; 

В сорочках довrих, немиті 
Хпопи з форнапями •• 
В ціпім місті та повіті 
Стапися панами! 

Ну ж і жваві, ну ж і спорі 
Хпопи та форнапі: 
- Шкопу зробимо в кпяwторі ••• , 
А в замку - wпитапі! 

Ііі вже чіппя стрічки червоні 
Леrінlо до рукава. 
- re,., спрацьовані,. допоні 
Та навіки - спава! 

в перепяку творять пацір •••• 
О"ци·франціwкани: 
- Пане Єзу, божа матір, 
Що то з нами стане! 

• Ру'іни замка князів 8ишневецьких • 
• ,. Форнвл і- ~lаЙмити • 
••• Монастир . 
• , •• Молитва. 
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У. Нас еп і 

Хай чобан - усі гукнули -
За отамана буде. 

Ну і с,апис .. в сеп\ зміни 
Та ~ посеред пі,а: 
Вже немае ,оі rміни 
І немае віЙ,а. 

П. Тич и н а 

В,ік З фіп"варку пан прокпя,ий, 
дес .. сховався комон·, 
Борони,и земпlO, бра,и 
Вже немае кому. 

Гей, червонії прапори 

На сіп"с"ку rpoMaAY! 
Зібрапи у свя'о збори -
Обира,и впаду. 

Обираймо-но, сусіди, 
до ревкому бідних: 
Як самі зазнапи біди, 
То й нам буду' .. вірні. 

4' Економ, управlо1ТСЛЬ. 
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VI. Збор і в 

... 8 єднанню 
Братніх заліз 
ВJo1куєм зорю останню. 

В. Ч V м. к 

Ой сумний rостинець битий ••• 
Де ж то місто Зборів! 
••. Дротяним кубпом овиті 
Цеrпи, rпини rори ... 

Між окопами - руїни; 
Ось упамки вежі; 
Без дахів, без вікон стіни -
Спід війни-пожежі. 

А життя - ніде немае, 
І ПlOдей не знати: 
Той в окопах доживае, 
Той втік в піс вмирати ... 

Апе ось на MaricTpaTi, 
На старому домі, 
Ізняпись червоні wати -
Ніби вибух ппомінь. 

І зарухапось уранці, 
Трепетнувся Зборів, 
І несміпиво виrнанці 
ПокидаlOТЬ нори. 

І прийwпи, і заспівапи 
З мопотами роти, 
І окопи заорапи, 
ііі розппутапи дроти. 

37 



І забувс. хпоп о тузі, 
й м'.зи припучає, 
І, оновпене, з-під rрузів 
Місто воскресає. 

Так відродитьс. й повстане 
Вс. країна rona -
&0 напружипись в єднанні 
Меч, і nnyr, і мопот. 

VII. Не б е з пек а 

Їхав стрілець на віЙнон"ку. 
Прощав свою дівчиноньку. 

Стрілецька 
п і с н Я 

Ой роз'.трипа край неба 
Заrрави завіса: 
- Розставатись, дівча, треба ... 
Дай мі, зірко, кріса *. 

Знову суне Bopor кп.тий, 
Наша сипа rине ... 
Не ридай мі, стара мати, 
Не зітхай, дівчино! 

&0 ніхто не rонить сипом. 
Сам • піду радо, 
&0 житт. мені не мипе 
Тут - без Радовпади . 

• Кр і с - гвинтівка, рушниця. 
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Як не встоїмо, заrинем,
Хай не ппачуть рідні: 
Скоро знов у Гапичині 
Буде BnaAa біднихl 

VIII. Я к З б Р у ч-р і ч к У 
проход и пи .•• 

Ой та зажурилися 
стрільці червоні, 

Як Збруч-річку переходили. 

Стріnецька 
n і с ня 

Переходиnи мовчки Збруч, 
Міцно зціпивши зуби. До боnlO. 
І мучиnа 
Свідомість поразки незамирена. 
Знову край у HeBoni, 
І знову безмірно 
Будуть хижі знущатись над бідними ••• 
Знову руїни, та зnидні, 
І жах 

у запишенім краї. 
Та одчаю 
Не буnо в іх серцях, 
І жевріnо 
В кожнім воrнище певності, й сипи, 

І поrрози: 
Знаnи, невдовзі 

Знов на Збруч зrадаlOТЬ Aopory 
ііі остаточну одержать тоді nepeMory. 

- В Hory! 
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Вище прапор червони"' 
Єдна"те роз6итії павиl 

Будут .. 601 жорстокі! Будут .. 60Ї криваві' 
Ге", тремти, вже засуджени" враже, 
Бо життя нам wпях перемоrи покажеl 

Чуєw, сурми заrрапи: 
- Всі приrнічені, мучені - 3 нами! 
Ті, що Boni на мит .. хоч зазнапи,
Вже не можут .. зістати ра6амиІ 

1920-1921 



ІЗ книrи •• ЗЕЛЕНЕ СЕРЦЕ)) 
(19131 

Ч Зепене серце 
и то в мене бупи застаріпі бопі 
І старече зневір'Я - це в мене! 
Лиwіть' &0 Я в комсомопі 
І серце моє - зепене. 

Чи то мене безсоння муч ипо, 
Опускапися руки від втоми! 
- А поспухайте, як rучно 
Ми щовечір вертаємо додому! 

Спопоwують спокій тубіпьців 
Виrуки наші буйні: 
- Не сич іть. &0 ми, коммопьці, 
Вашої wани не потребуємо! 

А як спиться мені безбуряно, 
&ез турбот про роки заrаяні, 
Копи скаже коммопка Шура, 
Що «трохи, здається), кохає! 

Кордон. Копективне обпоження. 
Всі тісніш у кощавих папах ••• 
Та як сміпиво копо ми помимо 
В безоrпяднім юнацькім запапі! 
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Сумувати - хіба ж це можна! 
Хаlt оті - безпорадні It хворі, 
А посnухаltте, як омоnоджено 
Міli ronoc звучить у «моторі»! 

Зеnене серце. Роз'ятрене. 
З наnивними весняними пуп'янками. 
- Маltбутнє червоними ватрами 
Дnя нас. І дnя мене. &0 з вами я. 

Кам'янець на Поділлі, 
1921 

Робітниця Шура 

Підписати останніlt папірець в установі, 
Позабути совбариwень і совбурів: 
Моі вечори - на фабриці сірниковіlt, 
Моє кохання - біnявіlt робітниці Шурі. 

Потинятись під вікнами 
непривітноrо дому; 

Скоро rYAoK і Apyra змІна; 
Вибіжить з брами XOAOIO знаltомоlO 
І трохи стримано, та привІтно зустріне. 

Рученята спрацьовані невимовно 
пестівпиво 

Обів'ІОТЬ MOIO похиnу wиlO: 
- Значить, ідешl Заnиwаєw Киівl -
І здається розпука TaKOIO неможnивоlO ••• 
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Новини розпитає: про хпіб, ПРОДПОДііТОК; 
Потім - про своє розкаже: 
- Знаєw, обрапи мене AeneraToM, 
А завтра - збори на трикотажній. 

І так conoAKo, conoAKo до сп.,оз 
Ще rпибwе тебе кохати: 
І за те, що в тебе туберкуп"оз, 
І за те, що чужа тобі мати. 

І за те, що в Червоній rBapAiї 
Ти мені перев'язувапа рани, 
І за те, що в rет.,манс.,кіЙ ((варті" 
Разом з нами тебе карано. 

І за те, що в кратері реВОПlOцїj 
Ти ropina - зrоріпа безскаржно ••• 
- Шуро, ще AOBro в самотній розпуці 
Буде маритис., сірникової фабрики 

Киів, 1921 

Арт.,омовка Шура 

Передостанній вечір. 
В депеrатс"кlй кімнатІ. У мене. 
На небі розбитий rпечик 
Розпив зепенавоrо меду. 

В Університеті АРТ.,ОМ8 
Оrопосипи перерву. 
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Як rриз в Пенсіпьванії камінь nOMoM,
Леrwе бупо мені, ніж тепер. 

Знов без тебе. У харківських мурах 
Заіржить паротяr ocaTaHino, 
Захопить артьомовку Шуру 
І викине десь на Подіппі. 

Зустріпись у кпубі KOMMony, 
На повіті, в прикордонній смузі: 
Незаймано-задирпивий ronoc 
І сопдатський очкур на бпузі. 

Щомить, щомить напруження: 
Контрабанда, wпіони, 3МОВИ ... 
Треба вміти будь дужими 
ііі не боятись ні бруду, ні крові. 

Ти BMina. У спіпці, в друкарні, 
В комітеті, в чека й на ceni -
Моподипи незбаrненно rapHi 
Спопучення рухів і спів. 

На копеrії. Зрадника-брата. 
В ropni wорстким будяком: розстріпять ... 
Ти ж так просто: - Чоrо ж ваrатись! -
І перwа підписапа ім'я. 

Вже надвечір - стрибапа цвіркунчиком 
(Ніби звикпеі нічоrо й не стапосяl) 
ііі задирапа в друкарні учнів: 
- От розтяпа, розсипав верстат .. ' 

А копи Папій через rраницJO 
Продирався, скаженіJOЧИ від зпості,-
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Ми з тобоlO ВДВОХ із РУWНИЦІІМИ 
BclO ніч на Турецькім мості. 

Закахикапи rирпа захпанні, 
ііі хробачки заскиrпипи криваві. 
Я сказав: це, може, востанне, 
Апе знаJfте, що 11 кохав. 

Над ранком - снувапн над Смотричем -
Ппазом, розчавпеним в скеПIlХ; 
Поринав у збаrнені очі, 
Де розппескаВСIІ брунатниJf кепех. 

ЗустріПИСIІ знов. У Артьомовці. 
Груповодом. За Марксом: з rypTKoM. 
Напружено ПОВПIlТЬ, ІІК змовці, 
Кожне спово. І титпо. І кому. 

Тіпьки скінчипи - вже верховодипа 
Троrподитськими таНЦIІМИ Jf піСНIІМИ. 
І всі дов копа закохані. 
І з всіх наJfrпибwе - 11. 

От поідеш. В суботу. ВранцІ. 
Я - креМ'lІзнмJf. Не здаМСIІ. Не зпомить. 
ЗамуруlOСЬ ще rпмбwе у працlO, 
Вчащатиму ЩОДНІІ у коммоп. 

Приідеw - ІІК РІІСНО, Шуро, 
У «Зепенім серці» буде! 
І закінчу нову броwуру: 
((ICTopilO КП(б)У». 

Харків, 1922 
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Трипіппя 

Ті ж самі пани під Трипіппям,
Сепо на зепені~ допоні. 
І ппямами - зrустками крові 

між зіппям
Так rycTo розсипапис .. маки червоні. 

To~ сами~ Дніпро-
непокірно-wироки~ -

Розппастав бунтівпиві пабети під ropy: 
Ніби це все бупо вчора ••• 
А минупо вже три роки. 

Три роки, ЯК розквітчапи 
Зепен" матову маки-троянди. 
Посувапися. Вже бпижче підступапи. 
Лютувапи розбещено банди. 

Здавапося - беззахисни~ Киів: 
Всі сипи - дапеко, на фронті .•• 
re~, а що ж ТО за стяrи жевріют,,! 
- То нові, моподі оборонцІ. 

Xa~ руwницю тримают .. невміпо, 
Апе випустят" з рук - тіп"ки з смертю, 
Бо хіба чиє серце копи ropino 
Таким BorHeM саможертви. 

І при~няпи бі~. До oCTaHH .. oro 
Заrинупи, як rинуть на~кращі, 
І чорні ями захпанні 
Вщерть переповнипи пащі. 

46 



Розумієте, це ж частка Haworo 
маltбутн .. оrо 

Заrинуnа в борні за сучаснеl 
- Чи не з вашої крові, яснІ, незабутні, 
Розквітнуnи маки у nоnі так рясно! 

Чи не кnичут" боmочими пnямами -
Як ви - вмирати вміти! 
Незабутні. Ясні. Ви з нами. 
Наltкращі Приltдеwн .. оrо квіти. 

1922 

На споnох 

Насуваєт"ся знов nихоnіття. 
Тиняют"ся зажурені, rоріnиц .. 
Стежат", чи немає на небі 

жаданоrо nахміття. 

Та, ніби криця, 
Безхмарна жорстока бnакит". 

Не чувати вимріяної BorKocTi, 
Не набnижаєт"ся зnива: 
Ніби хто' природу роззnостив -
Не вrамовує застиrnо-впертоrо rHiBa. 

Не врятуваnи хресні ходи 
(Та вже ніхто It не вірит,,), 
І мучит" думка: чи що вродит", 
Чи так усе 11 зrорит,,! .. 

47 



* 
Знову чути над BonrolO остоrидпоrо 

cToroHY, 
Знов просякпа спlзьми аж до дна. 
Не спинити жапібноrо дзвону. 
І суне за TPYHOIO труна. 

Ех, позбупися панщини-барщини, 
Віпьні засіяпи на червонім світаннІ! 
... Поrоріпо у Саратовщині, 

не вродипо у Самарщині, 
Прахом пlшпо у Казані ... 

Захопипо земпі завжди врожайні -
Навіть в Уфі! Навіть на Урапі! 
- Світ за очі,- втекти у шпяхи 

безкрайні, 
Від земпі зрадпивоі,- Ііапі! 

Та куди втечеш! Невже у BonorAY! 
Та чи краще здибпеш,- хто знає! 
... 1 женеться ненажер на примара ronoAY. 
І підстьобує, І підrаняє. 

На Вкраіну! Остання надія: 
Хоч там перебутись до HOBoro. 
І, ніби журавпі У вирій, 
Розтяrнупи підводами Aopory. 

* 
HenerKo І на Вкраіні: 
Знищені місця найбіпьше хпібні; 
На сонцеві краі - заrрозпиві тіні,
Поrоріпо чи не все на півдні. 
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Та пощасти по, вродиnо на Правобережжі: 
- Спухайте ж, відчуйте, незаможні! 
у дні, копи rope всенародне безмежне, 
Хай на поміч зrоnоситься кожний! 

6ийте у дзвони на споnох! 
Скnикайте rромади! 

Відrукнися, все чесне й путяще, 
Не дайте заrинути Вnаді -
Кров'ю ваwою зміцненій 

Вnаді Трудящих! 

Пам'ятайте, вас не раз рятуваnи 
Від наваn rрабіжницько-хижих. 
Так невже б ви спокійно чекаnи, 
Доки ronoA захисників ваwих винище! 

Розумійте, єдиною доnею споnучені 
Всі країни під Червоними Зорями: 
Так невже братам своїм змученим 
Не подаnи б ви руку в ropi! 

Тямте, північних братів AonoMora 
Вам не раз іще буде потрібна,- чуєте! 
Так невже від найnютwоrо Bopora, 
Від ronoAy, ви їх не врятуєте! 

* 
А ян всі ми зіnnємось 

до пав непоруwних, 

Всі трудящі, від краю до краю,-
Хай ще будуть роки зсуwені -
Не зnякаємося неврожаю. 
На борню з вередnивою натурою: 
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Під сніrи - BCIO земпlO заоремо, 
Розвісмо засхпість rрізнотворчоlO буреlO, 
А як боr - ми й боrа переборемо! 
Переборемо працеlO. Переборемо 

м·язами. 

Переборемо BonelO до нових nepeMor. 
Перепоrи розмасмо зопотими оазами, 
І, розбитий і знищений,-

ПlOдям скориться боr. 
Зором зірниць виднокруrи роз зоримо, 
ЗемпlO заспраrнену зриймо, розоремо. 
Ідощик, насич її соками-трунками!) 
Заздрісні борозни знов візерунками 
Зпотних зірок - зорепадом - заРОімо, 
ПрацlO утроїмо, пихо затроїмоl 
- Зернятка-зірки, скрізь мпу непрозору 
Скрізь зазирайте, зворуwуйте кору, 
Паростком-променем земпlO зірвіть, 
Копосним кипимом пан взопотіть! 
І забудеться rіркий і чорний, 
Останній rоподний рік, 
І безсмертний стане в rypT необорний, 
&езроздіпьний Воподар Життя-Чоповік. 

Харків, 1921 

Жовтень на чужині 

я біпьwе не можу без борні, 
Не можу вже біпьwе без буріl 
В тихім місті в день свята так тісно мені. 
Немов у конурі. 
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Дайте мені rуркотlння 
Фабричних верстатів, 
Коминів, щоби ясніст .. небесних шат 
Чорним димом заслати 
І щ06 тиwу можна було пронизати 
Пронизливим rудінням. 
Вупиці, занадто ви тихІ с0601O! 
Занадто, бул"вари, ви повні СПОКОIO 
І видаєтес .. монотонними: 
Треба б вас кров'lО, 

прапорами червоними 

Буйно і враз розквітчати! 
Треба вас вщерт" залляти 
СкаженоlO, wаленоlO, бентежноlO IОрбоlO, 
Заповнити стріпами, rРlOканням, 

дзвонами, 

Ки нут .. вас у пекло вуличноrо боlO! 
Що, королівс"кий замок відбудувати! 
Іще казематів вам мало! 
- Знищити все, із земле 10 зрівняти, 
Де колис" Hora королівс"ка ступала! 
Так заберіт" же мене від цієї тиwі, 
Від ц .. оrо так нікчемно cTBopeHoro ра 10, 
Де ви живете, мов бездумні ситі миwі, 
І де я від нуд .. rи ко на 10. 
Гуркоту, 6рязкоту, стрілів та Д3ВОНУ 

мені, 
ВибухІв rрізних, щоб знести ці нори 

понурil 
Бо біл .. wе не можу, не можу вже 

І не можу без бурі! 

Краків, 1919 
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Новин рік У ТlОрмі 

Новин рік У ТlОрмі: не дуже приємно, 
Та я тим не дуже 14 nepeHMaIOC ... 
Загасипи BorHi: вже темно. 
Апе я не роздягаIOС". 

Треба дочекатис" північної години,
Звичан того вимагає; 
Скоро час тон, мабут", пропине ... 
Ос .. - уже в коридорі годинник співає: 

Раз •.. два ... три ... 
- Дванадцят" - вже новин на карку, 
Дев'ятнадцятин минув-

вітан нас, Двадцятин! 
Ех, WKOAa - нема чим наповнити чарку, 
Щоб у waHY TBOIO підняти ••• 

Апе мрії рандужним водограєм приспи, 
І вже AYMKOIO я на Вкраїні, 
За вікном - Дніпро заміст .. Віспи,
Мін забутин, мін синін! 

Де BapwaBa! Це ж мін зпотоверхин 
В небо впився Софіївс"ким собором, 
І спаветні мури Печерс"кі, 
І папац з червоним прапором! 

Небо розідране перепивними дзвонами, 
На вупиці - святоwної IОрби розпиви. 
Мап"овничі пп ями - червоні... червоні! 
І віп"ні, переможні співи. 
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Хай отут, на вікні моім,- rрати, 
Аnе думки - святошні й nerKi: 
З Новим роком! Вітай нас, Двадцятий! 
- Щасти вам доп я, товариші даnекі! .• 

Варшава, 1920 



м 

ІЗ книrи ІІВ ОТОЧЕННІ" 

(1927) 

Ос06исте 

Однаковісінько мені ... 
Т. Ше в чен ко 

Товариство, яке мені діло ... 
П. Тич и н а 

Ще раз поnізуть в історію ... 
М. Й о ган сен 

ене не зrадаIOТ ... Я не дпя віків. 
МНОIO не захоппlOlОТ .. СЯ надто 

і сучасники: 
Не так уже rучно кресав я співи 
І не так уже рясно. 

Бо я не майстер - так с06і, rружчик; 
Не те щ06 епектрон,-

ну, атом реВОПlOцїі, 
А скіп"ки ж, скіп"ки нас таких, 

середущих, 

І в Харкові, й у Вера-Круціl 

Pamehom-поемоlO здвиrнеw тяrар, 
Ще там десяток-друrий підхопит", 
Потім ДИВУlOт .. ся: зсунупося rapHo; 
Хтос" там вхопився перwий, а хто 6 то! 
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А хіба не 'днаково - іскра чи кремінь! 
Аби rоріло. Доки rорітиме. 
А бува jj таке, що похвалять 3 чемності; 
Є ще в нас чемна критика. 

Тут, бува, чужак якиjj 
розсентименталиться: 

- Ви поет! І звідки! О, значнть, добриjj: 
Там у вас повітря навіть rеніальне, 
Там у вас свідомі навіть мікроби! 

Дяка за порівняння. В творчому повітрі 
З нас, мікробів, зріс СРСР У скарб; 
Всіх поем наjjкраща - ця в чотири 

літери; 
Є в Hijj, є в ні" крихітка і моєї фарби. 

Монреаль, Канада, 
1925 

Вінніпеr 

Вінніпеr. Дороrу закінчено. 
З розмаху врізалась валка, 
Ось вона - канадська Україна: 
Нутряна, пwенична, степова. 

Вулиці - площі - прерії; 
KOMaWHelO трамва" заrубивсь. 
Хто це - rромадяни Радянської Ліберії 
Чи кволі чорні раби! 

55 



Мітинг в Робітничому домі. 
ВливаIOТЬСЯ. Ще. І ще. 
Заповнено. Щільно. Ломиться 
Від м'язів. Од слів. Од очей. 

Обличчя смагляві, закурені, 
М'язи - рішучість - ЛlOть. 
- Невже і тут ~ дурні, 
Що не вірять у наше майбутн~! 

Непотрібно сипали фокстроти, 
Раптом стихло: 

- Товаришу, ваше слово!
Пересохло в горлі й у роті, 
Очі вип'ялися плямами багровими. 

Не мріяв: знав - переможемо. 
Не чув своіх власних слів. 
Ми хочемо. Прагнемо. Можемо. 
Ми руЙнавці. Будівники. Злива. 

Вірили. Терпко. Вперто. 
Навздогін - стоголосий крик, 
І знов У двадцять четвертім 
Марив Сімнадцятий Рік. 

Хтось руку стиснув, так палко: 

- Спасибі, товаришу! - І троянди 
в руці. 

І знову захекана валка 
До нової цілі. 

BiHHiner - оаза між прерій -
Через міст стрибнув - перекинувся, 

56 



Сип кувався щос .. читати Форт-rері 
у nepraMeHTax Червоно' Ріки. 

А я, на сім піт моnодwий, 
Знову бачивwи сон у дійсності, 
Стежив, як ваnка скочиnа 
Із прерій в поrоріnий nіс. 

Та не бачив пнів. Знав: на зrарищах 
Моnодняк вже пустив брун"ки. 
А в вухах:- Спасибі, товариwуl -
ііі на копінах - троянд пеnIOСТКИ. 

Вінніпег, Форт-Вільям, 
вересень 1924 

Пісен"ка про Педді" 

&уnо їх три мисnивці -
Хто не чув про них пісен,,! 
І втр"ох всі ПОnlOвати 
Піwnи в Патриків ден .. "". 

Джон &уn і Мак з ним разом, 
А третій - Педді-пен,,: 
Весеnі три мисnивці
Хто не чув про них пісен,,! 

• «І цілий день вонн полюввли й нічого 
не могли знайтю), З англійської глузливої 
пісеньки про ірландців. Педді - так нази
ВlIЮТЬ ірландців, в Мак - шотландців . 
.. Ірландське релігійне свято. 
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І день весь попювапи. 

Нічоrо не зна"wпи, 
Хіба що 'AHoro за"ця, 
Та " reTIo собі піwпи. 

Джон Буп каже: - Заєць. 
Мак, то" мовить:- Ні! 
А Педді:- Це тепятко, 
Корова ж десь в пані. 

І ніч всю попювапи, 
Нічоrо не зна"wпи, 
Лиw їжака у кущику, 

Та " дапі reTIo піwпи. 

- Тжак,- Джон Буп каже. 
Мак, то" каже:- Ні! 
А Педді:- Ач, як rопки 
Натикано в стерні. 

Бідни", зrпузовани" Педді, 
Дпя вупиці - нечутпиви" пень, 
Бупьварної британської комедії 
До бопю траrічна мішень! 

На острові бу"но-смараrдовім, 
у впасні" країні - раб. 
Копи ж безтурботно " радісно 
Ти хижі розчавиw паби! 

я спухав брудно-нахабних, 
Безrпуздих, rидких rпузувань 
ііі чекаю з тобою так жадібно 
Інакwих, нових попювань. 
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Копи ввесь світ почує 
Нових дзвінких пісень 
Про те, як три мисnивці 
Зійwnись в урочистий день. 

І день весь ПОnlOваnи, 
І дзвінко pir rYKaB, 
Аж зирк - в поnях спіткаnи 
Із криці іжака. 

- Іжак,- Джон Буn каже, 
Мак - сумнівами: - Ні. 
А Педді:- Стережемся, 
Бо раб страwний в борні! 

І ніч ВСIO ПОnlOваnи 
(rYAina осока). 
І бачиnи зі Сходу, 
Мов ЗОРIO, світnяка. 

- Світnяк,- Джон Буn каже. 
Мак з презирством:- Ні! 
А Педді: - Це зеnений 
Мій край почервонів! 

ІЇІ триваnо ПОnlOвання 
Під танок безтурботних KYnb, 
ІЇІ котився у проваnnя 
Знесиnений Джон Буn. 

- Скувать! - скиrnив у розпуці. 
А Мак: - Не кат я, ні! 
А Педді:- Вже закутим 
Не бути біnьw мені! 
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Минає смараrдови~ береr, 
Останні обриси хова ... 
- Педді, я ще по_ернуся,
&удемо товариwувать! 

в Ірландському морі, 
лютий 1924 



ІЗ КНИГИ 

((ЗМУЖНІЛА МОЛОДІСТЬ» 

(1935) 

Лис т п'я т и Й 

До люстра глянувши, 

скажи своїй подобі ... 
Коли вже сорок зим 

твоє обложат" чоло ... 

У в. ш екс пір, Сонети 11 і 111 

чора СИН сказав: - Ти вже старенький, 
тато, 

У п!Острі видко - ти ж постарів-
постарів.

•.. А тіпьки ж тридцять wiCTb разів 
ротатор 

ципіндром обернув за знаком костурів .•. 

Ще тіпьки тридцять wiCTb -
а незабаром сорок, 

І сам розв'яжеться сивин 

і зморщок спір, 
І напускатиме все непрозоріw морок 
.. в запапих вже очах»,-

мовпяв Шекспір. 
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ссКопи вже сорок зим твоє обпожат" 
чопо ... » 

Ні, я таки іще rотови" до обпоr, 
Хоч роз'їда мені обпиччя ЇДДIO щопок 
І сиве в бороді виrонит"ся стебпо. 

Ні, я ще моподи", хоч і пітами пітні", 
Хоча неспокоєм стучит"ся думка 

в скрон",

Чи ті спова ппивут" з моєї сповопитні, 
Чи то" ще ппавит" і карбує їх BoroH"! 

Хоча все rпибwе я занурlOlОС" у ніші 
Проrнозних cnoraAiB і перетворних 

строф: 

Апе хіба Москва не стапа ще IОніша, 
Копи заrпибипас .. натхненно у метро! 

Апе хіба Москва на мит.. єдину петом 
Заrаяпас .. увис", копи пірнупа вrпиб! 
Ні, я не перестав цвісти ії поетом 
І не зап пута вся між капендарних rпиб. 

Ні, я ще моподи" - і дапі моподіlO, 
Як моподіє все в країні моподі", 
Що час nepeMorna, помноживwи на діlO. 
&0 моподіст.. віків дпя неї є воді"; 

Що моподіст.. віків і моподіст.. ідеі 
Дпя неї є воді" в суспіп"ство моподе, 
Що пітнім досвідом поrпибпена іде -і 
В боях оновпених і зціпених веде. 
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І я, змужніпи" між пасатів і норд-остів, 
В приппиві ІОні, що за всі моря вдаря, 
Омоподивwи сві", в боях набути", досвід, 
Спокі"но відірву писток капендаря. 

Москва - Харків, 
січень - березень 1933 

Пісня про МОРЯКІІ 
і піп от 11 

Моряк не зречет"ся хв ип .. , 
не кине повітря піпот, 

Хоча б причаїпас .. у хвипях тих смерт" 
і смерт" чатувапа в повітрі. 

А де ж стіп"ки зна"деw скарбів -
стіп"ки брип"янтів і зпот-

Щоб купити одне, хоч мапен"ке, життя,
у які" діадемі чи митрІ! 

Піпот, що wyrae увис", 
водопаз, що пірнає уrпиб 

І навіт" часом свідком стає, 
як rинут" в безоднях друзі, 

І знов поринає" петит", 
копи це не тіп"ки ЗІІ хпіб,-

То де ж сміпивості ці" джерепо 
І де джерепо ці" напрузі! 

Гпян" навкопо з папуби 
І з фlOзепяжа rпян,,: 
Де б зору" спуху стапо би 

Охвату і снаrи,-
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Пwеницями колrоспними 
Зривас кожну rpaH", 
Піснями стоrолосими 
Змивае береrи! 

Пілот, що простяr нрило 
назустріч неrоділихій, 

Моряк, що вростае руками в wтурвал 
на вкрай роздратованім морі,

Вони не припинят" атак 
на заздрісні сили стихій, 

Аж доки, підвладні моrутній руці, 
здадут"ся стихіі в покорі. 

Моряк, що вростае в wтурвал, 
пілот, що крило простяr,

БреХНJI, що WYKaIOT" вони небезпек 
і смерті WYKaIOT" уперто: 

Вони aTaKYIOT" смерт" 
і БОРIOТ"СJl за ЖИТТJI -

Свое й міл"йонів своїх співбійців,
А за це не задороrо й вмерти. 

Пісні лунаlOТ" з береrа, 
З повіТРJl і з води: 
ЩОДНJI нові до wepera 
Всесвітніх nepeMor. 
у квітах квітнут" фабрики, 
РОСТУТ" міста-сади, 
З субтропіків до Арктики 
Не схиБЛlOе кермо. 

Моряк не зречеТ"СJl ХВИЛ", 
не кине повіТРJl піпот, 

Бо їх не безумство хоробрих веде,
о ні - то мудріст" хоробрих! 
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І міцніwає СРСР, 
трудящих всесвітніА опnот, 

І промінням всесвітнім своіх nepeMor 
OCBiTnlOIi кожни~ обрі~. 

І радісно-певна рука 
піпота і моряка, 

&0 3HalOTЬ однаково певно вони 
у вирі стихі~ і на старті, 

Що 3 нами міцніє в боях, що нами 
керує ЦК 

на~незnамніwої, 
на~відважніwоі, 
на~мудріwоі в світі партії! 

Грудень 1933 
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ВІРШІ РІЗНИХ РОКІВ 

Я Сон 

був поранениlt у rруди, 
Лежав без сипи на земnі. 
Я був один: розбіrnис .. nlOди 
І ПОХОВllnИСЯ у мnі. 

Дивився НlІвкруrи: пустеnя, 
Руїни roni р03nяrnис ..... 
А тут буnа рідна осеnя 
І все, мов palt, цвіnо коnис". 

Все знищиnа nИХIІ пожежа; 
Перемоrnи нас вороrи ••• 
І жаn .. обняв мене без межі, 
І стисnос" серце від нуд .. rи ••• 

Та ТО nиw мит .. ! &0 я не сміlO, 
Не можу віру заrубит". 
Не можу втратити надіlO, 
Що наша сипа побіДИТ". 

То nиwе я nежу розбитиlt, 
То nиw мене перемоrnи! 
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Ос .. бачите - червоні квіти 
Під небом буйно розцвіnи: 

То прапори червоні мают .. 
І, ніби птиці,- рвут"ся з рук! 
Ос .. , чусте,- rроми nунаIOТ": 
То зrук війни, то бою зrукl 

Все бnижче, бnижче nеrіони ••• 
Вже чути брязкіт - стук мечів .•• 
Іх сотні, тисячі... міn"йони 
Відважних веnетнів-бінців! 

Яскравим поnум'ям папают .. 
Іх променисті походні. 
Ос .. -ос .. вони nepeMaraIOT ..... 
- Гей, враже, не спасешся, ні! .. 

Хіба ж с в світі перепони, 
Щоб стримат" іх тепер змоrnи! 
... 1 урочисто-срібні дзвони 
Під ясним небом заrуnн. 

Всі мріі дивні та бентежні 
ЗдіЙсниnися. Гей, хвиnе, стан .. , 
Бо ти одкрнnа нам безмежні 
Шnяхи довічних досяrан,,! 

І хори соnодкоrоnосні 
Мене уводят" в свlтnий ран, 
Я йду до васІ .. 

Зітхання мnосні -
І серце пірваnося вкрай ... 
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* 
Прокинувсь я. &езсипо руки 
Стискапи rpYAЬ. Між папьців кров 
Пр06ипась з рани. Знову муки 
І 61пь - страwний, пекучий - знов. 
Вже зникпа десь моя надія. 
HeAoBro в світі жить мені ... 
І все-таки - та,мна мрія 
Десь заховапась в rпи6ині. 
І з подихом жахпивим смерті 
Мене так радісно мирить: 
- О, як мені 6 6ажапось вмерти 
В ту дивну, ту чудову мить, 
Копи життя мій сон завітний, 
Ясний, яскравий, мноrоцвітний, 
Мій променистий сон здійснить! 

1918 

Лист друrий 

Вчора я рано nir, ЛіпlO, 
Та AOBro заснути не Mlr; 
Падав ріденький cHir, ЛіпlO; 
Годі чекати відпиr: 
Ступипа зима на noplr, ЛіпlO,
На свІй законний nopir. 

Зірвапася оранка на зя6, ЛіпlO; 
Похвапить хі6а Наркомсна6: 
В заrотівпях район не оспа6, ЛіпlO, 
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Лиш з rородини nізе, мов краб ... 
Копи б ти нині буnа б, ЛіпlO, 
Копи зо мною буnа б! .. 

Так виходить, ЩО кожний мій nист, ЛіnlO, 
Мас розсіпаний зміст,-
Мов напідпитку тяrне хорист, ЛlnlO, 
Всіх пісень за один присіст. 
Заrубив nистуватись я хист, ЛіпlO, 
А це - потрібний хист. 

Та даремно рядки я TYnlO, ЛіnlO, 
І даремно себе тіnьки ЗПIO: 
Думка робить химерну петnlO, ЛlпlO, 
З «СофііВКНlI - на зябnlO. 
Аnе я тебе справді ПlOбnlO, ЛіnlO. 
Дуже тебе nlOбnlO. 

І тому, що настаnа зима, ЛіnlO, 
І на зяб - сподіватис., дарма, 
І мороз верховіття nама, ЛіпlO, 
І на вежі турец"кій чаnма,-
Ще сумніш, що тебе тут нема, ЛіnlO, 
Зо мною тебе немаl 

Кам'янець на Поділлі, 
1930 
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Лист шости~ 

Ні, від старої Баnакnави 
Лишиnось небаrато рис ... 

Густи~, пірамідаnьноrпавий 
На перехресті кипарис, 
Moro кохання тихий свідок, 
Моєї мужньої весни ... 
Один шорстких своїх нахідок, 
Здається, досі не змінив; 
Уже немає дяді Юри, 
І, ніби в тузі за старим, 
Напружено rенуйські мури, 
Розкривши очі-амбразури, 
Новий cnocтepiralOTb Крим. 
Іх термосить раптовий вибух: 
Весь вік їх древній - як мана, 
Летить, здається їм, у rnибах, 
Що вириває амонаn. 
І висипає сонце русе, 
Із rip зіrнавши тіней фnlOС, 
На бремсберrу небеснім - ФnlOси 
Проміння - в бухту, як убрус. 
Вона ж, збаrачена виразно, 
Приймає, з сонцем заодно, 
Гостей, що шкоnа водопазна 
На скорене спускаnа дно. 
В шихті із сонця, rip І моря, 
Бійці, rapToBaHi стократ, 
Моєї Батьківщини творять 
Один міцний arnoMepaT. 
Вночі моряна хмара місить 
І тисне в бухту rаряче, 
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я зепенувато-срlбниіі мlсяц .. 
У ночви соподом тече, 
І аж до мису Фіопенту, 
Моряни зборlOlОЧИ жар, 
З живоrо срібпа виткав пенту 
Граііпивиіі маіістер-соподар. 

Копис .. ці візерунки хитрі 
ІДо щастя стежка та вепа) 
Удвох ПlOбипи ми повітря 
Скидат .. срlбпинками з веспа, 
Густі перетинати хпиби 
у ніч спрямованим човном,
А серце капатапо, ніби 
Оскаженіпиіі метроном, 
Та поруч рвапос .. Apyre серце 
З моїм незмінно в унісон ••• 

І знов я пережив тепер цеіі 
Уже відчутниіі в яві сон: 
По стежці щастя доппивапи 
Ми разом до Шаіітан-Дере! •• 
Як rаііавати іі капевапи -
&езсмертне наше це старе,
Старе, що, ніби зrусток пави, 
HOBoro Іскри збереrпо, 
Старе, що ним спо'пи трави, 
Мов соком,- кожнес стебпо, 
Старе новоі &апакпави, 
&0 час не змив І не nрим'яв 
Коханням всяяне ж ім'я
Як цеіі пірамідап"ноrпавиll, 
Що Досі шат не заміняв; 
Старе, що вічно буде ІОн им, 
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ПереппітаlOЧИСЬ з новим, 
3пиваlOЧИ в казани пуни 
Двох серць, і вибухів буруни, 
І амонапу ДУЖИI4 дим. 

Пісня моподих 
ral4neHAepiB 

Ми весепі, ІОні 14 безвусі, 
Всі ми з Робіном заодно, 
&0 зепене перо в капеПlOсі -
То 140ro все - 14 наше MaI4HO! 
Апе так вже воно повепося, 
Що в баронів і зпото, 14 вино, 
То ж весепі 14 дзвінкоrопосі 
Всі ми з Гудом їдем заодно •.• 
Ти затиснув, замчище престаРИI4, 
Нам rорпянки в кам'яніl4 руці. 
В TBoro впасника спавні отари, 
А у мене немає 14 вівці. 
Апе ми вже тобі допоможем
Ширше браму РОЗКРИI4, воротар,
Щоби кпопоту біпьше вепьможам 
Не бупо від вепиких отар. 
Аж під хмари - небесні rорища,-
3aniTalOTIo у нас rопоси. 
у барона такі пасовища, 
Що і змірять - не має він сип. 
Хаl4 же замок високо, та вище 
ДосяrаlOТЬ у хпопців списи: 

Ми обмежим тобі пасовища, 
Допоможем - проси не проси. 
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На дубах напиваються брості, 
Зацвірінькапи в небі дрозди; 
Сподіва"ся, бароне, у rocTi, 
Апе зна", не П'ЄМО ми води. 
щоби цвіппlO, бува, не взяпося 
у барона життя і вино,-
Ми, весепі " дзвінкоrопосі, 
З Робін Гудом завжди заодно! 

Лист з Ерівані 

Я не знаю, куди до тебе писати 
І чи ді"дуть оці рядки, 
Не вщухають пасати, у серці пасати, 
І присмак від них rірки"! 
Та не ripKo мені від цієї rіркоти, 
І ніби потрібна вона, 
Як незвана докотить, 
Як просочиться пота" 
Перетліпоrо бопlO пуна. 
Бо так rocTpo скринипися в rOTenbHЇ" 
ЗаПІОднені" самоті 
Убоrо-пустепьні 
Вірменські сіпьця на путі. 
І кпином писнlОЧИМ wпипь Арарату
Садистично-незруwни" таки" -
Цитував з Робаяту 
Про втрату і страту 
&езнаді"но ритмічні рядки. 
І з rеніапьних сентенці" Омара 
(Хоподно-розпачпиви" ппин!) 
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Поставала примара -
Непримарно-виразна примара 
Отрусних трупом долин. 
І коли воркотіли розмірні роба і4ї -
Ввижалось мені на ropi: 
Хтось, до жаху знаі40миі4, 

ритмічно рубас, 
Методично рубас 
Змертвілих синів Наїрі. 
Та в примару ту вдерлась нова Ерівань, 
І в маі4данах нової Ерівані 
Розчинився міі4 сум У вирах порива нь 
І розтанув у леті стрімких поривань, 
у напруженому паруванні. 
Я відчув: мій відчужений біль ущух 
У відновленому Гаястані. 
я почув: у колбуді співас awyr 
'Під таару - рулади ropTaHHi); 
Про вірменські колrоспи співав awyr 
Патетично-безжурні руп'ані: 
Я працlOlО у колrоспі -
Будем пити ми виноl 
Я ударник у колrоспі -
Будем пити ми вино! 
Не приходьте, злидні, в rocTi -
Будем пити ми виноl 
Хай куркуль отрути вип'с -
Будем пити ми виноl 

* 
3 неба сипле cHir, cHir, 
Білий, як належиться. 
З вітром спільно з Hir 
Валить ожеледиця, 
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Обвиває xyra 
Кожний дах, 
Марно сіє xyra 
Штучний жах, 
Бо стрічає xyra 
Між щіпин 
Із пісень awyra 
Міцний кпин. 
Бо по всіх будовах, 
Бо по ціпих добах 
Сповнює робота 
(Не пякає xyra), 
Сповнює робота -
Не спиняє xyra! 
Сповнює робота 
(І rрнмить!) 
Кожну мить, 
Сповнює робота 
Кожний атом, 
Сповнює робота 
(З ранку до зірок!), 
Сповнює робота 
Кожний крок, 
Сповнює робота 
Кожний випам -
І мені забипо рота 
Гіркуватим пипом -
Будівепьним пипом. 

* 
Через це в мене присмак у роті rіркий, 
Через це не вщухають у серці пасати, 
Через це захотіпось до тебе писати, 
ХОЧ не знаю, чи знайдуть тебе цІ рядки. 
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Через це не rірчить від тієї ripKoTH, 
Через це мені справді потрібна вона -
Як незвана докотить, 
Як просочнться потай 
Перетлілоrо болю луна. 

1936 

Акопу Акопяну 

Через підпілля, крізь окопи, 
Як ювілейний кращий дар, 
Ти пісню нам приніс, Акопе, 
Сердець awyriB володар. 

Життя було тобі - ковадло, 
І молотом - перо; коваль, 
Ти ним круwив царистське падло, 
Буржуйську rниль, даwнацьку wваль. 

в Баку, rянджі, Степанакерті 
Кривавий лютував буран,-
Та дике святкування смерті 
Зневажив твій ccMepah-чкеран». 

І свіжим дихають екстазом, 
Одrулом молота-пера, 
З ссБільwовиком-ШіраКОМII разом -
Пісні більwовика-Дніпраl 

30 травн я 1936 
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Із бюпетенів кожниіі стежив 
Грізну хвороби течень, 
І спокііі кожноrо запежав 
Від цих коротких речень. 

І цифри пупьсу, ритми серця 
Вивчапи ми напам'ять. 
щоб спід іх тоді не стерся, 
Копи їх креп обрамить. 

Щоб жив од подихів первісних 
у всіх пюдеіі наокіп, 
у кожнім пупьсі- буревісник, 
у кожнім серці - сокіп. 

щоб аж до подихів останніх 
Життя BcItoro земноrо,
Цвіпи в MorYTHix наростаннях 
Казки іі пісні про Hboro. 

Бапада 
про npeKpacHoro Антапя 

З угорського фольклору 

Мамо, кохана матиl Треба мені 
сконати, 

Лишилося тільки померти за Bapry Ілонуl 
- Ні, навіщо вмирати, МУК0 Moro пона, 
Втlхо Moro пона, 

... День смерті О. М. ГOPbKOГO~ 
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Спи, мій прекрасний Антап .. : 
Хіба тобі мами не жап .. ! 
&0 ж і я за тобоlO померпа б ... 
Краще будемо мпин чарівний будувати, 
Щоб копо одне Bropy видапо перпи, 
Щоб цlпунки струмками кид8по жорно, 
Друrе копо щоб сіяпо ВСlOди дукати, 
Хай оця нас турбота oropHel 
Всі найкращі дівчата збіжат"ся до Toro 

мпина, 

Може, прийде і Bapra Іпона, може, буде 
між ними й вона. 

11 

Мамо, кохана матиl Ой, як хочет"ся 
подивитис .. ! 

Відпусти ж мене подивитис .. на мпин 
чарівний! 

- Не ходи, моя ДОНІО, дивитис .. на мпин 
чарівний: 

То розставипи пастку, щоб спіймати 
ПИСИЦIO. 

ІІІ 

Мамо, кохана мати! Треба мені 
сконати, 

Лиwипося тіп"ки померти за Bapry Іпонуl 
- Ні, навіщо вмирати, МУК0 Moro пона, 
Втіхо Moro пона, 
Сину мій, прекрасний Антап .. ! 
Хіба тобі мами не жап .. ! 
&0 по смерті жапіти вже пізно ... 
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Краще будемо міст чарівнин будувати, 
Міст веnикин, заnізнинl 
Подивитись збіжаться всі нанкращі 

дівчат., 
ВсІ наНкр.щі дівчата- це ж така новина; 
Може, принде і Bapra Іпо на, може, буде 

між ними нвона. 

IV 

Мамо, кохана мати І Он, як хочеться 
подивитись! 

Відпусти ж мене подивитись на міст 
чарівнин! 

- Не ходи, моя донІО, дивитись на мІст 
чарівнин: 

То розставиnи пастку, щоб спінмати 
писицlO. 

V 

Мамо, кохана мати! Треба мені 
сконати, 

Лиwиnося тіnьки померти за Bapry Іпо ну. 
- Ні, навіщо вмирати, МУК0 Moro пона, 
Втіхо Moro пона, 
Сину мін, прекраснин Антаnь! -
... Аnе стаnася смерть. І вже занвин жаnь. 
І хіба це поможе, що мати невтішна 

н сумна! 
Подивитись на тебе збіжаться всі 

нан кращі дівчата: 
Може, принде і Bapra Іпона, може, буде 

між ними НВОНІ ... 
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УІ 

- Мамо, кохана матиl Ой, як хочеться 
подивитись, 

Відпусти мене до хати, де мрець! 
- Вже тобі не вернутися до хати, 

де мрець .•• 

УІІ 

- Встань, мій сину! Встань, 
мій прекрасний Антапь! 

Скіпьки збіrпось найкращих дівчат, 
скіпьки крапь! 

Ось і та, дпя якої ти вмер, копо дверей 
твоєї хати: 

Ось уже на подвір'і вона, дпя якої ти 
мав умирати! 

Встань, мій сину, встань, 
мій прекрасний Антапь: 

Ось вона копо Hir твоіх, встань, 
щоб спьози ій втерти! 

УІІІ 

я нікопи не бачив прекраснішоі смерті! 
Ось сміlOТЬСЯ очі, поціпунків шукаlOТЬ 

уста- і тремтіння в Horax. 
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ОДУЖАННЯ 

(1923) 

Поема-щоденник 

* * * m и - дівчина з шахт Донбасу, 
З нетрів чорноrо золота; 
Я - скальд переможноrо класу, 
Класу Серпа і Молота. 

з твоєї родинної Юзівки, 
З чорних одвічних пластів 
І моя незrрабна муза 
Викреwує кам'яні співи. 

Як побачив за рік у Свердловії 
На чолі твоїм зморщок rрати, 
Тебе, сповнену змістом новим, 
Чи Mir JI не покохати! 

А як сходяться хмурі й шершаві 
Твоl друзі - з Донбасу «rрачіll, 
Я в ті миті шахтарку Клав у 
KoxalO ще rарячіw. 

І зrадуlO час той далекий, 
Як в Америці, в шахті тісній, 
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Таким споріднено пеrким 
Здавапося кайпо мені. 

Копи ще не був інтепіrентом, 
Мав нерви, ЯК М'ЯЗИ, міцні,
За споrади цьоrо моменту 
Дпя тебе мої пісні. 

Харків, 
23 січня 1923 

* * * 
Тиха затока: санаторій ссНадеждіно» 
Під MOCKBOIO, дпя нервовохворих. 
Я знаlO, це теж, це теж 
Креска побуту HOBoro. 

Самотньо у закиненім барпозі, 
Та ЯСНО, мов у сонячній отарі: 
Здасться, що тепер, по перемозі, 
Моrпи б відпочивати комунари. 

Та в затиwні, rостиннl стіни 
І тепер санаторій зібрав 
Тіпьки виснажених, вибувwих з пав, 
Тіпьки хворих, напівбожевіпьних. 

Займатись попітикоlO заборонено, 
Та потайки KOBTalOTb rазету: 
Кожне радіо, кожний декрет -
у серці співзвучним дзвоном. 
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Ііі не зривас з іх уст одчан 
Каяття, ні спабких мопитов, 
І ппекаlOТ .. всі мріlO осяяну, 
Що до праці пов ер нут .. знов. 

Всі - від сивоrо народовоп"ця, 
Сорок піт BiAAaBworo борні, 
До коммоп"ця - розвідника Копі, 
Що в ronoAHiM повіті змарнів, 

Про борнlО не покинупи марити, 
Ііі рештку сипи б ін кожнин віддав: 
Комунар - завжди комунар, 
Навіт" хворин і вибувwtlН з пав. 

Надеждіно, 
21 серпня 1922 

* * * 
І свято таке в нас хворе, 
Як і нерви наші пошматовані. 
А такин привабпивин зовні, 
Такин чепурнин санаторіН. 

Так бпиз"ко Москва і Ленін, 
Так бпиз"ко і так промеНИС1t) 
Комінтерну щедрі жмені 
РозсипаlOТ .. воrняне намисто. 

Так бпиз"ко - н так недосяжно .•• 
Апе свято ХВИПlOс, як звикпе, 
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І не жап .. , що нерозважно 
Ми сепян в саltаторій накпикапи. 

Й роздирают"ся rруди промовами, 
І rорят" вже забутим екстазом 
Нерви наші пошматовані 
І схудпі, спрацьовані м'язи. 

Надеждіно, 
9 пистопада 1922 

* * * 
Перевтома. Втома. Втома. 
Обірвапася думка. Крес. 
На сторінках TpeT .. oro тома 
((Капітапу" Маркса. 
Заппутавсь у формупах. А що таке ((SII! 
Додаткова вартість! 
Пам'ятаю - ((С" - капітап постійний, 
((УІІ- перемінний; 
А що таке ((SII1 
Доктор каже - це не божевіппя: 
Просто витрата eHepriї; 
Просто перевтома. 

у мізку вироспо бадиппя. 
Густе. Не розворушити помом. 
Вже пам'ять, знаю, не верне. 
&адиппя. Корінчики з криці. 

Гачки. 
Жапом безнадійноrо смутку 
Розідрапи в черепній коробці панцюжки. 
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ТретІ" том. Тенденція норми прибутку 
До зниження. 
Доктор каже - це пройде хутко. 
Апе поки що - ніч. 
А як же економічна студія 
Й мертве наrромадження! 
Кинути працlO! 
- Ні, ні, цьоrо не будеl 
Не піддамся, чуєте!-
... Ну, добре, мовчу, я нічоrо не кажу. 
Ну, так, це ж відпочинок, вакації. 
Я буду спухняний, пяrатиму рано. 
Ви, докторе, маєте раціlO: 
Я скоро одужаlO, встану, 
А потім - Крим на весну. 
- Апе скажіть мені, ПlOбий, коханий, 
Скажіть мені, докторе, що таке ,(5»! 

Надеждіно, 
9 листопада 1922 

* * * 
Ні, не піддамся! Це ке божевіппя, 
Зараз все ясне, як на допоні, 
Я зараз пояснlО вам віпьно 
Всі економічні закони. 

Не піддамся. Це сентиментапьність, 
Просто iHTenireHTcbKi виrадки. 
То не я вчора в їдапьнl 
Зrадував з ппачем Бриrідки, 
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То не • казав т06і, Кпаво, 
Що бажав 6и cKopwe вмерти ... 
Я впертиіі, • впертиііl 
Не піддамс •• Не маете права І 

Надеждіно, 
1 О листопада 1922 

* * * 
Пробач. Я зр06ив т06і 60п.че. 
Забуд .. про вчораwнlО РОЗМОВУ. 
Ще мапен"ке напруженн. вопі -
ііі ми обое будемо здорові. 

Ще мапен"ке, останне напруженн •• 
От вже зараз ., 6ачиw, нормап"ниіі. 
Ми 060е будемо дужими 
ііі покинемо ці сентиментап"ності. 

Все це стане cTpawHolO, 
забутою казкоlO

Навіт" зrадка нікопи не виникне. 
Поідемо разом у Донбас -
у rOpniBKY, у щербинівку. 

Скіп"ки сипи незпамноі викреwу 
З бпискучих wapiB антрацитових, 
Скіп"ки нових пісен" напиwет"с. 
Під каііпа сувориіі ритм! 

Надеждіно, 
11 листопада 1922 
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* * * 
Вибпискує степ перпамутром, 
Вибпимує синіми зорями. 
Чорним вепетнем у біпому хутрі 
Виперся рудник yropy. 

Витискає з уст димарів 
&Іпу пару розтріпаними копами 
й чатує з високих копрів 
Над ціпоlO окопицеlO. 

Та вже натовпи в кам'яну ппот" 
Вкраяпис .. живими свердпами, 
ВидираlOТ" з-під хутра і котят" 
Переппетені рейки-ребра. 

Дерут .. скам'яніпі ппасти, 
ДовбаlOТ"СЯ в rрудях запізом -
І зойкає вепетен" стиха 
В хутрі, ЧОРНОIO КРОВ'ІО замизrанім. 

Та стискаlOТ .. напружено-вперто 
Гострі кайпа невбпаrанними допонями. 
І здриrаннями передсмертними 
КопиваlOТ .. СЯ вепетня скроні. 

Щербинівський кущ, 
Північна рудня, 
8 січня 1923 
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* * * 
&іле над землею - cHir; 
&іле лід землею - сіль; 
Зеленявою криrою 
Запанцирене звідусІль. 

Дивовижний палац зі скла. 
Ніби іній довкола, та не зимний. 
Так таємниче-лаrідно 
Зелені іскорки блимають. 

&ув у Кракові на королівських бастіонах; 
Спускався під Вавель - у Смочу Яму; 
Чув леrенду: страwни" дракон 
Виrриз і"і зубами. 

Яким це здається сміwним! 
Тут леrенда стала побутом, 
Тут старий десятник Трохим 
Підземноrо царства володар. 

Може, це не поетично й rрубо -
Він рудий, з підсліпуватим оком, 
й rострозуба маwина врубова 
Йому замість дракона-смока. 

Але заздріть, казкові королі: 
&ез меча, незrрабними руками 
Він дракона дротами оплів 
й змусив rризти пласти солекам'яні. 

Гей, бувало, нема wтейrерів, 
Втекли інженери з білими, 
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А Трохим казани розіrріl 
І тріпоче wківами, мов крипами. 

І будує в підземній пітьмі 
Криwтапеві печери й тунепі, 
ііі утіпlOЄ в побут - міф, 
Виrаданий менестрепями. 

Бахмут, 
Артемівська соляна рудня, 
12 січня 1923 

* * * 
Летить, копивається кпіть, 
Зачіпає за стіни, і rримає, 
ііі одноманітно торохкотить 
Дієспівними римами. 

Так хутко. ЗахоппlOЄ дух. 
Серце, здається, присне. 
Чорний воrкий пантух 
Над rOnOBOIO затиснено. 

Забув, що десь сонце й бпакить. 
Тіпьки пампка за паском бпимає. 
І петить, виспівує кпіть 
Дієспівними римами. 

Вузький стовбур. Старенька штрека. 
Напівзруйновані скпепіння. 
Під XOAOIO хпипає невпинно 
Вода проміж рейками. 
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Пром,а"нуnи, про"wпи корінну 
[Сиrнаn у стовбурі забам,кав), 
Пере"wпи повз піч, де rнуться 
Саночники під HYAHOIO пям,КОIO. 

Спинипись У новім, забої 
[Нахипени" спанцеви" дах), 
Запяrпи у печері 060Є, 
СтискаlOЧИ ка"па в руках. 

Запороwує очі" бороду, 
Та за сонцем, не тоскно ніком,у: 
Тут борня. Непокірну породу -
Обуwком"обуwком"обуwком,! 

Нум,о ще. Не здається, кпята! 
Ми бапдоlO, щ06 кпином, вrризти, 
А не "де - так неси перфоратор -
Пробуравим,о зразу wпури. 

Продовбаєм,о, дарм,а що кам,інь! 
Таки вrризся rартоваНИI4 кпин, 
І підзем,ні скарби потекпи 
Чорно-зопотим,и струм,кам,и. 

Насипаl4 ваrонетки, тяrни. 
Ех, весепа робота - аж куриться І 
Запиwіть ще одну перем,оrу нині 
ЛlOдини над HaTYpolO. 

Юзівка, 
18 січня 1923 
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* * * 
Зустрів. Ціпком несподівано: 
у щербинівці - в Трет"ому розряді, 
Заспівапо в серцях перепивно, 
Так співзвучно ~ так радісно. 

Що~но приііwпи із wахти 
[&ув мітинr: чудови~ HaCTpi~ll; 
Світипося в сірих очах 
Перемоrи незміряне щастя. 

Втома... хворі ст" - мину по, не вернеться. 
ПереродженоlO прокинупася вранці 
Піспя Toro, як бачипа в Штерівці 
&YAiBnlO нової епектростанції. 

Піспя Toro, як у Гор півці довід.пася, 
Що виконав кущ сто відсотків, 
Що працlOlОТ" ПlOбовно ~ вІддано 
((Грачі)) у підземні~ сп"оті, 

Що все rпибwе творче напруження 
Відроджених, радісних мас. 
Ми обидв., обидв. одуж.пи, 
Як одужує рідниіі Донбас. 

Наші серця зажевріпися 
BorHeM iioro коксових rOHT, 
ііі пісні мо,, щасно окрипені,
Шахтарс"ким rYAKaM в унісон. 

Щербинівка, 
24 січня 1923 



ЧОРНА ЕПОПЕЯ 

Вступ 

Нея це все виrадав - де мені! 
Я - лиwе квола луна, 
Рефлекс Baw притьмарений, темні 
Творці З0ЛОТИХ баланад. 
Не я ці співаю пісні -
Святі й блюзнірством тавровані; 
Не мені, не мені, не мені 
Відтворить їх чужою вам мовою! 
Я ковтаю їх лиwе, як cHir 
Всотує сонце весною; 
Якби Mir, якби Mir, якби Mir,-
Я б розтанув, щоб wлях вам yrHoїTb! 
Якби Mir,- хоч на мить заяснів 
І осяяв би лет Haw ракетою, 
Я б себе спопелив за пісні, 
Чорні діти, раби й поети! 
Та знаю: діти зростуть, 
&удуть 3 блазнів-рабів комунари, 
&0 не попіл, не блиск і не лють -
Творчий рух звитяжить У чварі. 
Рух - і тяжіння; ритм і борзень; 
Прямування, і спайність, і тами -
І потужно-червоних пісень 
Я жбурлятиму жменями - 3 вами. 
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Частина перwа. Самбо 

САМБО ЯК САМБО 

Скіп"ки у вупиці шумів ... 
Скіп"ки у вітру хмар ... 
Скіп"ки у сонця розпечено-жовтих 

п'явок ... 
Прокпяття вам всім! 

Я, Самбо чорний і rопий, 
Я, Самбо rопий і чорний. 
Сім раз по сім 

і по безпіч років, 
Сім раз по сім 

і по безпіч акрів 
Ці скоцюрбпені пап"ці сапапи й попопи 
Біпу, як ваша шкіра, бавовну, 
Жовтий, як ваше зпото, маїс 
По ппантаціях Капіфорніі. 

Я, Самбо, все зніс. 
Сонце жовтими п'явками 
Висисапо кісток моїх сік, 
Захпинапис" беззвучно й rавкапи 
у шпунку ronoAHi пси. 
Я, Самбо, не ппакав, 

Не просив,
Я звик. 

Я, Самбо, у пранетрях 
Фпоріди 

Сім раз по сім 
і по безпіч років, 
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СІм раз по сім 
і по безпіч акрів 

Викорчував пнів-
І мені не набридпо, 
І Я не сатанів. 
І сім раз по безпіч хмар 
Вітер У мене жбурпяв. 
І сІм раз по безпlч дощів 
Вимивапо кістки мо, :5 м'яса. 
І корчипо серед корчів 
ЖОВТОIO пропасницеlO 
у сп.,оті 

По миршавих пампасах 
Обох Каропін іДакот. 
А я, Самбо, мирно марив, 
Я І моя вся раса ... 

Вупицl Чlкаrо розпаханими шумами 
Випантепичувапи ппутане шмаття 

Самбо вантажник на возі. 
Самбо Bel4Tep • в обжорці. 
Самбо rpYM ••• 
Самбо ніЧНИI4 дозорец.,. 
Самбо, запп.,ованиl4 фіrпяр, 
у бапаrані 
ЗашкварlOС 
Джиr ••• І чечІтку 

• Офіціант • 
•• Конюх. 

Moro мозку. 

Ірлвндс"кий НlIціОН8Л"НИН танець. 
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Під 
Ідіотський сточеревний periT 
І nяскіт мерзенних поnичників. 
Самбо 
І вся йоrо раса, 
Сім раз по сім 

і по безпіч років -

Прокnяття 
вам 

всім! 

і вічно. 

САМБО У ЛІСІ 

Старий пане-дубе, твій час надійwов -
Зім-зам-зіп-зум! 

зрубаlO тебе я, посі чу на дрова -
6ім-бам-біф-ф-бум! 

Птахи по вітах, wукайте нових rнізд -
Зім-зам-зіп-зум! 

Старий пане-дубе, не зітхай з образи-
6ім-бам-біф-ф-бум! 

6іnим треба паnива - хопод, 
вітер свище

Зім-зам-зіп-зум! 
Підноси ж сокиру, чорний, вище, вище-

6ім-бам-біф-ф-бум! 
Старий пане-дубе, на зітхай з образи

Зім-зам-зіп-зумІ 
Ми дерева ріжем, біnі ріжуть нас ... 

6ім-бам-біф-ф-бум! 
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САМБО І ДОБРА ПАНІ 

Моя стара пані так мені казапа 
10й хоч казапа, ой та ще мапоІ); 
&ідний мій Самбо, ти в невопі зріс 
10й чорний Самбо, знай - сапай маїс!). 
Та, як я сконаlO,- будеш ти на вопі 
10й повертайся - сапка устодопі). 
Вже ж і постаріпа, вже ж і пописіпа 
10й праЦlOвати вже мені несипа!), 
А таки живуча, таки не вмира 
10й стара пані, помираТІ. пораІ) ..• 
Вже померпа пані, вже подохпа - амбаl 
10й нема вопі та дпя тебе, Самбо). 
&0 панич зостався - будеш мій п"окай 
10й чорний Самбо, краще утікай!). 

САМБО ВТІК 

Біжи, біжи, Herpe, патруп" доrаняє, 
&іжи, біжи, Herpe,-

Вже ранок іскри креше; 
БІжи, біжи, Herpe, патруп" доrаняє, 
&їжи, біжи, Herpe,- може, ще й втечеш! 
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Цей Herp біr, 
Цей Herp петів, 
ШПlOбний свій чобіт 
Цей Herp заrубив. 
Цей Herp петів 
І втік-таки-
Подер сорочку 
На два шматки. 



І біr же цей Herp, і біr же він здорово, 
Та rOnOBOJO в шершневе rніздо, 
На паркан-

через пан-

і wукай
пропвще! 

6іпий також хутко біr, 
апе мурин - краще! 

Час тин а Д р у r а. Фор т-6 n а унт 

ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП ТА БАЛАДА 

Ех, річко АппапячікопаJ 
Ех, річко Аппапячікопа! 
На півому березі й досі руїни ... 
І ти не забудеw -
І ми не забудем -

нікопи-
нікопи-

нікопи 
(Ех, річко Аппапячікопа!), 
Кров ДЗJOрчапа із жип, 

як з іржавої ринви! .. 
Може б, треба про це бападу, 
Та я не вміJO, не втну. 
6удувапи форт не на розраду, 
6удувапи на вІйну. 

І стояв той форт дпя незпамних KoropT, 
60РОНИПИ свій край патріоти, 
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Засівали крізь мох олов'янин ropox 
На десанти британськоrо флоту. 

І точилась борня. Не бувало-бо дня, 
Щоб не дихали смертю rармати: 
По лісах, по корчах лютував дикин жах, 
Та repoїB не Mir подолати. 

Проти велетнів тих - хто змаrатися Mir! 
Хто схилити Mir зоряні стяrи! 
І під клекіт вітрил 

(бо забракло вже сил!) 
Брит утік із країни відваrи. 

І поет записав про BiABary тих лав 
До скрижалі в несмертної слави. 
І вже спокін настав. 

І хоч відблиск заrрав 
Заховали на зrарищу трави. 

Та не скаже трава. І не рік, і не два 
Вже Форт-Блаунт стояв спорожнілин. 
Зrасли в баштах BorHi. Лише круки рясні 
Доїдали десь тіло зотліле. 

Лише кістку десь rриз у норі своїн лис 
Та зализував краплі нестерті. 
Форт бадиллям заріс. Оточив Horo ліс: 
Поквитались з людиною нетрі. 

Ось воно ніби нбалада, 
Віддали данину - нпозбулися . 
... Будували форт не на розраду 
І не втікачам на притулок ... 
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Ех, річко Аппапячікопа! 
Ех, річко Аппапячікопа! 
Від Форт-6паунта й досі руїни ... 
І ти не забудеw -
І ми не забудем -

нікопи
нікопи

нікопи 
(Ех, річко Аппапячікопа!), 
Кров ДЗlOрчапа із жипи, як з іржавої 

ринви! .. 

ЯК ЗАКЛАДАЛИ МУРИНСЬКУ КОМУНУ 

Самбо промовив: 
- Житпо. 

Неrри rукнупи: - Спочинок! 
- Тут закпадемо сепо 
На зrарищах і руїнах. 

Бастіонів цих не розвапимо,
Хай нас боронять од звіра; 
Нетрі дадуть нам папива, 
Іжі та миру. 

Хто ж до чорних може рівнятися! 
Хто ще такий пподовитий! 
Де осепипося двадцять,-

Стапо невдовзі триста. 

Декоrо з перwих вже з'їпа черва, 
Інші черrи очікувапи,-
Та бруньки вже буяпи rопічерева, 
Як предки,- щасп"ві й дикі. 
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Bopor один у них - звір. 
Одна турбота - ronoA. 
Зброя - метки Я топір. 
І в жипах - сипа Я моподістlt. 

САМБОВІ КАЗКИ 

... Тіпьки ночами rпупими, 
Чорнішими за копір муринської шкіри, 
Від Самбових казок страхітних 
По тростинових хапупах 
Трусипися діти: 
Десь такі страшні Я такІ біпl-біпі 
(Як cTaporo Самбо вопосся) ... 
Ікпи - rостріш за сокири, 
Рук нема зовсім 
(І ніф 
На правому рамені - батіr, 
На півому - батіr, 
З носа Я рота дим, 
Гопос - як rpiM, 
Або ні, таки Я, як у Toro, що в пісі виє: 
Уууааа! Уууууаааа! 
Очі такі, що, як rпипнув,- тут тобі 

Я крес. 
Біжать (бо ж без Hir!) - на копесах. 
Не втекти Я не сховатися. 
А може, Я не так: ратиці. 
Роrи і хвіст, 
І на тіпі - біпа вовна. 
Вrпедить де чорноrо,
Так і з'їсть. 
ТіпltКИ хрум-хрум на зубах! 
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Особпиво ж Дітей, 
що не cnyxalOT" старwих 

Та біrаlOТ .. дапеко в піс • 

... А може, й даремно застраwуIOТ .. , 
Ум аби спухапис .. - звісно ... 
Діти не вірипи, й старі забувапи. 
Тіп"ки часом заниlOТ .. баrрові борозни, 
Що батожне вирипо рапо,-
І шкіру дубив мороз. 
Ех, річко Аппапячікопа! 
Ех, рlчко Аппапячікопа! 
Од комуни муринс"кої Й досі руїни ... 
І ти не забудеw -
І ми не забудем -

нікопи-
нікопи-

нікопи 
(Ех, річко Аппапячікопа!J ... 
Кров ДЗlOрчала із жил, 

СХЕМА: ДУЖЕ ПРОСТА 

І ДУЖЕ СУХА 

як з іржавої ринви! 

Скіл"ки таємниц", 
Стіл"ки ж і КЛlOчів -
Можна про все дізнатися. 
у білих руwниці, 
У білих rармати, 
І білим шкода втікачів, 
І білим шкода землі -
І білі дуже обурені. 
А проте - у біпих Є уряд, 
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А в уряді є кораблі, 
А на кораблях - матроси 
Замітають кльоwами лалуби. 
І те, що батьки проrавили, 
Можна синам надолужить. 
Схема, як бачите, проста. 
Навіть дуже. 

ЕКСПЕДИЦІЯ 

Гукнемо ж ура і ще тричі ура 
Лейтенантові славному Лумі! 
Корабель на вітрилах, мов ластівка, rpaB 
І місце мав вільне у трюмі. 

Команда на диво - усі молодці, 
Готові хоч в пекло чи й далі, 
І штурман упевнено-твердо в руці 
Стискав своє коло wтурвальне. 

З-за обрію форт їм назустріч поплив; 
Звузився в річці фарватер; 
І на земляні порохняві вали 
Хижо зиркнули rармати. 

Рукою махнув лейтенант - і за дно 
Вчепилася котвиця цупко, 
Й дванадцять матросів (всі весла водноl) 
Помчала до береrа wлюпка. 

Діти побачили білих, 
Думали: не так воно й страшно. 
Та старші, крижаним жахом вражені, 
Метуwливо до береrа біrли. 

104 



Піспанцям наказ був: не rаятис" 
І спів не витрачати заНвих. 

Мовипи коротко: 
- Вертайтеся 

Кожний до cBoro хазяїна. 
Даремно пручатися: стане-бо 
Сипи на порох вас стерти.-
І за всіх незпамно Самбо: 

Дайте нам вопlO 
або смерт,,! 

ПЕРШИЙ ОБСТРІЛ 

Назад поїхапа WПlOпка. 
Знов рукою махнув пейтенант -
І над метуwпивоlO командою 
Запахпо порохом і трупом. 
ППlOвком РОЗПlOтоване rирпо 
В бпакит" непоруwну заrпибипос .. 
І комус .. необачному rріб 
у вапі земпяному вирипо. 
Заревпо, заВИПО,заахапо. 
Затрусипо баwтами й стінами ... 
- Самбо, ти ж Haw патріарх, 
Порад .. , що робити, скажи нам І 
- Самбо,-

жах! 
- Самбо,-

rинемоl-
... Що Mir сказати ім Самбо, 
Що Mir порадити! 
Сам-бо 
Знав він так небаrато ... 
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Моnодь воnаnа: 

- Зброїl 
- Стріnами іх - за BorHi! -
ft ремствуваnа збентеженим роєм. 
Аnе Самбо мовив: 

- Ні. 
Не вам із біnими змаrатися ... 
Та в біnих - є боr: 
ftoro на niAMory 
Смиренно закnичемо, браття,
Збентежена, жахом знесиnена, 
Кnякнуnа JOрба - заrоnосиnа: 
- Я маJO криnа, 

Ти Macw криnа, 
Всі божі діти маJOТЬ крипа! ... -

Серця передчуттям риnа 
Безнадія спів незрозуміnнх ... 

І не даnа моnнтва радн,-
Даnи земnяні ваnи; 
Надвечір стнхnа канонада, 
Вибухова припнннnася зnнва. 
Будуваnи-бо форт не на розраду, 
ft HenerKo 'ro буnо ваnнти. 

у ФОРТІ 

Ніч. Тнша у форті така зnовтішна. 
Ніч. ПІтьма по хатинах така зnовісна. 
Ніч. THwa. Пітьма. 
Лнш чутно - беззвучно крншнться 
Надії ВУТnИI4 nнст ... 

.. Слова негрської баптистс"кої МОЛИТВИ. 
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А НА КОРАБЛІ 

А на корабпі 
Світпо сяє весепо, 
І піхтар на ппесі 
Вузпиків наппів. 

Грає в річці рій 
Зопотих комах ... 
Ну ж і хпопець аховий 
Штурман Джон Макрі! 

Лисий боцман Мік -
Аж упріпа писина 
(Як чардак не трісне!) -
Одбиває джиг. 

А п'яниця кук' 
За музику сходить, 
І йому не WKOAa 
Ані уст, ні рук. 

А ще юнга Джім,-
Ну й мастак на вибрики! 
І не треба кубрика 
Сонним вартовим. 

А як rOMiH стих, 
Скупчипися CTapwi: 
- Нумо ще, товариwу, 
Втнем пісень старих! 

• Кухар. 
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ЗНОВ на сцену кук 

І ВИВОДИТЬ AOBro 
Спів про Шенандоа, 
Про йоrо дочку. 

ПІСНЯ ПРО СЛАВНОГО ВОЖДЯ ШЕНАНДОА 

ТА ЙОГО КРАСУНЮ ДОЧКУ 

Міссурі річка wирока - не зміриw -
Еrой ти, бистра річко! 
Над нею шатра червоноwкірих -
Еrой, я іду reH wирокою-wирокою 

Міссурі! 

Ех, закохався купець в індіанку
Еrой ти, бистра річко! 
Човна вантажив дарунками вранці -
Еrой, я їду reH wирокою-wирокою 

Міссурі! 

- О Шенандоа, віддай мені дочку -
Еrой ти, бистра річко! 
Віддам усе, що є у човночку,
Еrой, я їду reH wирокою-wирокою 

Міссурі! 

Та вождь відкинув дарунки й допари -
Еrой ти, бистра річко! 
- Моя дочка купцям не до пари! 
Еrой, я іду reH wирокою-wирокою 

Міссурі! 

Та от приппив один янкі-wкіпер -
Еrой ти, бистра річко! 
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Приwвартував до шатрів йоrо кпіпер -
Еrой, я їду reH wирокою-wирокою 

Міссурі! 

Води з BorHeM вождеві дав бочку -
Еrой ти, бистра річко! 
І через річку завіз йоrо дочку ... 
Еrой, я іду reH wирокою-wирокою 

Минупи сни rоріпчані зпотні -
Еrой ти, бистра річко! 

Міссурі! 

Дочки нема - вождь дуже самотній .•• 
Еrой, я іду reH wирокою-wирокою 

Міссурі! 

І я сумна, без батька, без мами,
Еrой ти, бистра річко! 
Чи ж вас забуду я, рідні віrвамиl •• 
Еrой, я їду reH wирокою-wирокою 

Міссурі ••• 

ДРУГИЙ ОБСТРІЛ 

Раптом все завмерпо, все затихпо: 
На папубі - пеЙтенант. 
Здається - навіть бриз по вантах 
Кинув дихати. 

- Кук, стопники,- на кухню, жваво! 
Розводіть BorHi по топках, по ropHax! 
Смачну й rарячу страву 
Пектимемо, варитимем дпя чорних! 

І ніхто не зрозумів мети 
(Хоч напружипось кожне вухо) -
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Нащо в печі, на кухні 
Гарматні купі пекти! 

Чи ж і так вони не заrартовані! 
Хіба що дпя пожежі! 
Так всі ж бо купі пяrпи зовні 
Чи по вапах земпяних теж ••• 

Ну, часом дапі там трохи. 
Апе ж - не досяrапи хат • 
••• Тіпьки один пейтенант 
Знав за пороховий пьох ••• 

Чітка команда. Поспух - як завше. 
По місцях,- нумери, фейерверкер! 
Готуйсь! 

- ЄІ 
BoroHbl 

І як бевкне, 

ЄІ 

Метеором ніч перетявши ••. 
ДруrиЙ .•• третій rYnKo торохнув ••• 
Не досяr - перекинув - от-от впучить! 
Мить напруження неминучоrо ••• 
Вибух! Пекпо! Є! У пьох! 

ФІНАЛ 

••• Ех, та що вже розмазувать -
ХІба це новина чи вперше! 
Душ із двісті вибухом зразу, 
&аrнетами добипи решту ... 
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Вертаnи матроси з розправи -
Гоnови доnі в задумі ••• 
- Гукаl4те ж ура і ще тричі ура 
Леl4тенантові спавному Лумі! •• 

Ех, річко Аппаnячікоnа! 
Ех, річко Аппаnячікоnа! 
На півому березі 14 досі руlни ••• 
І ти не забудеш -
І ми не забудем -

нікоnи-
нікоnи-

нікоnи 
(Ех, річка Аппаnячікоnа!). 
Кров червона із чорних жиn -

як із ржаво' ринви! •• 

РЕЧЕВЕ ЗАУВАЖЕННЯ· 

Справедnивіст" вимаrає зазначити: 
Не всіх перебиnи чорних,
Лишиnос .. живих душ Із двадцят", 
Ух віддаnи хазяям законним. 

ЩЕ ОДНЕ 

Ще одна (друrорядна) детаn .. : 
Постановою KOHrpecy - дар: 
Леl4тенантові Лумl - медаn ... 
Команді - п'ят .. тисяч допарів • 

• Р е ч еве - суттєво. 
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Час тин а тре т я. Д Ж О Н & Р а у н 

Тіло Джона &рауна зотліпо у труні, 
Тіпо Джона &рауна зотпіпо у труні, 
Тіпо Джона &рауна зотпіпо у труні,
А душа пішпа у райl 

Спава, спава, аліпуйя! 
Спава, спав а, алілуйя! 
Спава, спава, аліпуйя! 
А душа піwла у райl 

ТІЛО ДЖОНА БРАУНА 

Лицеміриl Лицеміри! Лицеміри! 
Це ж ви, це ж ви йоrо вбили! 
А кістки струхпявілі вирипи 
Дпя бізнесу й похвапьби ... 

Це ж ви йому карк виrолили, 
Це ж ви намилипи заwморr, 
Ще й скроні йоrо не застнrли, 
Як почався rанебний ваш Topr. 

&іпий заrинув за чорних! 
&іпий зрадив білих! 
Апе стежку давно вже проторено 
До моrили з кістками зотліпими. 

Придавили ідіотським каменем, 
Понакаляпн речень та дат-
І прибуткове видовище роками 
Прнтяrає повій та солдатів. 
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Жваво йде торrівпя сувенірами. 
Псапми rуrняві тпін моrипи краІОТ": 
- Тіпо Джона Брауна зотпіпо у труні, 
А Aywa niwna у рай ..• 

ЗЛОЧИН ДЖОНА БРАУНА 

Джон Браун, старик жипавий, 
Міцноrрудий, з бородою патпатою, 
Вдарив повстанс"кими павами 
На південних ппантаторів. 

З Джона Брауна не був фіпософ 
Ііі не був із H .. oro співец .. , 
Та спів йоrо зп отні розсипи 
Стіп"кн принадипи серц ... 

Спова бупи прості й наївні -
Ііі не можна бупо ім не вірити: 
- Невже бути пюдям нерівними 
Тіп"ки за копір wкіри! 

Копи rнобит" пюдина пюдину,
Треба зброєю нищити rрати! 
І сепяни ферми покинупи 
І за ними піwпи вмирати. 

ІНШІ ЗА ЗЛОТО 

IHWi боропис .. за зпото, 
За життя без турботних rодин, 
А Браун звик до роботи -
Браун був сепянин. 
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Руки, роз'їдені ПОТОМ, 
Звикnим рухом звеnи карабін. 
А інші - піwnи за 3nОТО. 
За життя без турботних rоДин. 

ЩО СКАЗАВ І ЧОГО НЕ СКАЗАВ 

YIТТI€P 

Як у поnон Джон Браун попав 
(Вже чекав із мотуззям кат) -
Він промовив: 

- Не хочу попа, 
Що rиобитеnям спужить і кадить; 

А як треба - скnадуть моnитов 
ЧорнІ рабині ~ Діти - за Джонову душу. 
- Варта! Кроком руш! 
- Руwниці напоrотов! 

Біnя брами - рабиня з ДИТИНОJO. 
І в Душі ~oro затремтіnа струнка: 
Браун МиМО дозорців кинувся 
Й припав ДО немовnяти поціnунком • 

... Ах, все це сказав уже Уітті.р, 
Та ~ інші переспівуваnи не раз ... 
Чоrо ж так rnузnиви~ вітер 
Шмату. озеро ПnасіД! 

Джоне Брауне, зrинув намарно 
TBi~ наівни" сіnьськи" rероізм: 
Стіnьки років кров'JO забарвnено, 
А nJOДи - нерівні .. різні, 
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А твоя дурнувата віра 
В Республіку Рівних маliбутнlО 
Дала торrовцям сувенірами 
Постіliниli леrкиli прибуток. 

І ще на тобі зароблятимут .. 
Писарі псалмів та віршів, 
А раби, Іі каliдани, Іі rрати 
В твоїм краі Іі нині незrірwі ... 

Час тин а ч е т в е р т а. Сам б о 

віл"ниli 

ХТО СТВОРИВ ПІСНІ 

Як спитаlOТ .. , хто ці пісні створив, 
Ти скажи: то був темноwкіриli мурин, 
Він мав тіл"ки сині 
Штани з парусини,-
Він з Південної був Кароліни. 

Як спитаlOТ .. , чому в пісні біл .. і надрив, 
Ти скажи: ден .. і ніч він задурно робив 
До поту Іі до крівці, 
А спав на долівці 
І, rолодниli, співав у мандрівці. 

А чему золотит"ся в ніli сміх, ян маїс! 
Ти скажи, 

що у сонячнім Діксі він зріс: 
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Хоч корчився ппазом, 

Та пружисті мав м'язи 
І не ппакав - сміявся з образи. 

Як спитаIOТ .. , чому в H .. oro смуток в очах, 
Ти скажи, що зrубив він хороше дівча. 
Як зrадає старе,-
Аж за серце бере: 
Важко диха, та хтозна, чи вмре ... 

Ти скажи, що із біпим У карти він rpaB, 
Чорни" виrрав, та біпи" всі rpowi забрав, 
І одежу, і rpowi, 
Черевики" капоші -
І їдят" "oro, ronoro, воші ... 

ПРО РІВНІСТЬ 

Он сидит .. дятеп, 
Та на дубі дятеп -
Дятеп, дятеп -
Дз .. обає дуба, 
Вчит"ся рахувати. 
Гроші рахувати: 
Чорному центи, біпому допари,-
Он, таки чорному - біпин не до париl 

ОН там пчіпки, 
З rіпки до rіпки, 
Наносипи меду -
Трутні все поїпи. 
Чорнин з півроку 
Гнав з тростини соку, 
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Наварив він цукру,
Ів соподке біпиji: 

біпому цукор, чорному праЦIІ,-
014, таки чорному з біпим не зрівнят"ся. 

САМБО НА ФАБРИЦІ 

Дев'ятиФунтовиji мопот 
Вбив Джона Генрі, 
Та не вб'є мене він, дитино, 
Та не вб'є мене. 

Як я житиму ще так AOBro, 
Грудня діждуся -
Я піду додому, кохана, 
Я піду додому. 

Я піду додому, до краю 
Гпини рудої-
Там-бо рідниji краji міji, дитино, 
Там-бо рідниji краji. 

Цеji стариji мопот вбив Джона Генрі -
Роздавив, так - роздавив; 
Вибив мозок з Moro партнера -
З rопови, так - з rопови. 

Цеji стариji мопот всіх вбити паден -
І мене, так - і мене: 

Лоба розкрає, тім'я просадит" 
Я не MoprHe, так - не MoprHe. 

Вже не вернуся біп .. ше додому -
Ні тоді, так - і ні тепер; 
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ІОуду Довбатн молотом, ломом 
Докн смерть, так - Докн смерть. 

Ой у мене молот, а у тебе кужіль -
Все одно, так - усе одно. 
І обом вам тоскно і самотньо дуже -
Хоч на дно, так - хоч на дно. 

САМБО НА МОРІ 

я днвнвся на сонце, і сонце плнвло 
внсоко, 

Я днвнвся на кап'на·, і він прнмружнв 
око. 

І він прнмружнв око, 
І він прнмружнв око,-
Я днвнвся на сонце, і сонце плнвло 

внсоко. 

я днвнвся на сонце, і сонце було 
червоне, 

Я днвнвся на кап'на, і він розкрнв 
KiHrcToHH -

І він розкрнв KiHrcToHH, 
І він розкрнв KiHrcToHH, 
Я днвнвся на сонце, і сонце було 

червоне. 

я днвнвся на сонце, і сонце зннкало 
за валом, 

Я днвнвся на білнх, а білі в човнах 
відплнвалн -

• Кап і т 8 Н а - характерне ДЛЯ негрського жар· 
гону скорочення. 
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А біnі відпnиваnи, 
А біnі відпnиваnи,-
Я дивився на сонце, і сонце зникаnо 

за ваnом. 

Чи ж не тяжко, чи ж не тяжко, чи ж 
не тяжко 

Бути HerpoM, HerpoM, HerpoM! 
Всі ВРЯТУlOться в човнах, 
Тіnьки HerpaM смерть і жах, 
Смерть і жах, 
Смерть і жах 
у морських ваnах. 

я дивився на сонце, і сонця на небі 
не видко, 

Я дивився на море і чув, що вже смерть 
мені wвидко,

І смерть моя вже wвидко, 
І смерть моя вже wвидко,-
Я дивився на сонце, і сонця на небі 

САМБО ВЕСЕЛИТЬСЯ 

Сем та Біnь, MajiK та Джо -
Ух, як ве-се-nо! 
Чорним естраду закресnиnо. 
Тіnьки очі бnищать, 
Тіnьки зуби, 
І бряжчать 
Нахабно ji rрубо 
Струни банджо. 
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(ся кохав ії вранці, 
Кохав і вночі, 
Я кохав, так кохав іі, 
Копи зорі сяяпи ярчіш. 
Я кохав іі BeCHOIO, 
Та минупої ночі на бапконі 
На"дорожчоlO бупа вона мені!)) 

Що за сенс - м'ячем в опудапо, 
Та хіба ж не можна пучче! 
Herp за пудапо ха" буде нам: 
- Ну, хто перши"! Ну, хто впучит,,! 

Раз по пиці! Два по пиці! 
Верещиш! Терпи, терпи! 
Пика чорна - ще не вицвіпа, 
Нам не шкода чорних пик. 

Сем та Ма"к, 6іпь та Джо, 
Нумо враз 
З виrуками, вереском, 
Тріском, писком: 

Джаз
банд! 

Весепо HerpaM, ух, як весепо, 
Тут тобі фокстрот, тут тобі" канкан! 
Весепо HerpaM, ух, як весепо, 
Тіп"ки, що живцем 
Папит" їх часом 
Ку-кпукс-кпан .•• 

Неrри ПlOбпять rрати у джаз-банді. 
HerpaM вічно б на банджо бриніти, 
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Вдача вже У них така! 
Ми переможці, ми американці, 
Любим танцювати, пюбим HerpiB бити -
Вдача вже У нас така! 

Ви-бо чорні - ми-бо біп!, 
Ми-бо біпі - ось тобі й рація, 
Ось тобі й рація, ось тобі й квитІ 
Неrри пюбпять, щоб іх бипи, 
Неrри пюбпять і бояться-
Так збудовано вже світ. 

- Ач, як корчиться! 
Помирать не хочеться! -
Смапеним м'ясом вдарипо в ніс ... 
Хаі4 собі покорчиться, хаі4 поскиrпить
Нам не чути, 
Тут нам вwкварипи, тут нам врізапи -
Тьху-ти, ну-ти! 
У джаз-банді 
На банджо! 

Що, wкварчиw! Шкварчи, трикпятий! 
В джазі барабани є, в джазі й саКСОфониl 
А в Америці - демократія, 
Всім однаковиі4 закон ... 
Ач, повісипи, 
Ач, як дриrає! 
Дриrаі4, дриrаі4, чорний пес! 
А ми дриrнемо - хай ніхто не пінитьсяl 
В чарпстоні є нові копінця, 
А в Америці - nporpec ... 
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САМБО ЗАРІЗАВ 

Роки, не місяці, 
Роки, не тижні, 
Роки, не дні, 
Роки, не місяці -

роки, не тижні, 
Все надриватись самотньо мені. 
Я KorOCb заріжу, 

заріжу, 
заріжу. 

Я KorOCb заріжу в ЦIO ніч. 
І ніхто не ПlOбить -
Даремно спогади в пам'яті нижу, 
І HiKoro не ПlOбпlO я, ні. 
І на серці висне гиреlO грижа. 
Я KorOCb заріжу в ЦIO ніч. 
І писніє на місяці бритва. 
І в устах прокпьони: God damm • -

не пісні. 
І в устах прокпьони: God damm-

не мопитва. 

Я KorOCb заріжу в ЦIO ніч. 
І У серці грижа вигризпа нори_ 
І кубпяться гади -

гади-

на дні. 
І ніхто не ПlOбить. 

І ніхто. 
І ніхто не говорить. 

Я KorOCb заріжу. В ЦIO ніч • 

• «Боже ПРОКЛЯТТЯ~І - розповсюджена англО-аме
риканська лайка. 
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САМБО В ТЮРМІ 

Якби я мав rубернатора 
Там, де rубернатор маІ мене, 
Я б пустив на BOnlO rубернатора, 
Тіп.,ки-но сонце на сході MoprHe. 
Я б В"ЯЗНИЦIO розчинив дпя rубернатора, 
Я б сказав rубернатору: 

- На тобі, 

Диха", пи" та раді", бо сонце одне, 
Дпя біпих, дпк чорних - одне! 
Так би я зробив дпя rубернатора, 
Так би я - копи б мав rубернатора 
Там, де він маІ мене. 

Я б завів до сапуну rубернатора 
• до ранку rупяв би з ним в покер. 
Та дарма. Не він - а я за rратами • 
• у H.,oro сіре, noraHe, прозорпиве око. 

БАЛАДА ПРО КАТА 

о кате, кате, кате. 
Не заТllrа" петпі тиl 
Ще я не всі надіі стратив, 
Мі" зір - бентежни" cornllAaTa" -
&ат.,ка он там запримітив. 
- Таточку, визвопи сина! 
Ще ж я так маП0 жив! 
Тату, не да" заrинути,-
Поможи! 
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Не визволить батько. Не поможе. бать
ка Ку-клукс-клан спалив. Кісточками йоrо 
осмаленими вітер ВИДЗВОНІОС. Ну й pero
талися ж, коли розтопиmlСЯ йоrо уші, 
потекли задимленими краплями, rусти

ми, сурrучними - по скронях, по лицях, 

потвор ним харкотинням шкварчали на 

рудому суrлинистому rpYHTi Південноі 
Кароліни. батька Ку-клукс-клан... Пові
сять білі Самбо. 

о кате, кате, кате! 
Не затяrай петлі ти! 
Ще я не всі надії стратив, 
Мій зір - бентежний соrлядатай -
Матір он там запримітив. 

- Матінко, зrлянься на сина! 
Чим тебе проrнівив я! Коли! 
Я ж твоя безпорадна дитина: 
Визволи! 

Не зrлянеться мати. Не визволить. Сонце 
ЛlOте. Сонце хитре в Луїзіані. В сонця 
тоненькі-тонесенькі rолки-rолочки. Про
свердлlOlОТЬ жили, просвердлlOlОТЬ кі
стки, просвердлlOlОТЬ МОЗ0К. І точать 
кров по краплиночці, точать силу по 
крихітці. В бавовні тоненькі-тонесенькі 
волоконця. В'ідливо до носа, rорлянки, 
очей. А в Harai терте скло - тоненькі. 
тонесенькі скалочки. Од них терпне й 
роздирасться шкіра. Заrнали білі Сам
бову матір на бавовниковій плантації. 
Повісять білі Самбо. 
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о кате, кате, кате! 
Не затяrай петлі ти! 
Ще я не всі надії стратив, 
Мій зір - бентежний соrлядатай
&рата он там запримітив. 

- &ратику, дужий мій брате! 
Невже мені rинути тут! 
Видери з пазурів ката -
Рятуй! 

Не видере брат. Не врятує. Мільйони 
братів у Самбо. Мільйони піщинок в пу
стелі - у Великій Пустелі MoraBcbKiH. 
Завихрить їх вітер у смерчІ шаленому. 
(Горе безумним, що стали на путі!) Ві
тер спаде - і порохом-пилом під ноrи 
покірно стеляться піщинки. Цементу, це
менту, піщинки - у камені, в скелі! По
вільно риє кріт. Повільно росте скеля. 
І крові треба, крові, щоб піщинки-у ка
мені, в скелі! Самбовоі треба кровІ. 
Повісять білі Самбо. 

о кате, кате, кате! 
Не затяrай петлі ти! 
Ще я не всі наді' стратив, 
Мій зір - бентежнин соrлядатай -
Милу он там запримітив. 

- Моя наречена, люба! 
Виблаrай юне життя! 
Не буде-бо після зrуби 
Вороття! 
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Не вибпаrас мипа. Не впросит". Зrубипи 
наречену Самбо ву. Кам'яніпо Самбове 
серце, звопожувапис.. MopC .. KOIO во

ДОIO - COnOHOIO, rаРЯЧОIO-Самбові очі. 
Гопосипа надривно на березі Самбова 
пісня: 

11014 памаl4 же, Неппі rpel4, ручен"ки 
натруджені, 

&0 не будемо вже ми та повік одружені. 
014 виппач же, Неппі rpel4, очен"ки 

з розпуки, 

&0 вже не побачиw ти береrів Кентуккі; 
014 побпякнут", Неппі rpel4, устон"ка 

поrожії, 
&0 везут .. тебе од мене звідси 

аж до Джорджії ..... 

Наречена ... Вона повісlO труїт" буп"вари 
Гарпема. Зrубипи біпі Самбову нарече
ну. Повісят" біпі Самбо. 

014 кате, кате, кате, 
Затяrаl4 же петпlO на rорпянці! 
За одним пиw мені сумувати: 
Що зарізат .. я встиr небаrато 
1Їf- недопита ropinKa у скпянці ... 

Лантухом важким сіпнупося 14 заrОl4да
пося в повітрі Самбове тіпо. Хряснупо в 
wиі. Ноrи в корчах задриrапи - остан
H .. OIO чечіткоlO. Нікопи ще так одчаl4-
дуwно не таНЦlOвав Самбо. Не всякому 
така весепа смерт" судипася, 014, не вся
кому ... 
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Апофеоз 

САМБО В ГАРЛЕМІ 

Ми звикпи кадрами ударними 
Вепичне спавити й нове -
Я ж монтуватиму, як в Гарпемі 
Самбо звіпьнений живе. 

Хіба сповами скажеш марними, 
Хіба про те розповіси, 
Як Самбове життя у Гарпемі 
6уяє, сповнене краси! 

Вімна війнупа хмарами 
На дапьні rоризонти: 
Охочих таки в Гарпемі 
Знайшпося йти на фронт. 

Над Іпрами, над Марнами 
Крошипо нас недурно: 
Своя ж вітчизна в Гарпемі, 
Віпьна й купьтурна. 

Возами санітарними 
Тяrпи оцупки ваші -
Зате знайшпи у Гарпемі 
Таке, що аж-аж-аж! 

Думки стрибнупи сарнами, 
Серце аж reH в етері: 
у ГарпеміІ У Гарпемі -
Навіть чорні міпьйонери! 
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Не арфами - фанфарами! 
Ревіть! Ревіть! Вапторни! 
у fapneMi! У fapneMi! 
І попісмени! Чорні! 

А ввечері - рекпамами 
fерrочуть cnparno rони. 
І піхтарі у fapneMi 
Вовтузяться червоні; 

Апеями бупьварними -
Жаrучі суховії: 
Наl4біпьwе ж с у fapneMi -
Чорних повій. 

І IОрбпяться отарами 
Чепуруни тендітні; 
Ще біпьwе с у fapneMi 
у чорних - чорних зпиднів. 

І де-не-де примарними 
Шматками суне сумнів, 
Що 'дним криваві в fapneMi, 
І інwим - зпотні струмені; 

Що, може, і проrрапи ми 
На Марні 14 під Верденом, 
Що, може, треба в fapneMi 
Нових боїв зпиденним, 

Щоб кпич новий у fapneMI 
На світ 
Прокричапи 
Антени: 
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Щоб чорний 
РаЗ0М 3 біnим 
На біnоrо 
РаЗ0М із чорним, 
Щоб nедве 3 MepTBoro тіnа 
Хмарочоси продерnи щоrnи, 
Щоб rоnови рясно над реями 
3висаnи потовченими rронами .•• 

Та це вже - не 3 Чорноі Епопеі,
Це - 3 Червоно'. 
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СОФІІВКА 

Уривки 
3 віршованого роману 

Пісня nepwa 

с :ФіїВКО! Ти рідна і незнана! 
Тобою ще з дитинства я бопів: 
Прокпята - ти зроспа од примхи пана ... 
Кохана - ти з кріпац"ких мозопів ... 

Всепяпа ти і подив нам, і острах, 
Ти надихапа т"мавий біп" і щем 
3 твоїх апей rустих, із урвищ rострих, 
Із стромовин, обрубаних мечем. 

Твоїх впадик оспівував Трембец"кий, 
Апе забув зrадат" підnесний спів, 
Що в кожній брипі, 

в кожній урні rрец"кій 
Роз'їв щіпини терпкий піт рабів. 

Апе твої печери в камні й rпині, 
Апе твоУ ставки та моріжки 
Ппекапи rniA занедбаний такиіі,
Moro дитинства хвипі wвидкоппинні. 
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І не Зilбуду в РilДОЩilХ і тузі 
Тих зоряниць, ЩО МilРЯТЬ вдапині,
Тих зепенавих і немудрих днів 
у нас, моі безжурні босі друзі. 

&0 часом пиw моrипоlO narypoK 
В минупе нам нашlптував містон, 
Наrадував, ЩО див твоїх підмурок 
З мужицьких, із потовчених кістон; 

&0 тіпьни в пипні - з синаrоrи пемент 
Нам 060ПОНКИ краяв, rеjiби ніж •.• 
Та ми ж тоді не дбапи за пр06пеми -
Гасапи rоробцями 60соиіж. 

Ми по тобі rоподні на приrоди, 
Здається, навіть 6іпьше, ян на хпіб, 
Од ранку до нічної прохоподи * 
ПОПlOlОчи на птахів І на риб, 

ЗбираlOЧИ в Дубинці попуниці 
А рожеві сироїжки на Грибку, 
Або ж на фермі, піспя косовиці, 
Ретепьно праЦlOвапи на тону. 

І пристрасно ввесь день rаняпи нон і 
На корбі, пужапно затиснувwи в допонІ • 

• Пробачте, друзі. цей затертий штиб, 
Немов позичений 3 якоїсь ОДИ, 
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11 

IЇІно - зазоріє - вже не всидиw в хаті: 
у дуwоrубці (6езоrnядний wanl) 
ПідземниА треба перетнуть канап 
І спрямувати в Амстердамські raTi. 

Вже воrники з притьмареноrо кубка 
Втекnи, в баrрець вмочивwи чуб кудеnь, 
І безпіч таАн приховує тунеnь, 
І пп ин приrод зустріне дуwоrубка. 

Ми, звісно, не чуваnи за Харона, 
Та моторошно й боязко буnо, 
І якось не насміnиться весnо 
Порвати жабуриння пиwні rpoHa. 

Гадюками чіпnяється nатаття. 
В скnепінні кожна кроква, мов кістяк, 
І крадькома rризе вже каяття, 
ІЇІ нестямно праrнеw: де ж бо ті заrати! 

Зате як весеnо (вже збився я зі СТИПIOI), 
Копи на ВерхніА винесе ставок, 
Вибрикувати радісниА танок 
На сонячну криваву породіппlO. 

На заставки на всі весепе птаство 
Висвистує кантату rOMiHKY: 
Як під ту пору ПlOбо бупо красти 
Нам ябпука в Зразковому садкуl 

(До речі, щодо ябпук: ми про те 
Моrnи б знаАти А у Риnьськоrо -

в ссСашковіll,-
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Умовно припустімо, що в дітен 
Інстинкти ті бупи позакласові •.. ) 

Чи, на ходу скидаючи wтанята, 
До трьох пеньків гасає вся юрба, 
Щоб у воді розбурканін ганяти, 
Аж доки десь не виросте верба, 

Або ж у гроті, в Дзеркалі Діани, 
Дрібні піщинки рахувать на дні ... 
І стільки радощів лиwили нам ті дні, 
Що н нині - сум за них мені незнанин, 

І не зітхатиму н по грань мого життя, 
Що вже тим дням не буде вороття. 

'" 
І ще ті ночі літні полохливі 
(Адже ж і ЇМ не буде вороття) 
Ми коротали біля багаття 
у зоренистін, іскроплиннін зливі. 

А то іще wукали гандамацьких 
В Софіївці захованих скарбів, 
І кожнин од напруження дубів, 
Коли десь трісне гілочка зненацька ... 

А зверху мріяв чарівнин дукат 
Незнаного, вибагливого карбу ... 

А згодом став приваБНіWОГО скарбу 
Шукати я, дорожчого - стократ, 
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У ночі ті, як зорі в диких танках, 
В зепену тап., пірнапи cTpiMronoB, 
Копи я першу святкував ПlOбов 
В твоі'х китаАс.,ких витворних ІІП.,ТІІНК_Х; 

Копи на ниточці roAAano серце мпосно 
І вітерец., ним БОРСІІВСЯ рвучкиА, 
А павучок пукавиА, дес., на кроснах, 
Снував, снував зрадпиві ниточки ..• 

Апе дарма: кохання ~ кохання; 
Старе А нове сппітап.,ся водно: 
В старих міхах wумить нове вино 
Й як перwе - це 6урунит.,ся: OCTaHH~. 

І серце знов в соподкіА тоне зпиві, 
І павучок CHY~ своУ нитки, 
Хоч я тепер вже не такиА метки А 
І не такиА вже IОниА і 6урхпивиА ••• 

Та в серці ще не одцвіпи жоржини, 
Не вrризпася у скроні сивизна, 
й не Амет.,ся віри, що моя весна 
Вже rу6ит" по стежках свої зорини. 

ІУ 

От і тепер, копи я НІ Кавказі, 
3rадавwи знов, СОфіївко, тебе, 
ДИВПIOСЯ в небо (нонче rony6e!)
Одна з подібних поста~ оказіА, 
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&0 тут, немов на пишні" декорації 
Натуркпасичноі яко'с" трупи, 
Накидано, без міри і без раціі, 
3епені купини і кам'янІ уступи; 

І сопов'ї свистят" - собачі діти, 
І місяць ropHe rори в сві" суві", 
А це ж усе, відомо, дпя піїти -
Немов сурма коняці скакові"; 

Отож мені замріяно напежить 
3бопіпе серце вивернуть до дна 
І затужит", без норми і без межі, 
Що вже, мовпяв, «не вернеться вона» ... 

Та мі.:! бадьор в знемозі не охпяв, 
І до думок прип'ято іншІ теми: 
Ви ждапи про Софіївку поеми' 
А я її скпаду про Васипя. 

v 

То був ото", кудпатн.:!, 3 водокачки. 
Aoro не поважать ми не моrпи 6: 
Він всякоrо побив 614 навкупачки 
І був метки.:! до птахів і до риб. 

Презирпиво казапи: «&осарня!» -
І мріяпи заприятеПlOвати; 
Та бачипи "oro ми не щодня, 
Копи наш rypT, крикпико-біснувати", 
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&езжурно до Софіївки rаняв; 
Ганяnи ми - а він мав праЦlOвати, 
у 6удень Васиnя там не 6yno 
(А зрештоlO, Софіівка - nиш Tno). 

А зрештоlO, Васиnь був хnопець простиJi 
(Які ж 60 справді хnопці MalOTb 6уть), 
Чимаnо в роки ті - четвертиJi, п'ятиJi, 

шостиl1-
Таких 6yno, ane не в тому СУТЬ, 
Я не кажу: 
- Васиnь - то я, то - ми е. 
Васиnь, то, може, пише дехто з нас.
О днів моіх ст06арвна вереміе, 
Ти 3Hana стіnьки тих, що не поrас 
Ух спід, накресnениJi розжевреним 

вуrіnnям 
В підпіnnі, в «ApceHani» Ji під Трипlnnям. 

ПІсня Apyra 

VI 

Озерцями розnяпаниJi атрамент, 
І деревиноlO перо в руці, 
А рядків моіх розсіпаниJi орнамент 
Розсипався, мов зrрая rоробців; 

І ще не раз машинки дрі6ниJi тріскот 
&ездушно повторятиме рядки, 
І виnае в досаді машинІстка 
Рукопис heoxaJiho-нечіткиJi. 
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А потім біпя каси метуwпиво 
Снуватимут" руками скпадачі, 
І, може, спів моїх поривна зпива 
На мит .. їх думку спинит". А вночі 

Почнет"ся метранпажева робота, 
Останні ще коректора значки, 
А там - по зверстаних сторінках-сотах 
Затопит .. медом чорним рівчаки; 

Тоді приправпят" раму вміпі пап .. ці, 
В ротаціонці копіщатка впад 
Застуrоня,..., і на бпискучі вап .. ці 
З рупонів бризне біпиА водоспад. 

І розіппєт"ся паперова річка, 
Напнет"ся, біпа, рівна, мов стіна; 
А знизу - ніж припинит" - перемичка, 
Щоб методично аркуші стинат,,; 

І попетят" сторінки жвавим роєм, 
Шоб(нетерппячка ж бо, відома річl) 
Читач дізнався, як уперше я з repoEM 
В Софіївці зустрівся віч-на-віч. 

УІІ 

Хоч перша зустріч не бупа звесепих: 
Він здорово побив мене тоді -
В ставку він коропів повив дебепих, 
Я ж надто жваво ХПlопався в воді. 

- Мені ж це на обід, а тоА, ач, скаче 
й розпопохав отут ціпіс"киА ставІ 
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&опіпо, та не ппакав я; неначе 
Мене за те він поважати став. 

- Невже ти сам собі обіди вариw! 
- Ти ж думав! От наївна дітвора І 
Женитися мені ще не пора, 
Кухарки ж ми не держимо, товариw. 

- А мама!-
&Іп .. зпамав куточки брів, 
Копи зrадав туберкупьозну прачку. 
- Померпа ... 

Я іі пішов на водокачку: 
До Фіwмана. &одаіі би він зrорів ... 

І випадково зrадка ця про матір 
Нас ніби споріднипа епроквопа, 
І на wирокиіі споrадниіі фарватер 
Розмова наша дружн"о поппивпа. 

Йому тоді тринадцятиіі минапо, 
Й хоча він за еепом яrнят не пас, 
Та знав манометр він іватерпас, 
Напипок, ну і ще речеіі чимапо. 

І зпидні - чи не з дня, як світ побачив, 
Що краяпи вже зморwками пице, 
І розумом, напів іще дитячим, 
Уже збагнув, що не від боrа це. 

Розповідав і сам уважно спухав 
Розквітпоrо від rордощів мене: 
- Так, значит .. , Йосип буде твііі братуха! 
Хороwиіі дядя ... РеВОПlOцьонер. 
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Отак ЗІИWПИС .. - та вже не на забави; 
З-за обрію вже дні нові ппивпи 
І тон жипя матово-зепенавий, 
Такий, мов пист невистиrпих опив, 

&аrряним попасмом перевипи 
Й дитинство спопепипи нам заrрави. 
Або коротше: впертіст .. і ненавист .. 
Ми до пюбові й праці додапи. 

VIII 

Йwов П'ятий рік. &упа війна з японцем. 
Повітря зваrітніпо від подій, 
Що невбпаrанно набпижапис ... Трон це 
Хитнувся унавапі моподій 

Новітніх сип - напруженій та rостріЙ. 
У ніч одну, мов пуспа бичова,- . 
На вупиці Садовій хряснув постріп, 
І запп незвикпі заrпуwив спо ва 
(А старwий брат не вдома ночував). 

Уранці я до ropoAc"KOЇ wкопи 
З ватаrою хпоп'ят пискпявих біr, 
І не забути вже мені нікопи 
&аrряних ппям, що пропапипи cHir, 

&аrряних спів noAepToro ппаката, 
Що пропапипи мозок,- про мету 
Нову, всесвітню, дивну і просту, 
Про жертви, що доба несе строката. 
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А там вночі приjiwпи, забраnи брата. 
Ліхтар останню цятку зоnоту 

Жбурнув на зібrанl, такі знаjiомі пnечі
І хижо проковтнув jioro туман. 
І AOBro снив я романтичні втечі, 
Викохував свін rероїчниji пnан. 

Ввижаnося: рипнуnи rрати - віn"ниji! 
Знаjiома тін" над мурами - і от 
У Лев'ячиji jioro заводжу rpoT 
Я - невстраwенниji і незnамниji спіn"ник. 

ІХ 

Буnо ж мені соnодкої роботи: 
Хан nиw окрасц .. ночі зазорів -
Я з-під постеnі жмені сухарів 
Тяrну в Софіївку, ховаю в rpoTi. 

Закопую (хопону ji завмираю!) 
І до тюрми. Уп'явс .. : чи не маНне! .• 
А вітер мне зірок пов'яnих зrраї 
ііі зухваnо так висміюс мене ••• 

То ж він зnовтіwно ікnами скреrоче, 
Зrризаючи з осики мертвиji nист, 
І то ж jioro rnузnивиji, rостриji свист 
Пронизус npyrKY Hanpyry ночі. 

Аnе ••• тон свист: він ПРОnУН8В тут, поруч, 
Такиji поривчасТИji ••• немов тривожниji 

кnич. 
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Ні, то не вітер І Може, сич! 
Кому б іще в таку-бо пору! 

А здапя - відповідь, немовби хто 
на цитрІ 

Дав ronoc найтонюсінькій струні, 
І звук, майнувwи рискою в повітрі, 
Як щось живе,- до Hir упав мені! 

На скронях захопопи краппі поту, 
&0 то не звук - а в Hory - камінець! 
•.• Підняти .•• чи тікать! •• 
, раптом: 

- Ти чоrо тут! 
Не руш! Мовчи: а то - тобі кінець. 

я знав: кінець. 
І пупьс безмовно стукав, 

І в серці воруwипися вужі. 
Та несподіваним рятунком: 

- От так штука! 
То ж ти, а я подумав - хто чужий. 

- Васипю! Мипий! 
- Тихwе. Почекай-но: 

Летить rарбуз: повімо ж обидва.
І знову свист і відповідь. І тайна 
Мені тоді відкрипася нова. 

І я не шкодував, бо недаремно 
Дитячий ппан мій попередній зник: 
Іще б таки! Васипь - поштар тюремний, 
А я - йоrо ретепьний помічник. 
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я працював захоппено і рвучко, 
В романтиці знайwов реапьний зміст, 
Я знав: записка з камінцем - ((петучка», 
((Гарбуз» - запlппений у хпібі пист; 

Спіймав - тоді в Софlївку; заховуй 
у rpoTi під камінний парапет. 
І здобич, що нічні дапи нам пови, 
Там, певно, знайде пипьний комітет. 

Так до вепиких справ - іще мапеча -
Прикпапи ми й своїх пап ких зусипь. 
Отож, як стапася з тюрми неждана втеча, 
То змуwений був зникнути й Васипь. 

Пісня третя 

х 

Химерно-сиві кучеряві rронця 
у збурені спадають зепеня, 
ііі на обріі вітрипа, навмання, 
Із моря Чорноrо-

прямують в море сонця. 

А бпижче, за незпамним хвиперізом, 
Над береrом від натовпу рудим -
Так жартома статечний синій дим 
Змаrається з пеrеньким пітнІм бризом. 
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Так, це Одеса. Де ж бо ще на світі, 
В якому місті, над яким з морів 
&ринять такі безпечні й діnовитl 
Акорди сонця, хвиnь І димарІв! 

Ви ж бачите, як raBaHb поновlnа! 
З радrоспів пави тракторних KoropT 
Дарами СПОВНІОІОТЬ rостинний порт. 
В Міnан, стамбуn, Геджас І rирnа Нlnа, 

Напнувwи криnа аnих KoporoB, 
Запізним роєм ринуть тепnоходи; 
А кам'яний каскад - wирокі сходи, 
Що їх коnись баrриnа Hawa кров,-

Затопить КРОВ'ІО запаwних пwениць, 
&0 вже зді"маlOТЬ вежі кам'яниць 
Гіrанти - еnеватор і хоnодник. 

На Дерибасівській вже не пізнати руху, 
&0 зміст йоrо зазнав незнаних змін, 
&0 спопеnить і в маповіра скруху 
BorHeM краваток піонерзаrін; 

&0 з катакомб, що в них заскніnа Чумка, 
Давно забив новий, потужний триб 
І ворудійних щеnепах похрумкав 
Одесу фраєрів, арапів І неріб; 

І nlOбо в час, копи почне Перес ип 
у заводський вистукувать тамтам, 
Відчути серце зновnене Одеси, 
Що твердо " впевнено пуnьсу. там. 
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••• А те старе, що вив'яnо в знемозі 
Або втекnо за сотні меж і n ... , 
Лишипо на буn"варі Рішеn .. . 
В комічно·бутафорс"кlіі римс"кііі тозі ••• 

ХІ 

Та в час, копи Васип .. туди потрапив, 
Що бачив у «Паn"мірі степовііі»! 
- По «Дерибабушці» СНУIOТ" ссарапи» 
А без піку сутенерів та пов ііі. 

Ще Mir диви тис .. на кафе Фанконі, 
Де туш rодованих nедачиіі тиск, 
Чи стежити, як «дутикамНІ) коні 
Везnи нероб, жмути зриваnи іскр; 

На Ланжероні - пnяж, набитиіі вІчно 
ГнітlОЧИМ місивом бридотно·в'яnих м'яс, 
А на Мопдаванці - зnидні rомеричні 
Від поножовщини приходиnи в екстаз; 

І з виразом нІяковим, аж хворим, 
Чужиіі оточеннlО, мов віщиіі княз" 

Oner,
Там «чорниіі Пушкін став над Чорним 

морем», 

Оспlваниіі ссвід всіх мо,х Koner» ... 

(Ви ждаnи образів! Дарма, я бережу іх: 
Не на стару ж Одесу витрачать 
Я б мав іх, не на ту, що на буржуях 
Своіх недбаn"ства внткаnа печат .. ), 
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Хоч ту печат .. уже змивапо жахом, 
Що моторошно часом іх томив 
В чеканнІ дня, копи над «мирним» дахом 
З «Пот"омкіна» РОЗітнут"ся rроми. 

Був П'яти А рік, і все rустішав подих 
Обурення, напруженоrо вкраА, 
І все частІш пунапо по заводах 
Суворим вироком коротке: - СтраАк! 

Ніхто б не Mir зrадат", в якому вІці 
А роцІ, 

З якоі бухти вперше привид цеА забрів, 
Та бачипи Aoro в широтах всіх морів: 
у вередпивіА MarennaHOBIA протоці, 

Над каменем Ортак, де д"явоп Орібеп .. 
Завів кубпо, за Кабо-Верде А біпя Фріско 
Ввижався морякам зповісниА корабеп .. : 
ХаА течія морс"ка сумирна, мов кописка, 

І свідчит" ппин сузір про подорож, 
ппідну 

Баrатим баришем, щаспиву А С5ездоrаННУі 
Та в час, як сутінки небес І океану 
у сутін .. спопучаlOТ"СЯ одну,-

Сппивас тін" бродяrи-корабпя, 
І сіс сумніви, А HaAilO віддапя, 
А віщус невбпаrанну небезпеку, 
І жахно всім - від рубки до спардеку, 
І море штормами А смерчами бурит" 

хпан", 
І вимаrас жертв, І щирит" пащу 

хпан" ця ... 
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* 
На стику двох епох, де заrубипась, 

rpaHb, 
Зріс міф про корабепь ЛеТlОчоrо 

Гоппандця. 
На rpaHi двох віків, копи повита в сутінь 
Акумупяції первісної доба 
Висмоктувапа кров чепядника й раба, 
Підмайстра й кріпака; й з цієї крові 

трутень, 

Уже відкинувши anxiMilO, метап 
Шпяхетний окиспяв копоніапьним 

потом,

Світанком жаданим замерехтіпа дапь, 
Спіпучим відбписком - американським 

зпотом. 

І цей обпудний бписк, що змоrу дав 
на мить 

Очам, захпанністlО запіппим, зазирнути 
В майбутнє - rHaB, і пік, і вимаrав 

спокути 

За ппями зпочинів, яких уже не змнть 
Із заrребущнх рук, за кров, що помсти 

кпнче, 

За жовч і піт, що в ннх розбухпи вантажі 
З копоній, островів, розкиданих на морі, 
За знищенне жнття міпьйонів, трупний 

сморід, 
Збаrачення купців. 

І от на цій межі, 
Копн світанку бпнск нову віщує сутінь,
В пеrенду втіпено передчуття спокути. 
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Всі зпочини свої одному приписавши, 
Грабіжниіі кпас Гоппандцеві прирік 
Закпяття - по морях, світах бпукати 

завше, 

Із дня на день, із року в рік 
Жахпивим вісником нещастя і заrину, 
Спочинку іі затишку не знаlOЧИ іі на мить, 
Аж доки душу він спітка, десь невинну, 
Що за Hboro життя віддапа б самохіть. 

Так, вихід знаіідено! 
І самохіть на страту, 

Під ніж повинен був пяrати трудівник, 
Невинниіі в зпочинах, щоб привид 

помсти зник, 

Щоб Mir визискувач спокіііно святкувати! 

Та час минав. І правду попинову, 
На мить відчуту - забувапи знову. 
у феіі,рверках, у святкових ватрах 
Зникапи привиди; 

. і в морі кожниіі риф 
Давно вже вивчено; 

і став жахпивиіі міф 
Видовищем пристоііним по театрах, 
І нерви поскотав ВОПОАарlO-кастрату, 
Що бучно святкував, не бачивши, як rHiB 
MorYTHbo збурlO' Toro, хто не хотів 
Іти на Bopora в ярмо, під ніж, на страту. 

На rpaHi двох епох, як мпа вже не німа, 
&0 вибухом rapMaT уже набрякпа 

rpaHb ця; 
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На rpaHi ДВОХ світан .. , як сонця ще нема, 
Та СПОРІО' вже МПУ квітін .. 

проту6еранця,
Реап .. ністlО, що сутінки nereHA пама, 
Він виник - rордиЯ WПЯХ 

панцирника-повстанця. 

1929-1933 -



ЗМІСТ 

5 Л. Первомайський. Поезія Івана 
Кулика 

ВІРШІ 

23 Пісня 

Мої коломийки 

Цикл перший. Під ярмом 

26 І. ОЙ і лиха ж таки доля 
27 11. Але ні, не замовкають 
27 ІІІ. Ой заросло поле зіллям 
28 ІУ. Гуцул легко ся вбуває 
29 У. Най-но хлібець не вродиться 
30 УІ. ОЙ ті слізоньки гарячі 
31 УІІ. Чи то ясний спів лунає 
32 УІІІ. Не можу більше вже слухать 

Цикл другий. Червона Галичина 

33 І. Через Збруч 
33 11. Коломийка 
34 ІІІ. Тернопіль 
35 ІУ. Збараж 
36 У. На селі 



37 VI. Зборів 
38 VII. Небезпека 
39 VII!. Як Збруч-річку проходили ... 

Із книги 

"з е лен есе р Ц е» 

(1 923) 

4і Зелене серце 
41 Робітниця Шура 
43 Артьомовка Шура 
46 Трипілля 
47 На сполох 
50 Жовтень на чужині 
51 Новий рік у тюрмі 

І з к н и г и "В о т О чен н і» 

(1927) 
54 Особисте 
55 Вінніпег 
57 Пісенька про Педді 

Із книги 
"з м У ж н і л а м о л О Д іст ь» 

(1 935) 

6і Лист п'ятий 
63 Пісня про моряка пілота 

Вірші різних років 

66 Сон 
68 Лист другий 
70 Лист шостий 
71 Пісня молодих гайлендерів 



73 Лист з Ерівані 
76 Акопу Акопяну 
77 18 червня 1936 року 
77 Балада про прекрасного Анталя 

ПОЕМИ 

83 О д У ж анн Я (Поема-щоденник, 
1923) 

Чорна 

94 
95 
99 

111 
115 
117 

епопея 

Вступ 
Частина перша. Самбо 
Частина друга. Форт-Блаунт 
Частина третя. Джон Браун 
Частина четверта. Самбо вільний 
Апофеоз 

С о Ф і ї в к а (Уривки з віршова
ного роману) 

130 Пісня перша 
136 Пісня друга 
141 Пісня третя 
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