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Як леГін] відходили.
На сход! рідли хмари і через багряну 

сітку пускали на землю кріваві пятна. Курили 
ся сіркою стріхи — і в селах кипіло.

Ніч сковала без роси й супочинку. Н'і- 
мий, одурливий чад проникав землю. А хмари 
никли, вставало сонце й писало по землі крі
ваві знаки.

Висипало ся сп’ле колоссе і вялене, по- 
ловіло в;д жовтоі ржі. Стояли недокінчені 
клади!, непОвязане збіже марні'ло. Сипалось на 
поміт здорове зерно, так пусто й марно, як 
був.ае розсипаеть ся на марке лю'дське здо- 
ровле.

Н'і шуршіння серпів, н'і веселого брязкоту 
клепано! коси... н'і співу косарів... н'і любого 
поклику... Втихла жартовлива співанка. Стало 
все нагло серед живости, наче раптсм влучене 
трійлом серце... Як би дзвін людського щастя 
тріе на чотйри гран!.

Крізь ранній туман палили землю кріваві 
пятна... — — — — — — — — —

Глухе, трівожне зітханне погнало ся на 
недокошені поля, впало на ліеові глуші і по- 
котило ся поза сині верхи.

Закипіло, мов у сталевих кітлах. Товпи 
переходили міетами й валяли ся в душнім,
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гарячім поросі. Кипучі вихри закрутили ся на 
подільських селах і в пращаннях рідних з рід- 
ними заграв червоний плач. Войн глушив уха, 
давив і стискав у горлТ твердими клі’щами. 
Мозок жерла безупинно думка, куди й кому 
в жертву паде стільки ридань і стільки мук.

Із широких долин понесли чорні круки 
сумну вістку на зелені гори, нд білі гірські 
піни, на полонинські плаі.

Кріваві плями сонця падали на землю...
Вдарила тримбіта*) роздертими голосами. 

Віщувала сво'ім половинам довгі, кріваві ро
ки. Хто Тх перебуде з ц’ілим серцем ?...

Тужно відізвали ся полонини і з висско- 
го гнТзда поплили з шумом у діл гуцульські ва
таги. Все в діл, та в діл, все нижче, все ниж- 
че, як струТ гірського потока, що ’ім уже ні- 
коли назад не вернути...

Ой, підемо, пане брате,
На кровавий танецъ...

Стелила ся зворами нута. Шорсткі голоси ки
дали ся вертепами, наче громові рокоти. Спі- 
вали потомки Довбуша.

Плили рядами, ішли в далеку дорогу. Жу
рила ся сопілка, бо чула, що вже останній раз 
грае Гуцулам.

— Що буде горам нашим, що буде го
рам, мой ? — питала ся стома голосами гу- 
цульського серця. А воно било голосно: ах... 
ах...ах!... Тоді пальці перел'італи вихром по 
темних дірочках сопілки і добували з неі 
останніх сил !

') Гуцульський інструмент.
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Сопілочко тонесенька, 
Заграй ліи, заграй ми, 
На далеку доріженьку 
Згадай ми, згадай ми ! 
Та далека доріженька, 
Тай не рівне поле ; — 
Біле тіло посТчене, ■ 
Головонька боле... 
Біле тТло посТчене, 
А крбвця ріками ; 
Ой, укрили чужу землю 
Сво’іми кістками...

Раз-два, раз-два...
— Мой, тримай там крок, бо зараз бу- 

де ці'сарська!
— Раз-два, раз-два, — падав тяжкий 

стук за стуком. Десь потахали думки у не- 
зрагнених просторах, а червоні, соняшні про- 
міні палили мозок і сѵшили запеклу кров на 
гарт.

Здавало ся, що люципер зірвав ся з лан- 
ца, підпалив св.іт та ізза дебрів заходить ся 
червоним реготом.

— Раз-два, раз два, — лупили ноги о ка- 
мінну дорогу.

Дзінь,- брязь, дзТнь-брязь, — дзвонили 
з такт мосяжні кільця при чересах*).

Все так далТ, дал'Т котились лави ген, аж 
До того міста, щотам, на долин'і сі'ріло у мря- 
ках, мов роздавлева змия...

— Коби туди, а відти вж.е повезутъ на 
МашинТ у скапаний світ.

— Аякже, таки так, безплатно повезуть!
— ЦТсареві йде за дурно машина. То 

лиш як тобі було треба за'твоТм дТлом, тос’ 
Хло платив, як дурний ; ще коло каси так

*) ремінь.
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наждюхають, та назвуть тебе, та фаміл’ію 
твою з діда-прадіда згадають тоті премудр! 
заколесники.

— Ледвй лах драитивий на себе затягне, 
то вже пан.Ати йому шапкуй, тай бій ся його, 
бо він ади пан! А він тебе заніц не мае, бо 
він з підплетеними штанами.

— Тай дідько його знае, відки мой таке 
велике панство тут налетіло. Іло би, не роби- 
ло би, ’іхало би „фургонами" і нас до решти 
в карти програвало. То й шкірки на оправку 
не стане !.. Не знати відки воно таке тут 
взяло ся

— Відки, кажеш, - ади, налізли чужі 
голодняки, а решта, то таки сво'і обертанці. 
Тай сцугь мозок і кров твою пють.

— Нема, брьи правди на цім світі!
— За то, мой, война йде, тай усім допер

чить і досолить.
— Але нам, відав, найбілыие, бо з хлопа 

увесь світ жие. Відав, за тото панство ми му- 
симо сво’і голови дати.

— Та то все байка. Бив би ся, воював би 
чоловік, гатив би в груди, аж би тирба цю- 
ріла... але, ба! — Коби був рихт і правда, що 
кому мае бути... А то як будеш інвалідом, 
утратит за чужі гріхи свое око або руку, 
ногу, ні'хто не подбае за тебе. Каліков на
звуть, псами затровя і лиш сміх будет чути 
з себе. Коби то за сво’іх умирати і бути ка- 
лі’ков — то инакше. Коби то наше право; я 
с’іяв, тай я жну... Але то одна біда, що хлоп 
темний, як та нетра у Чорногорі... Ех, мой, 
мой!...

— Раз-два, раз-два...
— Дзінь-брязь... дзінь-брязь...
Думка вертитъ і пилить, потить смагою 

чолр, гризьким порохом укривае...



Як легінТ відхбдили.

Лишали все за собою.
Кожда деревина, кожда билинка зорила за 

ними таким тайним, благальним зором, за тими 
хорошими леГінями, файними Газдами.

— Гей, хто верне до вас верхи високі!...
— Гай... гай...
— Раз-два, раз-два...
Ізза тинів та вуглів присілих хат лел'іли 

малинові хусти, іцо під ними то сумні брівонь- 
ки, то сплакані очі... I пишні, шовкові коси... 
хто іх роспл'ітати ме?..

Ой не вдарить у нед’ілю скрипочка дрібненько, 
Тай не скаже свою тугу милому серденьку...

Сльози розлуки, сумні погляди, песливі, мов 
шуваровий шум, дівоцькі слова, любі пращання 
падали кусливим гадем на душі леГінів. I пишні 
лесники несли ’іх з рідноТ полонйни у скапаний 
світ, аби і'х кинути під сталеві колеса машини, 
як буде з ними ті'кати.

Сонце ставало серед неба, топило хмари й 
сипало Гуцулам під ноги крівавий дощ...

— Раз-два... раз-два...
Минали своі села.
Дужою греблею посунула ся широка ла

ва і впала на ц'ісарську дорогу.
Тверда, цісарка погинала ся від жалю, 

що лежав, як гори у грудях, тікала квапно 
вперед і гинула в тумань..
— Ой, ці'сарю, цісарику, хто ж то буде знати, 
А чим ти нас в реНменті будеш годувати ?
— Ой буду вас годувати гречанов половов, 
Тай буду вас поганяти далеков дорогов.
А ці'сарська доріженька далека, далека,
А вояцька, брате, служба не легка, не легка.

Червоні луни сходили в далечі.
ГудТли дроти телеграфу.
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— ІЗ-З-З 3-, квилів дріт.
— Дз-з-з-з-, як свист карабіновоі кулі, 

летіла в нескінченість думка за думкою.
— Дз з-з-, жартував і хвалив ся навісний 

дріт. Но тім дроті, гей по живій струн!', впав 
приказ іти там, де стогне поле під гарматніми 
колесами, де косять страпіиі коси.

Сам дріт нераз лякав ся то! вістки, яку 
прині'с, і його звуки тремтіли, мов морозом 
стяті, били ся тяжко об слупи й конали 
в порос!.

Із села леті'в за ними пращальний зойк 
мамів, жінок, дітий, стелив ся розпучливий 

■крик молодости...
— Верні'ть ся, верніть, легіники кохані!... 

з голов спадали хусти, пили рясні сльози. Ві- 
тер маяв пестрими стрічками, грав розхріста- 
ним волоссем"

Чорні, як терен, очі цілували померклі 
в далечі образи щастя, що пропадали мов сни, 
враз зі стращним, таемним гудіннем теле
графу.

Дз-з-з-, квилів дріт, а слупи, наче ті глу- 
хі велитн! з болю гойдали ся німо над шляхом.

3 корон дубового гілля падали скручені 
листочки на мертві, соній дна. Все нижче, ниж- 
че схиляли гнучкі берези сво! смутні, довгі 
рамена.

Гляділй на шлях, передавали відлетні о- 
брази, гцэ журно пропадали... Пригортали ді- 
вочі чола і сливали смутки ззаплаканих,чор- 
них очий...

Яблонів, 17. марта 1915.



Червоні чаші-
(Мат'іеві і Мсіріі — моТм Дорогим Родичам).

Пяте : Не убий !... 
I.

Петро Дзвінка мав богато до робота. Сім 
■синіе, як соколів, с'ім кучерявих голов, с'ім пар 
робучих рук. виправляв ц'ісареві на потребу. 
Що мус, то мус; хотьби й перевертали ся 
гори Цісарський приказ!

Відходили: кремезні. та плечисті, як ті 
дубчаки кріслаті, що в небо прутъ ся. Андрій 
та Трофим, оба жонаті, передавали старому 
Петрові в опіку жінки з д'ітворо.ю, тай тоту 
худібку, що надбали.

— Це зробіть тату, того допильнуйте.
— Тай не дайте кривдити д'ітий, тай аби 

не голодували... А жінки дивили ся й чекали 
’іх н'імо, гей те камінне на дн'і Черемошу. Вже 
від тепер ждали і втирали рукавами червоні 
очі...

В хоромах на ковбан'і сиді'в наймолодший, 
Юрко, „мамин син“, крутив чорний вус і думку 
Думав.

Три повні роки з накладом вислужив ц'і
сареві. Вс'ім догоджува'в, а йомѵ кожний пла
тив каменем. Иайгірше то той фельфебер 
Бляга, якесь мійське пометенне, за вс'іх д -шку- 
лював пому.

Коби так допав його оттут на цих вер-
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хах!... Три рази втікав від побоі'в, скакав 
з найвищого вікна, — але на дурно. Лиш одна 
кістка в ребрах трісла, тай трох зубів неста
ло, але що йому з того... За те сид'ів у Гар- 
ні'зоні, а відтак наслуговував.

А кілько то разів була дека*) в вього на 
голові, а на дец'і сид'ів пан старший, а другий 
клячав на ногах тай валив глухими буханцями 
по печінках. Відтак гатив по лицТ, аж „тирба 
з носа булькотіла". Ой вчили, вчили... Таких 
повніських три з накладом роки віддав ціса- 
реві.

Тепер, як би найшов... Го, го, го!... Всьо- 
го дадутъ доволі і скажутъ стрілйти просто, 
простіс'інько в... людий.

I станутъ кютити тяжкі гармати. Виймуть 
ясні шаблі й підуть лавою одні на других: хто 
переможе. Загремлять широкі пащі, вогненни- 
ми присками, сталлю, зал’ізом пос'іють по зем- 
лі. 1 тод'і він,,,3 нафлянцованим" івером**) по- 
біжить на людий, стане іх січи, колоти... Все 
в груди та в груди, аби аж наскрізь пройшло, 
а потім ще втрутить і пустить на землю ці'лу 
калюжу крови. А других загатить кольбою в 
мозок так, що розлетить ся сірою мазюкою 
по мундурі, лиц! й черевиках. I гатити ме до- 
ти по головах, аж зовс'ім щезне думка про 
те, що мае на собі людський образ. Так буде 
бити ся! Присягав жеж цісареві. На Христове 
роспятте в гору два пальц’і підносив!..

Кипуча кров грала филями, кручею кле- 
котТла в його жилах. У грудях ворушив ся 
дивний зойк. В уяві бачив, як кров багрила 
все: і широкі поля і Луги... В голові все вли
вало ся в одно велике, страшне колесо, що 
з розмахом котить ся по головах людий,

*) Вояцький коц. — *♦) Кріс.
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косить іх, гей ті осіннГ маківки, кришить, ме
ле. За свистом скачутъ спітнілі люди з німим, 
скреготливим риком, той свист кидав іх під 
дике колесо. Кусаютъ ся і виють з болю, ко
лесо шматуе, розкидае довкола черепом, кі- 
стками, мясом, плюс крсі.ю.

Скидав на купи і крив гріхом землю... 
А то гріх, ще й який. За деревинку, за німи- 
ну гріх... Всіх однако на житте і вт'іху создав 
Бог. I мушка хоче жити, бо е сонце і весе- 
лість у життю. А чоловік чоловіка ріже, зу
бами душить і „оченаші" говорить. Земличка 
всіх однаково носить на, собі і Бог каже: не 
вбивай!...

— Ні, — прокинув ся з задуми. Стораз 
ні... я не вбю нікого!... Краше на дні Чере- 
мошу ! Не піду, і не вбю нікого’,.. Най там 
цісарська мама хоч сказить ся... Я не вбива- 
ти му!...

Встав і вільним кроком вийшов з хоро- 
мів. Гордим, орлиним зором обкинув стрімкі 
верхи, що купали ся в сонці.

— Час уже в дорогу. Ано, буде небого, 
— вповів Петро до свові жінки — шо ти по
может слізми, де крови треба? Дарма, хоть 
би ти наплавала тих сліз, що на них пайську 
дарабу перегнали б, і того за мало.

Але самий не переставав журити ся. Пе- 
триха лагодила своі дарунки.

— То твое Йванку, то твое Дмитрику, а 
то задля тебе, Юрійку, мій солоденький си- 
ночку...

Але Юрійко... не слухав...
Кождий приступав до мами по свій да- 

рунок. Брав його, так. тяжко брав, як би то 
було олово, й цілував суху, старсчу руку. А 
там, на дні лежали кусні живого, маминого
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серця. А хусточки були білі... білі, краем ви- 
шивані, зрошені болем маминих очий.

... Гей, іди, сипу, 
Любая дитино, — 
Та не довго забавляй; 
Гей, за рік, за два, — 
За неді’ль чотири 
До домоньку повертай..

Дзвонили липневі дзвіночки, в травах 
сюрчіли пільні коники. Мов гадка-думка улі- 
тали пе.стрі мотилі зпід ясного сонця й сідали 
мріями на листочки. Бреніла пчола, маяли 
тремтіннем плаі...

... Гей, за рік, за два, — 
За неділь чотири 
До домоньку повертай...

ЛТсами летіли відгомони.
Але то летіли й повертали лише саміне- 

веселі думки ! А за синами стелив ея барві- 
нок, вставали незабудьки, тріскали гуком ду- 
бові мости...

Цілувала темні кучері, а вони трясли ся, 
мов листочки осики. Чи довго ж ім ще так 
бути ?...

Леііники, леГіники, 
Де ваше волосся, — 
В чистім полі, край дороги 
Ластівки рознося...

Но хаті крутив ся жах. кугами вились 
марева ночі й віщувади гуцульській хаті до
лю: голод, жеброту, холеру, помір...

Хлопці вийшли й розц'іУіувавши пороги, 
переступали іх може... останній раз. Випро- 
важав іх старий Петро. Кусав сшдню г? бу, 
іцо від жалю стягала ся й др жала. Калька 
великих сліз покотило ся на сивий вус і він 
іх скоро обтер твердим рукавом.
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Ішов за ними з похиленою головою, на- 
тягав на голову кресаню і затискав кулаки,, 
аж пальц'і тріскали. Якась дивна тиша розтя- 
гала над головою крила і пила з грудин жаль.. 
Ніхто не міг слова сказати. Тихо було, мов- 
чала земля, мсвчало небо... Петриха стояла,, 
сперши ся на вікн'і, говорила шось крізь плач 
і він долітав глухо, наче зпід землі. Хлрпці о- 
зирали ся мовчки, міркували щось і шили.

Похиленою збічу пасла ся іхня худібка. 
Вигойкував та висвистував на денцівці малий 
наймичук. Норови ставали, випулювали великі 
очі, махали лагіднѳ головами і ч^дували ся.. 
Тоді гойдали ся в них на1 ши.ях клепала і я- 
кось так сумно вертіли вуха.

— Ади, оттут, — говорив старий, пози- 
раючи на своі горби, — оттут, лишив я мо
лод! своі сили в праці. Оттут, на сво'ій мозо- 
лиці хотТв видТти ваш! файні гнізда, ваші жін- 
ни, діточки. Гадав вас Газдами лишити. Про
жив свій вік на цих горбах, тай гірко працю- 
вав, аж очі лізли. Знав для кого й кому. А 
на іцо ж чоловік .жив на ц'ім світТ ?... Аби. ро- 
бив, тай не марнував ан! вітцівськоі, ан! свое'!, 
праці. Бо то, мой, кровавий, чорний піт, що 
з діда-прадіда! А лихий, недобрий Грунт 
най озером стане, а лінивий чоловік 
н ай не родить с я...

Хлопці мовчали, вдихали у своі груди 
батькові слова і думали, чи не краще було 
би, як би на ц'ім божіи світі не було „войни.“ 
А то мабуть за дурно світить людям те небо, 
всміхають ся зірниці. Відай за дурно такий 
залений лісібожі косиц!*)... Бо мало ім світа, 
мало землі, маетків, ім ще треба розілляти 
братию кров, гей тую воду. Мало. Ім треба,.

. —------ —. 7
*) Квітки. ТВІѴ;
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аби святе небо червоніло й димило ся від 
вогню та від пожарів. аби стогони розпирали 
хмари і кликали ясний грім. А грім залякав 
ся і не хоче, чи не мае сили на них ударити. 
Треба, аби все облогом стояло, аби над се
лами крякали нагодовані людським. трупом 
круки, аби гибли на роздорожах старі, сиві 
голови... аби на світі лит неправда була...

II.

Бігла лентою стежка. Тонула в долинках, 
то снувала ся понад строміні. Начё та весела 
дТвчина, пишнила ей в зарослій малинником 
зелен!, то припадала до обніжа гори. Денеде 
стояли самітні, обчімхані громом та бурями 
старі, столі'тні товарищ:-буки і дивно моргали 
до себе вищербленими облупкамй. Оглядали 
ц'ікаво сво! рамена й широкі, довгі пасмуги 
від загоених ран. Гордо, непорушно, на сво'ім, 
ріднім міеці, кивав один до другого.

Долиною ішли хлоііці. За ними падали 
чорні, рухЛіві т'іні й ц'ілували і'хні сл'іди.

А старі велитн'і говорили :
— Ади!.. Лишають сво! старі гн'ізда. 

Прийде буря і іх розшарпають громив чужій, 
далекій земл'і. А може й вони встоють ся, як 
ми встоялись ?..

Дивно було сердешним велитням, але 
хлопц! того не знали. Чужий, непривітний світ 
вже тепер заганяв до себе !х думки.

Як під вітром шувар, так тремт'іли Юр- 
кові думки. Але... він вже раз собі сказав: 
ні, то-ні!..

Шумів л!с упертим, погребним гомоном, 
колихав ся в трівожних маревах, а зпід со- 
няшних, душних промінів ішов одур свіжоі
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крови. Він чув, як вона клекоче. Бродив у 
ній і вона спиняла його хід.

Глянув за братами, але кров шуміла 
цебрами, заливала вічі. В далечі пропадали 
брати. Образи тікали, розпливали ся в крові.

— Ха, ха, ха... ха, ха, — зайшов ся ре- 
готом.

— Куда ви пішли? Ось, тут кров! — 
жива, людська кров, а ви Идете так далеко...

Але брати вже не нули, були на цісар- 
ській дорозі, ішли до ц'ісарськот служби.

Юрко т'ікав, мов пришиблений. Кров 
його душила, заливала очі. Волоссе падало 
і космами лишало ся в хащах, а він, мов по- 
■тапаючий билини, шукав одно! ясно!' хмаринки, 
щоби знею вті'чи від страшно!', кроваво! кручі...

— Юрку мій, Юрку 1 — залунав таем-
• ний голос. А той голос такий знайомий. Але 
Юрко лет'ів, як вихор, як підстрілена думка.

— Юрку, мій Юрку!..
Ізза скалистого обриву, мов на снігових 

пласточках, злинула його Софійка. Така чис
та та ясна, як самий Херувим...

I спомини молодого щастя приплили в 
серце. Вона така добра, усм хнена...

— Софіе, Софійко, — то я твій Юрко!
Він бояв ся і'і згубити.
Кликала його за собою В.н біг. Щось 

хропіло в грудях, кололо, а чудний образ ті- 
кав і манив його за собою...

— Юрку, мій Юрку!...
Фантом т'ікав на верхи. Проникав дерева 

і кликав за собою.
По широкому гребен! вийшов на поляну. 

Там вона на нього ждала.
— Юрійку мій[ Я чула, іцо ти далеко від 

мене і шукала тебе. Рано так сумно били наші 
дзвони, кудись кликали... і вс! наші пішли.
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Чогось так ридала та хлипала тримбіта. А хма
ри були такі пяні, як сходило сонце...

- Софіб, Софійко! — обнімав іі й ду
шив ся з болю. Мок гіллем крутив ся клуб
ком пустий вітер, розвівав іі шовкове волоссе 

-і кидав збитими филями на Юркове чоло.
— Ти не підеш відменё, не лишйш нашоі 

полонянки. Ми зійдемо высоко на гори, пере- 
йдемо туди,де спокій та щасте розхилили своі 
легкі крила... Підемо за щастем. А ти не вто- 
неш у червоній крові людий: ні, — ні!... Я 
поведу тебе на верхи, де нема гріху, убивства. 
Там розсіемо ярами наше горе, кинемо в про
валяв жаль і здогонимо щасте. Від рідних 
полонии не відступимо

Тиха мова чарівноі’ дівчини вколисувала 
його душу. Мрія повивала його терпіння, спа
сала від кровавого гріху. Юрко чув, що Пе
кине кровавый танецъі руки його будутъ чисті.

Праіцав своТх братіві. з легкими словами 
Софійчиних щебетів летів у полонину...

Із червоних клекотів поз'іхало за ним сине, 
сукровате лице, припадало набрен’ілими губами 
до плеса і смоктало.

Юрко тікав.
Під ногами розступала ся земля. Віи па

дав, а червоні.буруни заливали розгорені вто- 
мою груди. Якісь далекі сонні відгуки кликали 
його, але він тікав, тікав...

** *
Петриха відступила від вікна, сіла на лаву 

і закостеніла в думках.
В хаті затихло давно, лишенъ у печі ши- 

піло трепетове полінне, а в гердяві*) на ватрі 
кипіла вода. Сиві бульки добували ся з дна, 
відтискали накривку і прожогом кидали ся в гору.

:) Горщик від кулеші.
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На припічку сиділа Петрова внучка Гану- 
ня і перебирала крупки. Дрібіг пальчики виби- 
рали чорні грудочки землі, отруби, змиршавілі 
зеренця, а голубі оченята дивили ся сумно на 
закопчені образи над с голом. Вона нагадувала 
собі, як вуйки пращали ся і як пішли кудись 
далеко на страшну „войну".

Петриха, що натовкла ся та накрутила 
ся з кута в кут, ніби та залі'зна шруба, не мог
ла до пізноі пори заснути, але вкінц'і на хвилю 
прижмурила очі. Приснив ся ій дивний сон, 
а потім уже не спала до самого ранку.

Десьснилося іи ясне небо... Нараз стали 
напливати хмари і зайшли в таку чорняву, що 
тота глибінь на днях Черемошу. Серед тьми 
злеті'в лишний, білий ангел на землю. Відчи- 
нив у Петровій хаті двері, та так тихо, тихо, 
що й не скрипнули. Вступив у хату тай став 
укривати сті'ни та образи червоними, ніби 
кров, плахтами. А вона стоТть десь біля нього, 
дивить ся в його ясне личко і хоче просити 
за своіми сипами, аби не йшли валюту войну. 
Та він іі не слухав. Оглянув ся, розвів білі, 
легенькі крила, що ніби пухи. Тоді зсунула ся 
червона плахта з образів, впала на іі синів 
і закрила ’іх. Ангел відлетів і знйк, щезла чер
вона плахта і забрала іі леіінів...

Хотіла кликати за ними, здоганяти іх, але 
У грудях заперло дух і щось звязало іі руки. 
Вона лише ступила на поріг у хоромах і по- 
глянула на страшну темінь, що тяжко висіла 
над Гуком Черемошу. Нараз появило ся в го- 
рі, серед неба величезне, червоне сонце. Пу
скало з хмар мертве, потускле світло. Великий 
Діл на Черемоші закривала та сама червона 
плахта. В горі на самій строміні стояв іі Юр
ко, тримав у руках дві чаші, а з них розли-
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вала ся кров, як грань червона, простісінько 
у плесо...

- Юрку, мій Юрку 1 — хотіла кликнути 
за ним. В тій хвилі впала зі сонця вогняна 
брила і трутила його зі строміні в Гук.

— Ма-а м-мо! — задудніло в глибинах...

Вона прокинулась. Була змучена, як по 
тяжкій хоробі. Сон уже не брав ся очий. Ду
мала, гадала, куди то відлетіли іі соколики. 
I за Юрійка думала... за Юрійка...

Ніч темніла за вікнами, обвязала поясом 
землицю і крила під бровами далеку будуч- 
ність. Так темні й неясні були мамині здогади.

— Було кому іх вибавити. А тепер уже 
покорчили ся з прац’і руки, що пестили ті ку- 
чері, чесали іх на досвітках, росами очі вми- 
вали. Чічками прибирали парубоцькі крисані, 
біленькі сорочечки на неділю вишивали... А 
серце вичувало кожну невеселу думку, доба- 
чувало кожну рисочку, орану на молоденько
му чолі.

— Кому віддам вас, кому перекажу вас, 
чічки моі?...

Гризла ся.
Думки за думками котили ся в безмеже. 

Хтожміг би іх стримати Журливі думки, що 
мутна вода в ріці; вода береги кришить, а жу- 
ра серце... ** *

Другий раз сходило сонце з кровавим у- 
сміхом, з горячим запиленим лицем...

Яркі, трівожні проміні лизнули язиком по 
чолах пр, підійшло сонце і впало вогнями на 
задихані груди Черемошу...

А Черемош клекотів по старих кремін- 
них днах, грав на зелених шовках хрустале- 
вими филями, переливав стару гуцульську ту-
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гу і десь глубоко усипляв іі під білими пі- 
нами.

Чорний Гук заводив, як ватаг на сопілці!
— Підуть... підуть... покинуть мене, по

кинуть гори.. складуть своі крила на чужій 
землі. А хто ж Черемош оборонить, хто гори 
заступить, як Тх.. нема?

— Коби ж не марно падали Тх сили, роз- 
сипали ся. Коби гірше не споловіли ТхнТ ви- 
сокі гні'зда, коби д'ітий і працТ не лишили на 
жир чужим воронам, лютим... Коби ж за прс- 
литу кров ім зорі засвітили!...

— Коби... коби, — шептала филя до 
скель...

— Самий зістану, самий, — казав студе- 
ний Черемсш.

— Застигнуть моі води, як не розженуть 
дараби суму з мо’іх грудий... Засклепить Тх 
лі'д... і я засну, засну на довго...

— М-м-м-а-х-х!... Зашуміло.
— Гр-гр-р... р..р... ррр, — червона бри

ла с'іпнула блискавкою з гори, із нею полетТв 
Юрко в Чорний Гук зі сгромінТ...

УтТк від крови..
* *

ПетрисТ дали знати, що стало ся. Вона 
зойкнула, як би іі хтось сталевсю, довгою 
шпилькою пробив серце. Вдарила до одвірка 
старою головою і побігла туди.

Пістинь, у цвітн'і 1915.



Серед шляхц.
('•Моі'лі колишн'ім веселим „камратам").

М-тий баталіон штрамацькоі двацятьчвірки 
„шлюсував" далі за тими баталіонами, що вже 
повних два літа шлюсували кудись через Ві- 
день на полудне і... вже більше не вертали. 
На желізничому двірці робили йому цісарську 
параіу, давали повні міхи сталевого бобу і 
казали „марш !“...

I музика трала жвавий марш, який мав 
у собі стільки жалібного, скільки могла відчути 
розхрістана гуцульська химера.

За шапками складали ся в хрести дубові 
листочки, до грудий прикипали червоні маки і 
вяли, як надіі...

Заладували іх, в кожнім ваіоні по сорок... 
за ними худобу і вс'і причандали.

Поі'зд засвистав, пустив з себе чорні клу
би диму і щез...

3 останньоі стаціі треба було йти, бо 
так випадало, аби хлоп втягнув ся, доки від- 
дасть „кесареві кесарево"...

Був ранок пізноі осени. Хлопці співали і 
йшли. Розлягала ся пісня, тужлива іпристрасна, 
як гуцульська душа. Чорна, довга бинда сунула 
ся крізь осінні мряки. По дорозТ падали „ма- 
роди“.1х відтягали в рови, а дужі йшли далі. 
Кождий був обладований і виглядав, як гріхи 
Ка’іна, — з червоною телячкою на плечах і
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сталевим баняком на голові. Се мало ніби хо
ронити від тих італ'ійських каменюк, що дико 
бреніли в повітрі і кого помянули, то хиба 
лишенъ баняк лишав ся на признаку.

Густо затягали ся хмари і кисли над го
ловою, дороз'і не було кінця. Вона все демгала 
ся ліниво наперед, а ш ги дубіли на н’ій і кожда 
кісточка давала про себе знати.

- Третного дня дотягли ся до розбитого 
села Л.., що було ц’іле біле від вапнистого по
роху і виглядало на зрунтаний цвинтар.

В половин!’ величезноі гори, за якою ми
гали смуги рефлекторів і пчихала стара, ав- 
стрийська Берта, стали Гуцули на спочинок. Як 
довго, — а хто знае?...

3 риштунками на побитих кістках падали, 
хто деміг, і кождий засипляв камінним сном. На 
камені деколи л’іпше спить ся,чим на подушці.

Лиш кухареві і „шміракам“*)  не було прс- 
світно'і години. Треба було варити на рано 
каву. Але сим ніхто не журив ся, що тут нема 
води, а деколи треба за нею йти ц’ілу милю. 
Та ще коби то вода; а то баюра, в якій зібра- 
ла ся вона від зливи. Сто'іть тай сто’іть, аж 
позелені'е від сонця, бо де на вапнистій скал!’ 
найшов би тут хто воду. Не так, як у наших 
Карпатах! Але й ту стоянку збовтають, аж 
несе від не!. Тапевно. Кон! миють, шматте 
перуть, а потому берутъ до кухн’і. От нехар, 
побий !’! Господи !

*) Помічники кухаря (горшкомиТ).

— Ну, але коли грибом обрав ся, так 
л’ізь у борщ — міркував голосно дехто.

Десь блимали вже вогн’і, форкали запо- 
рошені, помучені кон!', що ц'ілими днями тягли 
тяжку, як десять погибелів, кухню і лаяли ся 
люто шміраки.
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— Х.іопці, води треба! — розказував 
кухар.

— Та куди до дідька підеш за нею? Бодай 
цу Ниталію шля! був трафив!

— Ая, ая, а ти, хло, що був би робив, га? 
Ади, хл'іб фасуеш, готовий, круглий та впіха- 
ний, як той Грейцар, Кривда тобі? Пеш со
лодку каву, як сам пан цТсар, куриш драму, 
мой, цісарськии тютюн, не аби що, тай ще 
собі в карти граеш, як пан Мігілевіч у нашім 
сел!. Що тобі тут бракуй? Ну, а прем, як бра
куй, то лиш віпни добре груди, пошлюсуй 
обцаси тай до рапорту на „бешверду'Щ.

— А якже... то, то, то — саму бешвер- 
ду, то від не! на кривду стае зараз так легко, 
як від старих комстшугів**) на біль голови, 
або наглу кольку.

— Ей, не нарікай, небоже, — протягав 
крізь зуби Яківчук, обертаючи на землі за- 
копчений котел, — не нарікай за дурно,.

— Таже пани, дай !м, Боже, царство не- 
бесне, довго думали над тим, як би то мой 
Гуцулові добро вчинити. Ади, лиш глипни на 
себе, — ти ходив коли в черевиках, га?! — 
кий***), кат! Бігме’ с іх не видів, лиш постіл, 

тай постіл. Дома то’с !в борщ такий голень
кий, без одного очка, таскав зогнилу бевку, 
пана^..,.пРодавав молоко, а сам полокав іар- 
чик****) і лиГав забілену водичку, ну... тай нія- 
кого добра в голові твоій не було.

Ги, ги, ги — вторували шміраки. 
„ А ТУТ за тебе вс! дбають, ади, як те- 
ое вбрали, все на кождий гудзик акурат!

') НТм. сііе Веясігл'егсіе — жалоба **) Легкі че
ревики. ■*) 3 народного = який. — **’»*) Деревяна 
судинка з накривкою.
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Рано ,,авф“*) і те очий гаразд не пролу- 
пив, а тут вже й кава., розу иіеш, Грицю, каа- 
ва, тай цюштакс**) із ремінцями, ну, і так 
дал'і... А колія***) що I? Та ти, хло, був би на 
ній не іхав доки світа тай сонця ! Ну, ба,—але 
за то кажуть трошка поб гати хлопові, «би, 
розуміеш, кости не зростали ся, —добалакував 
Яківчук.

— Бодай вони бігали так до судноі дни- 
ни, тай ще в пекл'і по гран!! — відказував 
котрийсь.

.—Еге, в пекл'і, і там, хло, пани, але там ім 
наростають роги, а замість шабель і лямпасів 
дістають хвости і з самим Люципером у най- 
гущій смол! мокнуть.

— Еге, а ти гадав, як? — що панство, то 
панство. Не тобі до шляхти, 1рицю. Т, бею 
і в пекл'і будутъ дуби тягати., бо ти вжетаке 
хтопс-ьке стерво, що лиш роб, тай роб...

— Мой, легейди****), води нема?! — закри
чав кухар.

Вс! мовчали, ніхто навіть не мрукнув. 
Кождий знав, що вода мусить бути — але, ко- 
би то вона якось прийшла сама, аби не тре
ба йти по не!.

— Що ? Мовчите?! •
Вмить витяг він дрючок, яким здіймаеть 

ся котел, і почав ним хрестити Яківчукэ, ку- 
ди попало... „ .

За три години котел був повнии,а Яків
чук, поснідавши без часу, дрімав під „цельтом 
і, перемерзлий, лопотів зубами старе „вірро .

* *

*) 3 німецького - „аиН“ у значінню нашого: 
вставай! — **) Трети страна. — ***) Желізничий по- 
ізд. — ***») Лінюх.
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Пустив ся дощ осі’нний, дрібний, як 
шпильочки. Вітер колотив ним, задував десь аж 
під серце, проникав до костий і виганяв душу.

Хлопці будили ся, кляли в горішню кан
целярію і кожний натягав на себе, що міг, 
згадуючи при тім усі'х чортів.

Потіха четвертого ,,цуГу“*), зизоокий стра
далецъ Лопух, холодний, наче мертвяк, стогнав 
і просив у Бога і в людий помочі.

Се був нещасливець, якому ніяк не вело 
ся‘ 1дав Ц|л* копи ждюханцТв від усякого, а 
наибільше вже від тих, що ма іи свое право. 

■ о було якось так: на кого Бог, на того й 
люди. Се була конечна привичка, ні'би так ма
ло бути.

Коли давали божий тай цісарський хлі'б, 
Лопух^сідав з трома бохОнцями денебудь у ку
ток, аби ним світ не цікавив ся, і з'ідав усі три 
зараз. Через кілька днів мав спокій від хлі'ба, 
але від наставников мав чорчу годину. Був ду- 
жеістовитий. Запасні порціТ кави, „цвібаку"**) 
та консерви були для нього найстрашні'щою 
покусою на землі, бо першоі днини, скоро ли
ше одержав, прятав усе в свою черевну бе- 
зодню. Йэго заасечтерували, хоч був на пів 
глухии, з розмолоченим лицем та косоокий, 
як той святецъ, що його маляр Кузьма ма- 
лював.

Але мав велику боязнь перед усякими 
Штернами, що блищали під бородою, бояв ся 
1Х’ ІД01’ що лиш °Дяа була на ковнірі у
краяна ) Сараки. Той за те вже лютий був 
як пужла*'-^-) і звали йсго паном ясним фрей-

.^ета- . **) Сушений хлі'б з пшен. муки
ппи™сухарі). - ***) Краян, слово часто уживане 
ла, КраюТ.Р-,"*С*Ь*К)УПсюіЙЦУЛаМИ’зн :зт0г0 самого се'
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тором. Лопух не міг іх усі'х знати, якоі вони 
,,саржі“*), але знав, що мали свою міць над 
його тупою головою. Мус'ів іх бояти ся, хоть 
дома не бояв ся ані мами, ані тэта.

Підчас маршу ніколи не держав крону, 
хоч би грала музика із самого пекла. А при 
мушгрі мав кождоі днини правдивый танець. 
Сміх і жаль огортав кождого, що дивив ся на 
Лопухову долю. Хто не хотів, той бив і нази- 
вав. Дуже бояв ся він довгого патика, з по
лотняною головкою і дротом на кінці. Тим 
„кавалком", що називалийого „фехштаніою"**), 
кидав за ним пан фрейтор Сарака на здогін, 
ломив йому кістки і згадував при тім усю йо
го фамілію у десяте поколінне. Та він ніколи 
не реаіував, ходив надутий, як мішок із поло
вою, а всі ждюханці і добрі слова потавали 
в нім., як той комісний хліб і цюшпакс.

Його звали до прикладу — худобою...
Прийшли санітарі і потащили Лопуха ту- 

Ди,де ні печалі, ні воздиханія...
А там десь із далеких, высоких верхів 

надтягали перші, зимові бурі. 3 гори хляпало 
і мочило останні, сухі рубці. Під ногами цмо- 
кало студене болото .. Від голови до пят те
кли струмочки і витягали з тіла останки тепла.

Десь зривали ся снігові пластки і мокрі, 
холодні, як вояцька доля, падали на живі ко- 
3Уби і покрывали сумом та журою далекий, 
незнаний шлях.

3 вітром бороли ся ще останні листочки 
1 канули в долинузі слизького галуззя коміть 
головою...

** . *

*) Ніи. сііе СИагде. — **) Дрючок до вправ (на 
наступ).
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Над ранком прибула ще половина дру
гого баталіону, самі Гуцули. ХлопцТ були об- 
моклі і ледво л'ізли під гору.

Ніхго не жартував, бо у кожного в гру
дях щось рвало ся від тяжко! втоми. Грязюка 
крила вс'іх від ніг до голови. Нещасливий чо- 
ловік, коли таряеть ся в болот! і коли не мае 
сили з нього видістатись. Він умирав, як най- 
гірший нуждар...

На самому кінц'і плів ногами Шквірук, 
ледво дишучи. Як би не належав до н'ікого,
— ішов самий і мовчав, як мовчить хмара 
перед громом. Тягнув — нога за ногою _і су
нув ся ховзькою глиною, як слимак. Йому 
ставало якось дивно, звідки він тут узяв ся, 
чого сувае ногами по якійсь дурній скал!, чого 
пнегь ся по тих горах і гору на сво'іх плечах 
несе. Який хосен кому з його муки? Адже ж 
він міг там умирати, де його земля зродила 
і кормила... Умирати—та за сво'іх!... На сво- 
ій землі... може та смерть тоді була би бодай 
стільки корисна для сво'іх, скільки користи бу- 
вав з одно!' краплинки роси.

— Боже, чи ж воно нічим та одна крапля?
— думав собі у своі'й голові сіромаха. — Чи ж 
одна крапелька не відбивае в собі також бо- 
жо^го сонця?... НТ, в! — тут він менше варт- 
ний від одно! крапельки роси. Хто знав про 
те, де він родив ся, як жив... Хто подав йому 
одну окрушину хл'іба?... Ой, як би він був дя- 
кував, за щирість!... А хто скаже одно добре 
слово за нього, як він тут серед скал і нетрів 
згине ?... Хто йому подякуе, не за кусник хлі
ба...^але за ціле, усеньке його житте? Кому 
він його мае дати і за що. Гей, царю, ці- 
сарю — ти нас сюди закликав !... Правда... 
правда — ти наш тато, то мусиш знати! Му-



Серед шляху. 27

сиш знати, як тут добре, і певно не может 
заснути.

В очах його затлів якийсьтаемний, шкля- 
но-зелений вогник і душа його потала в гли- 
бину.

Гепнув Гвером до земл'і, шпурнув торнТ- 
стру*) з плечий, аж зойкнула, а пряжки від 
ремінців дрібонько забрящали. Не надумуючись 
довго постелив свою заболочену „деку" 
тверду, як дубова кора, на землю. Ляг і за
кутав ся в полотно і під бік узяв Гвер. Помучен! 
вояки падали, як солома, і мерзли в болоті.

Стало тихо.
Поплили монотонні години скуки йболю. 

Летіли з вітрами й гинули у мряках сТрі, обі- 
рвані, як ті італійські скали.

На ліво, в горі куняли сокільські леі'іні, 
щось мимрили, по короткій сн'і від учера. 
Хтось заграв на сопілц'і і іі солодкий звук роз- 
колисав ся і впав на душу тугою безмежа. 
Ой, бо ж солодкий він!... Сопілку треба розу- 
міти, бо в не! с'імсот голосів і с'імсот нут.

Згадала ся зелена верховина, що там, 
далеко... далеко. Нагадали ся погідні дн! та 
недоспівані, парубоцькі співанки.

Звуки канули й топили в серці криги, за 
якими дихало чаром сонце, вітер з білими 
чічками грав ся, а вони, як ті срібні зірки 
в пацьорках перлових, гойдали ся, всміха- 
лись і кликали:

— „Ходи Йванку, ходи... у нас вёлик- 
День... половинка жде... орел над верхами кру
жить... ватаг уже тримбітае... житте воскресло- 
в мертвих"....-.

За горою дудніло пекло.

*) Військовий плечак.
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Десь-понад верхами, закута ними в хмари, 
■летіли сталеві потвори і скавуліли шаленим 
зиком:

— Жив... жив... ж-ж-живвв.. у-у-у-в-в... 
Тікали й німіли.

За хвилю розносив ея по горах чорний 
■стогін:

— Вмер...р...р...рр! ..
А гори відказували: — Вмер рр... і мовк- 

ли. Там конали ті, що вперед, давнТще „по- 
шлюсували*)“. Гуцульська кровця сті'кала чер- 
воними потоками на кремянисте дно бйстроі 
річеньки Ізонцо, білі кістки лягали під камінь...

Звуки сопілки то стинали ся й мовкли, 
то оживали знову, неначе били ся зі страш- 
ним стогоном смерти. Вили ся коло гуцуль- 
ського серия і дивно, так дивно лебед'іли:

... Гей, сьогодня я ще тута, 
А завтра вже піду; — 
Та хто ж буде припадати 
Коло мого слідѵ? 
Ой, не буде припадати 
Ні брат, нТ сестриця, — 
Лишень буде припадати 
Чужа чужениця...

Шквірук відтягнув затвір кріса і легко, 
але з якоюсь невідкличною постановою за- 

ладував одну сталТвку.
Закутаний з головою в полотно не ба- 

чив нічого і йому здавало ся, що він серед 
світа такий, як пісочок у морі, дрібний, — а 
кругом нього все зло... і здавало ся йому, що 
якась страшна неправда,. страшн'іща від усі’х

*) 3 нім. ясМіеззеп — лучити (іти один за 
другим).
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сил, заволодТла Богом і людьми, бо чомуж 
така мука дармо?... I здавало си йому. що на 
світ'і нічого нема і не було... крім болю. — 
Ах, доста його, доста щке, - шептали гадки.

Дивив ся крізь темні, глухі простори.. 
що тягли ся з його грудий, аж десь далеко; 
в глибини, під землю. Царила там пліснява 
вогкість і він чув, як його серця дотикають 
ся слизькі, студені руки.

— Пощо те все ? — думав.
3 ранньо! молодости не зазнав добра, а 

кажуть, що й воно б поміж людьми. Ціле 
свое житте молоде пересид'ів у смердячих зем
лянках, без перестанку тягнув пилою і гепав 
довбнею, аж у грудях вевкало. Так пішли дн'і 
за днями, л’іта за літами.

„Хто не мав сонця зранку, не 
буде мати й до останку... Чорна кора 
покрила руки і ніколиз них незлазила. Гидко 
ними кусень святого хл’іба взяти. Розпуклі мо- 
золі пекли в день і в ночі, та з усього того 
ставало ледво на те, щоби собі тоі гіркоі ку- 
леші роздобути, яку давали на чорний відро- 
бок. Коли було йому тринацять л'іт, тямить 
як ниш, — обломок зі стятого бука, що ва
лив ся у вертепи, злет'ів з гори, гей блискавка, 
і вшкварив по гэлові його тэта, аж череп лус- 
нув. Старий сердега простяг ся, як- звалений 
бук, а він, недоросток, лишив ся сиротою.

Мами не затямив, давно померла. Один 
брат доробив ся в Прусах, на фабрищ, і мав 
пенсію, бо йому відтяла машина всі пальц’і 
право! руки. Була ще сестра, але загубила 
свій дівоцький вінок і пішла тими дорогами,, 
якими Газдівські доньки не ходятъ... Коли 
пришили літа, пішов служити другому бого- 

а далі настала війна і панщина і так



30 Микола Мельник:

уже ціл'е житте його в тій неволі, від 
якоі сам чорт із ланца зірвав би ся.

Скільки перейшов доріг, перемірявіх без- 
цільно сво'іми ногами... чи він то памятае?... 
Марію п шло все так, як би якасьсердита си
ла жартувала собі з тих струмочків поту 
і крови, що серед шляху прикипали до земл'і. 
Та земля все приймае, бо все дав — і се 
приняла.

Застигли червоні болі, забуло ся за них, 
але ж бо то нові родять ся, другі і нема, не
ма кінця, доки життя. Зостають ся на серці 
все свіжі сліди, глибокі, як різвини від гар- 
матніх колТс.

Він прокинув ся від звуків сопілки, що 
дол'італи з гори від сокільських, як різдвяний 
діточий сон. Відкрив трохи голову, щоби іх 
ще раз нас іухати ся. Та від них ставало ще 
важче:

Темна безодня болю гасила останн’і, бі- 
лі жмутки світла і він чув, що котить ся кудись 
без стриму, гей у пропасть відірваний кусень 
скали...

Натяг на себе мокре полотно і прило
жив до скрані сталеве дуло. Здрігнув ся від 
холодного поцілунку. Палець задріжав на пру
жинь

— Тягни! — щось засичало з темноі 
безодні.

— Трррахх! — загреміло.
Куля прошила мозок і засвистала понад 

головами краянів. Хлопці отетеріли. Всіпобігли 
в долину.

ГІідняли полотно. Шквірук лежав з роз- 
торощеною головою.

По полотні і по землірсзлізла ся сіра ма- 
зюка. 3 рота стікала ліниво кров. Очі випов- 
зли на жовтий лоб і повні камяного смутку,
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гасли під полудою смерти. Холодні руки сти- 
скали цупко сталеве дуло, що плюнуло на 
житте.

Сукровате лице дивило ся нТмо у світ 
і позТхало з нудьги.

Під повіками згасало останне світло.
— Цейуже сам собі відмірив ...мой...мой... 

Лейн! здіймали шапки, глухо хилили голови, 
щосв шептали до склепінь сі'роі, смутно! бан!... 
_ — _ — ___  — —

Перші снігові платки падали на землю 
і присипали кровавий сл’ід життя...

Льоква, 1917.Льоква, 1917.
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(А. Чаиконському).

Тихо, як у свягині забуття.
Час від часу долітае глухий, придушений 

стук. То знову палаюча ракета піднімаеть ся 
дугою в гору і каскадами камяного блеску 
розливаеть ся мертво по землі. По хвилі гас- 
ие—і глуха пітьма- лягае з голосним сичіннем
i давить... давить.

I знову тиша... Але вона говорить, зітхав. 
Вона каже, що рівнобіжно до себе йдуть крізь
ii простори, по грудях землі, два довгі, пре- 
довгі рови, повні крови і мук.

Стоять уперто против себе, наче два слі- 
пі велитні, зачавні силою ненависти, і ждуть 
лише на знак... а потім закапав кров. Вони, 
ті чудацькі велитн’і, не знаютъ себе, але чор- 
на тиша палить іх дикою пристрастию, що 
родить ся десь на дні і е вічна, вічна. Тоді 
неможливо покласти іі границъ. Якась над- 
мірна сила сеі тиші, що не знае середини, а 
е нескінченим екстремом.

... Хто іі не знае, нехай замкне повіки, а 
почуе в собі шум, що бувае тихіщийвід лего- 
ту, голосніщий від реву водопадів. А хто знав 
іі, нехай ще, ще заслухаеть ся в неі усім трем- 
тіннем свові істоти. Вона родить тисячі й ти- 
сячі розпинае.

Нескінчена, всевладна чорна тиша...
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Наче сумерк страшних. богів, спл'ітае 
в собі всі зародки, розходить ся світами. Су
мерк богів... Солодкий, як чад вина і гріху, жа- 
лібний, як розпука, холодний, як смерть.

Роздавлюв мозок, тисне думку під серце
i заливав глибини його. Чорна тиша... Іі не 
все можна дослухати ся, а лишень там іі цар
ство, де стоять напротив себе два велитні, 
сильніщі від альпейських гір, заковані в ста- 
леві панцирі, з міліоиами сердець, що кожне 
про себе жив і вмірае... Тоді можна узнати
ii тайну. Тоді так чутко чоловікові, іцозйого 
горячих грудий сотають ся крізь безмежа дов- 
гі, червоні нитки, а пітьма сіпае ними і тягие 
його в безодню.

I тоді так хочеть ся сонця, осліплюючо- 
ГО сонця, бо блеск горючоі ракети в пітьмі — 
се лиш знак смерти. Вона гасне, а з нею по
гасав неодно жигтв.

Часто блимають десь блудні світила ми- 
нулого... але вони блудять і гаснуть. I настав 
царство смерти.

Рівнобіжно до себе йдуть два довгі, дов- 
гі ровй повні крови і мук...

— Кап... кап...- кап, — падуть червоні 
каплі крізь чорну тишу у вічність.

— Кап... кап... кап, — падуть і зливають 
ся в струі.

Стораменними кліщами обнімав сердитий 
Молох розпуклу землю і сталевим горлом 
стогне:

— „Ще... ще... ще“...
I знову встають люті велитні і пускають 

зі своіх грудий иові, горяч! потоки...
*

Сі * *Я його ще нині бачу. Се був ще такий 
Молоденький, ні'жний хлопчина. Лице бліде, 
Діткнене передчасно болем. Очі мягкі, добрі.
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Вони глибокі, повні, сині, — як незабудьки, 
іцо іх ростить весняний дощик. Мовчазні, як 
ласка місяця>

То! нэчі ми були разом. Ми ждали чо- 
гось і наші думки, здаеть ся, були однакові.

Чорна тиша давила наші груди і шепта
ла в душі здогадами. Ми заслухували ся в не! 
і кожний з нас бояв ся сколотити !!. Кріси 
лежали на насипі і ми були до них подібні: 
грязькі, нечищені, повні бруду на ті’лТ, з палю- 
чою ржою на душі. Але все ж так хот'іло ся 
г.оворити, сказати комусь одно тихе слово 
і замовкнути на віки.

Десь далеко, на другому верху засміяла 
ся сонно ракета і згасла на сталевих шело
мах. За нею друга, але склонила голову і по- 
тахла в темряві...

— Антосю, не жаль тобі за нашими по
ловинами ? Там відай не так банно, — заго
ворив я, звергаючись до нього.

— Жаль, але... замовк.
Поз’іхнула тиша і небо зледені'ло.
Мен! прикро зробило ся,. що завернув 

його думки. Але... може він також те саме 
міркував, що й я.

— Ход'іть сюди, — прошептав глухо.
Я лишив свое місце й приблизив ся до 

нього. Він стояв непорушно і дивив ся вперед 
себе, неначе слод'івав ся, що звідтам хтось до 
нього мае прийти.

— Що скажет ? — запитав я.
— Дивіть, уже йде. Ой, іде... на нас, на мене.
— Хто йде ?
— Смерть. На хмарах знак. I стогне, чу

ете, як стогне ніч? Рано не суде вже для ме
не сонця. Я .. не верну. Слухайте, як стогне 1

Нагло замовк. Здержав віддих і почав 
чогось шукати у вояцькому карман!.
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По хвилі зашелестТв папір. Він витягав 
його обережно і простяг до мене руку. Я на- 
хилив ся. Що се?...

Се були два листочки помняті, як його до
ля. Він поц'ілував Тх голосно і втиснув Тх у 
мо'і долон’і.

— Нате ! Ви вернете, я знаю, що ви вер
нете, і ... передайте Тх від мене, там... стоігь 
написано.

Схилив ся мен? на груди і захлипав так, 
як нераз до схід сонця хлипае тримбіта, при- 
лягаючи жалем до зелених полонии.

На мо'і руки закапали слюзи і впекли 
мене як горяча грань...

— Антосю, що тобі, — чого плачеш?
Але він тряс грудьми, гей дзвоном... сей 

молоденький хлопчина із син’іми, мов блакить, 
очами.

* *
Легкий шум дрогнув окопом.
— Вперед, вперед ! — упало гасло.
Мов шалені примари виповзли хлопці на 

насип і кинули ся туди, де ні'мів зачаений, зне- 
навиджений велитень.

УсТх тягло щось туди. Н'іхто не здержав 
ся. ЗамлТла пристрасти,очі л'ізли на лоб, Тжився 
волос, від жару висихало в горл'і. Заграла в 
жилах кров, чуючи, що і'і клиТе до себе зем
ля. Наче дикі пантери посунули крізь туман 
ночі, що оповивав усю тайну недалеко? грози.

Легко, мов крізь сон, закладали кл'іщі, 
що ними перетинаеть ся дріт.

— Клац... клац.. клац... Глухо стали трі- 
скати грубі, кільчасті жили.

На право уже пробрали ся. Ще трохи 
і перед нами буде усунена перешкода. Все 
дТеть так беззвучно, тихо, як би з пекла підби-

3*
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рав ся злод'ій, щоби вкрасти тайну спасения... 
Руки трясутъся і судорожно стискають стале- 
ву ці'вку. На і'і кінц! застромлена двос'ічна 
сталь і про не! нічого, ще не знаютъ ті груди, 
в яких за малу хвильку вона потоне, викру- 
тить ся й візьме житте.

Очі велитня блиснули двома ракетами, 
пустили ся під небо білі стоили полумя.

Всі припали до земл! і в хвилевім ожи
данию скамяні'ли.

Упав стріл. Хтось із наших поспішив ся. 
Загреміли громи і з противно!, сторсни поко- 
тила ся лявіна. Полет'іли дрібні кусники, сви
стали над головами жалібно й т'ікали в дале- 
чінь.

За ними лет’іли безнастанно другі і пада
ли все ближче, ближче, мов градові шуми.

Вперед!...
За горою застукали міномети і нараз по- 

дертий, пекольний гук потряс землею. Розля- 
гав ся тяжким проклоном! кррр..а..ах...

Вперед!
Ручні Гранати, кулемети залопот'іли серед 

темряви і змішали ся з криком людий. Віді- 
рвані руки, ноги, розтріскані черепи розлітали 
ся довкола. Житте стогнало й таяло в обій- 
мах ночі. Прийшла дика боротьба. Ворожі 
удари падали густим дощем. Небо зачервоні- 
ло ся душною луною, а люди клались, як ско
пи на землю, качали ся і зі стогоном зливали 
землю багровою посокою.

Наші лави зрідли. Ми відступили. 
Рови вже були повні живо! крови...
Наспіла поміч. Ми скріпили ся й пустили 

шалений огонь. Розюшений велитень посунув 
ся на давне місце. Ні'хто не побідив.

Настала втома і з'іхнула мертво крізь
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досвітн'ій туман. Жадібний Молох пив свіжу 
кров...

Солодкий одур з розчавлених мозків 
лоскотав його розпалені н'іздря. Над побоѳ- 
вищем відправляла ся болюча... сумна, сумна 
тризна. Понурі гори з обшарпаними щовбами 
схиляли камяні чола й плакали над людським 
упадком. Гірка втома тихо... тихо припала до 
грудий землі побитими крильми...

Світало.
Подув легенький вітер і розсі'вав верте

пами кривду і жах... Ні'мо хилились поломан! 
галузки самітних дерев і плакали за своею 
красою.

Вставав ясний, серпневий день .. Не хо- 
тіло ^ся вірити в ту грозу одно'! ночі. Пережи
та діисність здавалася якимсь урваним, страш- 
ним сном.

I враз мов би злетів на зневажену землю 
ангел надТ! і якогось несказано тужного ба- 
жання спокою... любови.

Все забуваеть ся, коли замовкнуть гирла 
мідяних змі'ів.

Навіть пташка зявляеть ся і ясним, щи- 
рим щебетом до дна розкривае серце чоло- 
віка. 1 - пропадав зелена ненависть...

На сход'! паленіе половина небес. 3 кра- 
і’ни світла виходить святе сонце, золотить 
хмарки і сипле пречисті жемчуги на крова- 
вих, загніваних людий, на нещасну землю... 
I десь чутно, як оживае душа і в іі в'втарів 
зриваеться така солодка, така повна чару 
молитва і гимн безконечній крас'!, що уста 
тремтять і ні'міють, бо лиш серце говорить. 
А з погідного, доброго неба кличе ангел Спо
ков): — „Ді'ти дурні, діти, — чого ріжетесь?1*.
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Де Антось? — шибнула думка, — де 
він ?.. Я став оглядати ся, але тут мало було 
з учорашніх. Не було і йоге...

— Невже ! ? — подумав я.
До сонця поклонились білі прапори з чер- 

воними хрестами.
Санітарі зносили побитих та перевязу- 

вали ранених. Принесли убитого, окрівавленого 
братчика Антося. Лице кучерявого Гуцулика 
усміхало ся жахом до сонічка. Боно було бл’і- 
де, як л’інне полотно, студене, як чужа зем- 
лиця. Вояцький кабат був под'іравлений, по- 
січений, а під ним біленькі, молодецькі груди, 
що вміли тільки любити вс'іх, ус'іх людий. 
Були діраві, як решето. А він лежав усміх- 
нений, і здавало ся, простив усім, що вкрали 
молоде житте.

Лишенъ у син'іх, добрих очах засіла чор- 
на тиша і зойки страшно! ночі упали вічною 
тінню десь глибоко на дно...

В долин! за ровом повним крови і слТз 
копали товариші глибоку яму і вс'іх там скла- 
далй, дружно — одного біля другого. Дружно 
та іциро на груди братчиків насипали могилку 
з твердо!, чужоі землі. Витесали хрест і на 
признаку в головах поклали.

Молоденький Антось між ними. В това- 
ристві все лекше, навіть — під чужою землею.

Мен! нагадала ся наша ще так недавна 
розмова. I знову, неначе приском запекли на 
моі'х руках його горячі сльози.

Розгорнувши два помняті листочки, що 
втиснув !х учорашпього вечера в мо! долон!, 
я довго, довго блукав думками і з важким 
терпіннем дивив ся на ті останн! два листочки 
до ...бідно! мами... -

Ідрія, 1917.



По той бік греблТ.
(о. В. Фе деву.)

Лі'та полет'іли, як громові стріли, а по них 
застогнало у глибинах душі, мов зітханне 
дзвона.

Малинич Микола, колишній студент прав, 
а тепер безнадіиний аспірант на кращу будуч- 
ність, вернув до дому ц'ісарським капітаном, 
без одно! ноги, та з двома кулями в ребрах. 
Вернув побитий до татового порога, звідки 
лет'ів колись у широкий світ Добувати щастя.

Срібне павутинне перед часом покрило 
буйний волос, адовколауст закрали ся холод- 
ні сліди життя. Тяжка праця серед матеріаль
но! нужди, вічна боротьба за кождий ступінь 
в гору, молодечі пориви... а за тим військо- 
вий хл’іб з маршами, довгими, як дорога сон- 
ця, важкі бо'і, калщтво і полон, той модер- 
ний, европейський полон, зробили з нього те, 
чего і в сн! не був би ніколи передвидів. 
Та не було кому клясти, ні кого благослови
ти. Вернув фізичним і моральним інвалідом.

Чи був він коли щасливий?... оттак при
ходило в голову непотрібне питание. Став шу
кати та відгрібати з попелу свого згарища 
ясні, такі ще недавні хвилини, з того часу, що 
його звуть молодіетю. I находило ся при тім 
богато доброго та любого, поміж гірчичним 
зерном попадали ся і солодкі ягоди... Тод!
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скребло щось по серці, мов острим, лютим 
ножем.

Стрічав знайомих, стрічав сілюети весе
лых друзів, стрічав сердечні, щирі усміхи при- 
ятелів... усі, усі покриті габою сутіни і пере- 
бѳленоі втоми. Нагадував іх собі, коли то во
ни з ним говорили, цілими ночами вели довгі 
диспуты, голубили надіі, та в жажді, серед 
палких змагань до своіх ідеалів творили 
жертву, щиру жертву, хоч би лише недосяж- 
ним ілюзіям... 1 Іх присипав пил, а йому ста
вало жаль за безповоротно минулим... I на душу 
иого падали оловяні каплі, рвали ся останні 
струни, що досі ще не потріскали...

— Село мое, рідне мое!...
I він був би припадав устами до кожного 

камінчика на стежці, до кожноі грудочки на 
на полі... на царинці... Смугне було те галицьке 
поле з посохлыми від вогнів садами, але воно 
витало иого... Усміхало ся смутном бідноі 
осени, шептало до нього шелестом пожовкло- 
го листя.

Старі верхи, іцо стояли над селом, як т.і 
вірні, доородушні Івани, вису вали крадьком 
головы таи питали його :

М°й, хлопче, а ти де був так довго? 
Ей, га!... Тай без ноги?...

— Каліка! - журили ся.
Десь чути було під осінним небом жу

равлиный плач.
Так усе р'дне ворушило ся на зустріч. 

як він ішов. > и .
Останні чічки, мов загублен! ' душі, іцо іх 

гУОив ангел, летючи до раю, вони обертали 
тако/К до нього зівялими коронами і кс жна 
их лишала для нього ще одну, одніську усмшіку.
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— Так, рідне село...
Скільки ж то л!Т не бачив його. Далеко 

серед чужо! чужини, як гасло сонце за іцер- 
батими, італійськими скалами, як по камяни- 
сгих днах траншеів хихотала сл'ша розпука, 
хлепчучи з черепій' кріваве молоко, він леті'в 
до того села думками, прудшими, що крила 
вітру.

А його туга сотала ся туди чорною пря
жею, тиснула ся під рідний дах, торкала кри- 
лом до татового і маминого серця тай вер- 
тала назад грубо, грубо заснована. Аж прий- 
шла і.іч... остання. Що з ним стало ся? 1 чо- 
му, чому не лишив сятамнадн! на віки під бі- 
лим каменем, як сотки його краянів...

Потім... Якийсь шпиталь в італійському 
містТ, де він гірко пробудив ся... Байдужне ли
це доктора в білій плахт!... а під покривалом 
у нього лиш... одна нога...

— Кал'іка, жебрак! — зарепетувало щось 
у його душі. I він зірвав ся з ліжка... тай грим- 
нув собою без памяти, як зрубаний трам.

Крізь іпироке вікно упали на нього дуійні 
промін! італійськогс сонця. Воно подивило ся на 
нього запиленим лицем, встало тай мовчки 
потягло ся горячими плямами по стінах пустел!...

Тод! він ще раз нагадав собі рідне село, 
із садами і чічками, і лагідне сенце... на Гуцу- 
ліі... і нагадав собі того руеявого хлопчика 
з кучериками в білій сорочечц'і, що н'іс із ма
мою на царину косарям полуденок...

, Ьула нед'іля. Понад селом і задуманими 
гаями котив ся гомін великого дзвона.Щому 
вторували менші і хлипали крізь жал!, мов 
перелякані д!Ти Отс! звуки здавали ся йому, 
Малиничові, колись так пристрасно-солодки- 
ми ИДе тод!!... не міг н’і'чого в них сумного 
дослухатись... Коли був малим вітрс гоном, ви-
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драпував ся аж на дах дзвіниці, а на велик- 
день цілий день не, випускав шнурів із рук, 
а дзвонив і гримав об криси сталевим серцем, 
аж дзвони сердились і кричали весело : йой- 
йой, йой-йой.. Тай неодин великдень, а кілька 
іх було, тих великих дні'в діточого чару і со- 
лодкого впоення.

А потім... потім він виріс на статочного 
парубка, пішов між людий, пізнав дорогу, я- 
кою треба було йти за щаствм, і часто-часто 
приходив у гостину до рідного села. Час ми- 
нав, люди вмирали, а дзвіниця вкривала ся 
мохом і хилилась. Та дзвони все ще грали 
весело кождоі неділі, як сходило сонічко... 
Скільки минуло з того часу?... Здаеть ся, кож- 
ду хвилину перечислив, бо йшла на вагу ка- 
плі крови.

I рідним дзвонам, що весело лунали в 
його душі, хтось веселість відняв. Так, так — і 
між ними не стало кількох. Позістав великий і 
два маленькі. Середні пішли, один у Москву, 
другим на Відень. Розійшли ся і не вернуть. 
Ой, ні, вже не вернуть ніколи! I голос по них 
умер... Дзвони так, як люди, коли зійд^ть зі 
свое! висоти і втратять серце, перестав в них 
дріжати і вібруваги душа і вони тратять свое 
призначінне.

Лишив ся великий дзвін і два маленькі 
позістали, і нині—вони хлипають. Зпивавть ся 
Іх глухий рокіт із дрібним хлипаннем, що на- 
гадуе плач осиротілих, голодних діток. Лине 
іх стогін, стелить ся на розвалену греблю, 
ридав над чорними згарищами та посохлими 
садами.

Миколі так хотіло ся злучити свою скар- 
гу зі стогоном рідного дзвона... не знав, чому. 
Хотіло ся когось найти, щоб йому покласти 
на дружні долоні свое кроваве серце, вилляти
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останні соки душі, хон розумів, що це зо- 
вс!м не вкоротае йсго терпінь.

I він серед безпереривних думок загля- 
дав у кожний куток свойого опущеного храму.

Нараз наткнув ся на щось неясне, що 
колись було, та минуло, згасло, як світло 
сонно! світилки... а тепер стало лише трем- 
тючою казною серед темного перехрестя...

Між пожовклими листками сво'іх споми- 
нів найшов китицю зісохлих квітів, що так, 
як і він, мали колись свс ю весну. Китицю огор- 
тала синя стяжка, що нагадувала погоду неба... 
Се був чудовий дарунок першо! любо! стрічі, 
а при ньому образок із личном пишно! усміх- 
нено! дівчинки. Над монофамом тихеньке, щи- 
ре: „Не забудь

— Де ти. де ти, сне мій коханий, моло- 
досте моя ні'жна ? — шептав до свое! душі.

— Коли то було ?.. Де д!ло ся ? Де, де 
вона ?.. То було в і! садочку, тод!, як брен’іла 
черешня і кувала зазуля. Тод!, як молодів зе
лен лі'сок і лепт розносив від бору запах 
розтоплено! живиц! і пригортав заквітчану 
землицю. То був ясний, веселий день..,

В його серц! будили ся гарячі вогн’і, які, 
здавало ся, ні'коли не потахнуть.

Вона сид'іла в т’ін'і старо! яблун!, легень- 
ка, рухлива, наче срібло на лиц! плеса, і ще
бетала, якластівка На !! колічах лежали жмут- 
ки косиць. Усякі там були, білі, як і! душа, 
пестрі та горячі, як !і думки та бажання.

Брала !х легенько одну по другій, в'іжно 
Цілувала і впл'італа у віночок. Голубила квітки, 
всміхаючись рядом білих, мов крин, зѵбів, тай 
співала:

Ой, горами, мій милий, горами, 
Перенята стежечка чарами, 
Ан! прийти, ан! перейти,
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Ні з тобою говорит...

день,

— А

. як би на- 
так цвіло и ясніло, як отсей 

— говорив він у захват! своі’х

— Я так хоті’в би, щоб весна 
Зсе вічна була... щоб кругом 
Я чув лиш твою щиру мову : 
Гаку ніжну, дзвінку, чудову, 
В переливі уті'х пречистих!..

„ ~я хот1ла би таких днів багато, багато,
р ср'ОНИХ пацьо.Р°к У весільному намисті! 

все, все ясніли би в нашему сонц'і, доки 
не потрухла би нитка життя... Так вона ка- 
ззлз.

жальУ В'НКУ тремтіли кв1ти> чогось ім було

Він чув ’!’! віддих, таким солодкий поз- 
плітав шовкові коси, обвивав ’!х довкола біло’!, 
іовку/ 1ЯНИ’ ШИ1’ вбирав вінками і'і русяву го-

Сонце підходило в зеніт і зливало ся зі 
щебетами пташок в один пречистий гимн 
ворінню. По небесній синяві летіла кудись 

3 вітром легесенька хмарка і пушистим криль- 
цем черкала о небесні, золоті склепіння. А 
шум життя шюв розкотом по земл’і. В душі 
сгавало так ясно, широко...

. Як гарно було би, любко, 
ше усе житте 
нинішні'й 
почувань.

Тод! і’хні уста сповив ці’лунок щастя. Про 
Щасте можна лише раз в життю говорите... 
"и знав він тоді сю тайну?..
Кіпр В'4' затл1ли якоюсь безмежною вірою. 
шяпт ВИС01<е чоло ясніло, наченезаписані скри- 
попр У РУ^ах пророка. Вони ждали черт свое! 
ми Г-ІЬК1І’ ° вшочка дивили ся рясти потахли- 

зірками, прилагали до чола й дріжали. По
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боках палали червоні маки. То був його об
раз, якого мігби позавидувати найбільший ар
тист. 3 ним помандрував Микола в далекий 
світ...

Минув довгий, трівожний час, скучний і 
безкраіи, як нудьга на гробах... Маки обси- 
пались, вітри оббили червоні крильця...

Часто думав про стрічу. Дивно було. Він 
оояв ся. Бояв ся, кого і що побачить. Р оз- 
•іука р о б и т ь с в о в... Коли люди стріча- 
югь ся\по довгій розлуці, слідять оком за 
зміною на чолі та устах, а приятел! й кохан- 
Ці чують іце непобориме бажанне заглянути 
собі і в душу, але заразом мають страх, іцо- 
ои часом не відкрити чогось небажаного.

— Чим вона була для нього ?
— Ус'ім !..
Лишив і'і ще такою, як усміх ангела. Ко

ли пращали ся, хилила ся за ним, як біла бе- 
різка за погасаючим сонічком, і плакала...

Діткнулй ся білих клявішів і на пращанне 
• алебеділи жалем глухі акорди. Розлітали ся 

ризками болю зпід ніжних, мов пахучі ло- 
тоси, пальчиків, тікали крізь відчинені вікна 

злягали журою на густий, широкий сад.
Дзвонили в них дзвони, глухі, далекі... 

ридала скука, голосив дух самоти...
Він чув, як боліла 'і’і душа, і

Ко • ?,<’НР1 6ІДІ руки обвили ся цупко дов- 
ла иого ши! і з п солодких уст посипали 
на иого лице й чоло палючі жаринки.

Ст УВ’ Як хгось дрібно, тоненько, мов крізь 
а ’ шепче’ ТРОшіптуе його імя. 3 останніми 
к Рдами урвано! пісні, із палючими жарин- 
ВипИ’ Щ0 п?.?оти.ли ся «удись на дно душі, 

рвав ся з 1! обіймів і піпюв... пішов світами.
Зачало ся мандріне житге, по грудях по- 

«отило ся горе, тяжке, як Сизифів камінь.
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Гребля подала ся під вагою життевих бурунів. 
По нТй перейшов танецъ смерти і лишив руі- 
ни. Все минуло...

— Чому лиш через кров здобуваеть ся 
право? — думав голосно. Нащо нищенне, у- 
бивство і руйнованне всього, що в поті віка- 
ми складав той самий чоловік? Гпсячі згу- 
били свое щасте. Тисячі повліяли, втратили 
руки, ноги, очі, анавіть розум. Каліцтво і цвин- 
тар ! Яка нагорода буде за те все? Перестав
лять ся межі, буде змінена карта світа, але 
жадоба нажитку й пановання коштом моря 
чужоі крови, нужди, коштом смерти самого 
цвіту... чи замре ця жадоба в чолов'ці? Чи 
буде ще на отсій страшніиземлі „чоловік1, брат, 
Бог?... Скажіть, скажіть, — шептав до себе.

— Упала заповідь, бо іі небуло в серці. 
Жадібне лице чоловіка лишило велику запо
відь, бо сильніщий від неі одур крови. Хри
стос дав свою за них, а вони виточйли з ка- 
меня знак Розпяття і понесли кривду.

— Знаком Розпяття дороги закосичили, 
з хрестом і мечем на брата пішли і точуть, 
точуть кров.

— Люби ближнього твого, як...
— Розлюби ближнього твого і — дай 

йому кулю в голову, але не таку звичайну, 
лишенъ ту, що співае : дум... дум

— Розлюби ближнього свого і дай йо
му баінетом у саме серце, а як він сконае, ти 
не тікай від нього, мов Каін. Схили ся над ним, 
упадь на коліна і крівавими руками виверни 
кармани свого ближнього і забери в нього 
останне.

— На шию зачепи собі хрестик, або 
медалик Матері Божоі, щоб часом тебе твіі 
ближній не поц'ілив сталевим бобом. В руки 
візьми добрий шнур і завяжи іудз за кождим,
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кого зженеш із сього світа. Коли вже будет 
маіи сто гудзків і дістанеш срібну медаль 
хоробрости, з міди або желіза, завяжи ще 
один Гудзон і для себе, тай скоренько на су
хій галузі повіш ся. Твоя душа спочине певно 
в семім небі, коли ти ще ревний віруючий...

... Блаженні віруючіі...

— Ходи, ходи, ходи!... стоглав глухими 
зойками великий дзвін..

— Тепёр ходи, тепёр ходи! — благали і 
колисали ся розпучливо малі товариші.

— Бам, бам, бам,.. благав старий дзвін 
на похиленій, порослій мохом дзвіниц’і.

Малинич звів ся на крючках і пішов на 
новий, тяжкий „штурм". Поштигулькав на 
скрипливих. крючках стежкою, по якій перед 
л'ітами відлетів вихром з палючими жаринка- 
ми від тоТ хатинки з лишним садочком і дзвін- 
кими співанками. Тепер дивив ся на дорогу і 
на... жебрака, що повзе по ній, як наздоптаний 
червак. Але не було вже ні'чого...

Старі стежки лежали під барвінком. Де 
був сад, що зазнав у ні'м стільки щасливих 
хвилин, туманіло ширэке цвинтарище. Ііохиле- 
ні хрести обнгмали ся смутно раменами і щось 
понуро міркували. Полинялі написі дрімали на 
таблицах, немов застиглі гріхи. Вітер чесав 
зелену траву на запалих гробах і шептав щось 
про... славу.

На місці, де стояла і'і хатинка, мертвіло 
румовище. В хабазТ стовбурів комин і сторопів, 
наче окамяні'лий мертвяк з розбитою головою.

— Миколо, Миколо! — щось поз'іхнуло 
з руін. Він прокинув ся і напів несвідомо вда
рив крючкою по цеглі, що червоніла, як глум.

Гурма збиточних воробц'ів, наполохана 
нечайним стуком, підняла ся, наче кинена іИо-
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ру жменя грудок, і з голосним цвіріньканнем 
шугнула понад його головою.

Він подивив ея байдужно на деревляну но
гу та цісарський кабат і згадав про ті дві ку- 
лі, що потонули в ребрах....

— Вам, бам... бам, — гуд'ів великий дзвін.
— Бам... бам... бам, — дзвонили відгуки 

в грудях...
Коломия, 1918.



За що?
Твіи оатько на гилі повис в літню днину 
ІИ гинув инакше : йг Каізег шкі Еапй; - 
Га всі'м вам однаку дали домовину — ’ 

И печаттю вам символ: Мате итЬекаппі!

С. Чарнецькнй.
О, які ни вірні, як уміете служити’ Кѵ- 

ди не гонили вами ?.,.
Де не лила ся ваша кров!... не за вас...
Небо напосі’ло ся і дало вам ту пекольнѵ 

витривалість, з лицем покори служити всякоУ 
му... вставати, падати і знову вставатиооз- 
ГЗпенТтими СИЛИ П!Д чужими ладунками... 
з набренілими, довгими, мов корінне осики 
пругами на чолі^ тягнути чужі голоблі з пе- 
аткою сорому и неволі... місити чужі боло- 

та волочити шски, плювати слізми і кровю. 
бути все голодним, підлим і — всюди послУд- 
ним наимитом, Іваном... без роду... без долЕ.. 
шиу !„У° Не биВ ВаС ? Хто не плюгавив ва
ших іудових пр, розколисаних, золотих ла- 
ся?“лпТ° 3 ваших П1сень сердечних не сміяв 
ея . До кого не привикали. кого своім пше- 
ничним хлібом не годували... а самі постили 
Постили 1 били поклони, аж дудніло... 
Цісраське 1<РЭЩе 33 ВЭС віддавав Шсареві -

4
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Івани — штрамаки*)!  за хліб, коміену зу- 
пу і фрайторські Штерна. Ви свое дали... Іерц, 
ІЗОНЦ9, Пява - Добердо, Сан Габріель. На 
скалах ще сліди вашоі крови... Геи, як били 
ся ви, штрамаки цісарські! Лягло вас, як лис
ту та трави... Ворон костии не занесе...

*) 3 німецькогѳ: 
хвацький вояк.

Але за все була добра заплата. Талер- 
гофи...

... Табори... табори, арешти... Гарнізони... 
Тисяч’і хрестів... Цілі лі'си хрестів, а дома на 
вашій землі' міліони шибениць, погорілих ха
ток, знівечених дТвчат і нужди, якоі пекло 
не знав...

Там не одного розстріляно...

**
Великий гарнізоновии арешт в Г. мав 

свою славу, 
не одного.

На дворі темніло.
Глухі тТні валили ся на тюремну долівку. 

3 темних закутин поз'іхала кривда і нена
висть. Обі ждали тоі хвильки, аби кинутись 
і взяти себе за чупри.

В казн'і під числом 5. лягалЯ арештанти 
спати. Розстелювали перегнилі сінники, коци 
і потерті, чоренні капойстраки. 3 устег тоі 
мізеріі летів густий, зідливий ковпіт. 3 кута, 
коло дверий несло содомським смородом. До 
мокрого помосту прикипали порохи, смітте 
й людські голови.

Зачинала ся ніч в арешті. .
Дехто оповідав цікаві епізоди, життеві 

пригоди, дехто кликав крізь сон свою сторо-

сіег зігапіе Боісіаі — лепськии,
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щену молодість. Голодний не міг заснути і 
згадував кожду лТпшу порцію, яку зів у сво- 
йому життю, нишпорив і тягнув напомацки 
кусень твердого з половою хліба зпід голови 
сплячого сусТда.

3 приходом ночі ставало в тюрмі лекше. 
Втихали бійки, крики, прозивання. Ніч при- 
гортала всіх, усіх однаково.

Така хвиля в тюрмі ломить зовсім чело
века і він, огорненийбайдужністю, годиться зі 
всТм. Часом пробуе його думка вилетіти на 
волю, піднімаеть ся в гору, але найшовши всю- 
ди замок, вертае і стигне в мозку.

На поміст поникне опущена голова, вда
рить глухо о студену плиту і засне порожним, 
забутим сном упадку. Гробова глухота сідае 
на зацвилі мозки і смокче з них останню кра
плю волі. Нічого не чути, навіть мовкне кова
ло власного серца.

Тихо проходить година за годиною і 
змарнована, як перемерзлий квіт, паде у 
хлань вічности...

По довгім хіднику іарнізону чути моно- 
тонні кроки вартового, мов дивний похорон... 
а сірі арештантські душі сплять, мов застояна 
вода.

Як би не сон, то тюрма була би для чо- 
ловіка більш, ніж пекло на землі.

Спить с'іре брацтво, зірване з усіх сторін 
землі, звихнене брутальною лявіною війни.

Часом лише блисне вогник заказано! си
гарки, хто застогне, хто заклене і плюне в 
чорні челюсти... I знову стане тихо, як у тру- 
парні.

** *
Приписана година минула. Під стелею на 

силу кл'шав брудний каганецъ.
4*
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* Старий резервіст Іван Пипка не спав тай 
не спав, а другі вже хропіли.

Скорчений сидів у куті, бив голо
вою до стіни. Кусав із болю спідню губу і рвав 
собі В0Л0СС6.

— Бог би вас побив своім громом не- 
бесним, та побив... Грім, грім горячий, як смага, 
і наглий, лютий!

— I буду лиш так за вас молити ся, аби 
вам тод'і було щастб, як сонце назад оберне ся.

— Лиш так буду за вас просити Бога. 
Аби вами так телепала людська кривда, як мно
го альбанська малярія!... Та би вашим сумл’ін- 
нбм так обертало та крутило, як вода млин- 
ським колесом!

— Або то ніби мене Бог послухае, тай 
хиба мене лиш? Таже таких Іванів, як я, — 
го, го, го, -- іх доста е, без рук, без ніг, без 
оч’ий, без душі, без просвітку... цілі тисячі; 
тай тих також ні. Ой, Боже, Боже!...

Куняв Пипка і довго, довго молив ся.
...Заанцайіували, взяли до рапорту, на

звали останніми словами тай під двома баГне- 
тами відпровадили до арешту. 3 початку сидів 
самий, ні душі не було коло нього. Лиш в^ по
лудне якийсь фрайтерина,з лицеи, як би його 
ропою обілляв, як псови в буду, шпурляв крізь 
віконце в дверях шайку бараболяно'і лупини 
з юшкою. Але ж бо юшка! Така бліда, аж синя, 
як би в н'ій ще Адам своі онучі прав.

Та вже про юшку най би, але фрайтер 
кричить, скаче... якесь таке люте, гей дідько 
на ланцюху... німе, скажене. Так було два мі- 
сяці, а потому перевели до сього іарнізону. Тут 
вже не сам він. 6 іх в одній клі'тці аж сім- 
десять два... самих файних, хоть на виставу. 
А наших не мало.
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Але наш чоловік і в арешт'і гірше від 
других. Кождии німак’*') мае себе за Бог зна, 
яке ади-що. Ні, бігме, іван і в пеклі не бѵде 
чоловіком!
„ — Минуло добрих пятиацять міеяців, як
иого сюди затащили, і нема ні суду, ні права 
ні тоі бесіди... за що ? Чому?... Скували, по 
дорозі били, гатили, як пацюка, заперли тай 
слихом не чувати... нічого за макове зерно. 
Забули про нього. Других кличуть до слова, а 
за ним ні пес не гавкне...

Всякі думки приходили йому до голови.
— А чей же е якась правда, хоч у його 

селі правді ще за діда, прадіда видзвонили. 
Але може між чужими людьми заблудила.

— Йому кажуть, що бунтував. Та кого, 
як Хиба ж се бунт, як над ним збиткували 
СЯ, а він за свою кривду обернув ся ? Таже 
иого рідну маму зневажали такими словами, 
Що|каміннелускало... кости іі в гробі перевер- 
тали ! I ще його зрадником приговорили 
А кого ж він зрадив?

Злісгь розсаджувала печінки.
Бог би вас побив! За кривду, за 

кривду. Нині я в іарнізоні, що не знав, що 
то одна година арешту. Хиба ж се зрада, що 
осьде, о! — лишив ся в нозі ошкалок зі 
шрапнеля, а я притяг ся з фронту, змарганий, 
дихашливий, як той кінь від балаіули? — го
ворив і міркував далі.

В день гонять на арештантську роботу, 
різати дрова-і чистити канали. Ну, але то не 
даром. У вечір дають дві мадярські драмки, а 
на додаток від профоса ключами по голові.

*) Німак 
чоловіком. що не знае розмовити ся з наигим
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На ніч сідае у вонючий кут і гние, гнив жив- 
цем, як у слоту капуста на городі. I — ніхто 
не кличе, не питае: за що?... за що?!...

— А може, може змилують ся колись 
і випустять, як невинного, але то аж тоді, як 
у нім струпішіе кожда кісточка і кожда 
думка...

— Коби не та надія, то вже давно зро- 
бив бн лад зі собою. Але над'ія, як брехлива 
сука, бреше, бреше, — а вітер несе.

— Ану ж, на цісарські іменини — а чей 
помилуть. Може сам цісар помилуе...

Ага, аякже. Помилував. Тоі днини він мав 
цілий день гострий піст, навігь жерти не да
ли... тоі юшки, що така акурат, як би з козя- 
чих бабульок...

Але Іван таки мав свій празник, бо в ці- 
сарський день доручено йому лист від вірноі” 
Гафійки, його жени і доброі Газдині. I йому 
прочитали той лист... в арешті.

Щиро писала Гафія. Мав усю свою го
сподарку, як на долоні. I вірив ій, вірив, бо 
кожне слово летіло, гей розпечений камінь, 
на його голову. Перше слово було: „Любий 
мій мужу Іванку!"

А потому читали далі:
...„Гкланію сі до тебе, мій мужу красний...
— Але бо й красний, кобис ні вздріла, 

міркуваз собі — і слухав, що читали!
кланію сі щирим серцем моімМріб- 

ними сльозами, і доношу тобі, милий мій 
іаздо, що сіна цего літа я ни зробила, бо 
заіхав трин і став якурат на нашім і стовк 
усе, що й лички не лишило сі, і цісарське вой- 
сько забрало до стебла наш вівсик, а жито 
не вродило, віщезло.

I доношу далі, що нашу сивульку взяли 
тай таки перед хатов зарізали... Господи, як
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я плакала і боронила, а діти аж на землю па
дали, як листочки, і очка !х заиливали сл'із- 
ми, як росов косиц!... Про мене вже було би 
байка, але за що та дрібота так терпит, що 
нікому злого ще не вчинила. Відай на то ро
дили сі, аби лиш терпіти, а серце так скипае, 
дивити сі...

I пишу тобі ще, мій мужу милий, що ми 
голодували вже з само! осени, і була велика 
студінь і не було що істи, ан! в що взути с!, 
і нашу хатку зрунтала граната, а Петрунько 
і Марійка померли, як упав перший сніг по 
Михайл!. Лишень Олюська трохи підросла 
і якось глипит і ми обі бідуемо в комірнім, 
бо вже нема у нас нічого і — н! пригорщі 
муки на кулешу, а за дві неділі буде святий 
вечір і кланію сі милим здоровлем разом з 0- 
люсков і не гнівай с!, що ни можу тобі ні- 
чим відци помочи. Ти там терпиш, а ми тут, 
але терпім, бо цей світ так платит. I най те
бе Пан Біг свойов ласков держит і ти, мій 
іаздо дорогий, не бануй дуже, а чей ми не 
пропадемо, коби лиш ти нам здоровенький 
вернув сі... і поздоровляемо тебе по незл'ічені 
рази — твоя вірна жена Гафія“.

У вояцькому кабаті засмоленіи, як шкі- 
ра антихриста, тримав він той лист, а від не
го пекло, пекло в грудях.

Так писала Гафійка, а він крізь лист чув 
!! живу, щиру бесі’ду, на нього дивились голу
бями дзвіно-чками очі дітий, що на снігу, без 
хати загибли.

Тріскала душа і рвалась туди, за ними. 
Але він буде сиді'ти і гнити в криміналі. А там 
... Різдво, в його хат! розбиті двері, обгорі- 
лий дах .. жінка й одна однісінька дитина 
в жебрах. Він вже не іазда !...

— Ех, мой, мой!... тай не докінчував.
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Самі думки летіли стрімголов на стра- 
ченне.

Пекучі, як гадюче трійло, сльози поко- 
тили ся по лиц'і і лишили за собою в сумер
ках душі дві тяжкі, тяжкі борозди...

Стирія-Ірац, 1916.



За зраду...
Верхи завмирали в морі золотого світла. 

Зівялии, пожовклии лист лежав на стежках 
як покинутий слТд життя./.Кінчив ся день гли- 
бокоі ОСР'-'Ч,

3 Далека долітав глухий стук гармат. 
Пришиблений стогін потрясав гуцульським се
лом.

Хата Довбенюків з обгорілим дахом сто
яла отзором. Двері були розбиті, а вікна без 
шкла позі’хали пітьмою жаху і смерти, як ви- 
печені очі. 3 теши го ще пожарища гуцуль- 
ськоі загороди уносив ся’ідкий чад. Чорні огарки 
наче довгі, гадючі голови з блестячими очима, 
лежали безладно розкидані, глумили ся черво- 
ними вогниками і повол'і стахали.

Довкола загороди туманТли обсмалені де
рева і, здаеть ся, хоті'ли провалити ся крізь 
землю від того страшного сорому, що були 
иого свідками. Але земля закаменша і не по
давала ся. Вона держала і'х на собі, як свідків 
страшного упадку людий.

Добрі духи полишили долину смерти, по
легши під небо і сховали ся за високими гре- 
бенями. Велитні остали ся самітнТ. Обгорілі, з 
полусканою шкурою, хилили ся гірко до землТ, 
гей скамянТлі від бою і сорому.

Відлетні ключі журавлів пускали ся в 
далеку дорогу і несли на білих крилах жаль і 
тугу побито!' краі'ни.
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— Кру-кру... кру-кру, — журили ся довгі 
ключі і вгинали ся під чорним смутком.

У сво'ій загород’і, на чорному конарі ви- 
сів старий Довбенюк на мадярськім шнурку.

Вітер збиткував ся над безборонним, си- 
вим волоссем, баламкав старими, закозубілими 
ногами і свистав дику мельодію потомків Джін- 
гісхана...

Довбенюк не чув уже ні'чого. Він висів 
пів метра заввишки над землею. Сині руки, 
повні хлопського мозолю, звязані назад і по
борем, застигли в ожиданн'і з неба помочі 
і правди.

Небо мовчало і було смутне, як Довбе- 
нюкові очі.

Висолоплений, засохлий язик пустив з го
ри червону тверду нитку. Вона летіла на доли 
і спадала на голови тих, що виміряли спра- 
ведливість. Давила іх своім тягарем аж до ну
тра горіючоі земл'і.

Таких загород було богато, богато по 
гуцульських селах. Так... за... зраду...

Довбенюка не було кому боронити, бо 
його три сини служили вірно старому цісаре- 
ві, а коли настав новий, — то новому.

Ще й як служили !...
* *

То було саме на великдень, як усі три : 
Максим, Федір та Іван покидали свое село. 
Лишали старого.

Будила ся весна, зеленів моріг, грали ве
село потоки, пукали верби, а сади накривали 
ся молошними пухами. Верхи яснГли... Кувала 
зазулька та кликала за давним гараздом го- 
лосними лунами, але вони розсипали ся пла- 
ями і тахли...

Хлопці пішли тай пішли. Помандрували 
далеко, тай із чужого, непрпвітного світа
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писали дрібні листочки, кропили Тх сльозами 
розлуки, тай пускали синім Дунаем до дому. 
Хотіли, аби тоті листочки замість них говорили, 
стару голову до грудий пригортали, розраду 
давали. Але вернути до дому не було надТі. 
ЦТсарська дорога далека, а цісарська потреба 
була велика.

Білі листочки плили по Дунаввих филях 
у далекий світ...

А там, у горі, високо над землею буде 
ждати старий Довбенюк на своі'х синів так, 
як ждав на земл’і правди... Ждати ме аж до 
страшного суду...

Може там бодай усіх, ус'іх судити муть 
за... зраду...

Уторопи, вересень 1915.



Старость.
(Нарііс).

— Так оттак, Андрійку, хухай у руки, 
може загріеш ся... Натягни добре клапаньку, 
бо вітер морозом парить... вушка тобі обмер
знуть. Тай не броди сн'ігом, а йди за дТдовим 
слідом.

ДТд Панько ніс вязку сухого ломана зі 
скарбового ліса тгНгвіддихав... віддихав. Була 
того одробинка, а він стогнав та все пригово- 
рював до свого малого унука, аби грів ся. 
Словами хоті’в його вхоронити від холоду.

— Ще лиш коби через толоку перейти, 
тай зараз у хат'і. Запалимо ватерку тай тепло 
стане дідові і тобі...

Упав грубий сніг, білий, як богацький ко
жух, і прикипів до землі. Приляг до не! і за
слонив від життя, аби заснула... I десь схова- 
ла ся зелень, под'іло ся тепло, як та молодість- 
веселість і тоті сподіванки, що за ними подів 
ся увесь вік. Безлисті буки простягли тверді 
рамена до темно-зелених смерек, що схилили 
ся під білим тягарем I тихо... так тихо. Ча
сом лише злопотить крильми ворона, сяде на 
вершок, а з нього посиплють ся пласти.

Ноги проломлювали склисту шкаралущу, 
потавали і спирали ся па грудях закостен’ілоі 
Землиц!. Але ді’дові здавало ся, що то не йо
го ноги, а якісь деревляні ходильниці, бо не
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чув собі ані пят, ані пальців. Лиш покорчені 
подерті постоли впевняли його і — сліди від 
них по снігу.

— Гей, ноги... ноги! — міркував собі. 
Які вони колись були. Прудкі, що вітер, тверд- 
ші, що сталь. А ниш — го... го... го...

Сухий кашель сіпнув скрипливими грудь- 
ми, а вони заграли херувимську.

о ~ К-х-хи... х-х-х-и-и, — зайшов ся ста
риц. Здавало ся, що в тих його грудях отво
рила ся нагло безодня і, поз'іхнувши, втягну- 
ла в себе нараз усю його силу й ост.анніо 
крихту духу. Острими шпильками погнали ся 
кольки і запекли десь під лопатками. В голо- 
ві.^як би по ні'й довбнею гатив. Червоні очі 
заишли слізми, в мозку мелькнули вогники 
і дідо Панько повалив ся з вязкою у сніг.

Устаньте, встаньте, любий дідику, — 
дзюбонів крізь плач Андрійко і заходив ся 
помагати. Поклав остру, д'ідову бардку на 
бік і став піднімати.

. Крізь діряві штанки світили ся сухі як 
терлиця, коліна: — шкіра та кости!... Прибіг 
до діда, простяг сині, як бузник, руки і пя- 
тував.

Ой, Д1ТИ, сини моі, коби ВИ виділи, як 
гараздуе ваш тато. Лишили ви мене тай не 
вертаете... Пусти, пусти, Андрійку, я самий та
ки встану, дідо ще дужий, — то лиш так...

Андрійко глянув на небо таким зором, як 
°и хотів просити від нього якогось чуда. Але во- 
но мовчало, понуре і сивим инеем порошило 
на його полинялу, обскубану клапаньку і на 
дідові вуса.

Здвигнув ся старий, приліз на вколіш- 
ках до вязки, сів насухе ломаче тай відпочивав. 
Гозправляв закляклі пальці івисипав із пазухи 
та розіханих рукавів студений, сипкий сніг.
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— Ов, га — ти впав, небоже Паньку, — 
казав до себе. Еге, лінивий, братку, зрсбив ся 
на старість. Тай не стидно тобі, мой?...

Окутаний инеем ліс дивив ся сонно на 
діда, вслухував ся в його бесіду тай міркував. 
Він знав діда. Ні, — вони оба знали ся, ще як 
Панько вигинав його грабинне, що тепер ви- 
соке та трубе... тоді гнули ся грабки, а Пань
ко робив собі з них гойданку... Знали ся зда- 
вен-давна. Ще як хлопцем пастушив, за гри
бами ходив, а потім парубочив. Ой то то був 
леіінь! Котра дівка не вишивала йому ковні- 
рів, за його усміх, та співанку веселу!... Тай 
дивував ся ліс, що пропала сила і краса, про
пала, як сон, як вечірня заграва перед темною 
ночию. I він чогось тремтів...

— Ноги — кажеш?... Панько вже не той, 
що був, бігме, не той. Тай не тоті ноги, бо 
не та година, що колись... Ог-го!... Сім деся
ток служили, несли тебе світами, по Румуніі, 
Бесарабіі, лани панські втропцювали. А тепер 
шабаш, діду, доста. Всьому е край. Залізо сти
раетъ ся, а чоловік також не вічний, мусить 
змаргати ся. Нема нічого вічного. Пора до 
магазину, на склад. Там уже всі твоі ровесни
ки, ти вже тут межи людьми чужий... Пропав 
слід по всьому. Гей, гей, як би так за кождим 
кроком лишав ся знак, лиш такий тоненький 
карбочок по твоій, діду, мозолиці... Як би кож- 
да грудка від твого кровавого поту заговори
ла, — знали би діда!...

— Тепер ти не варт уже й тоі вязки, що 
несеш, аби свого трупа нагріти. Ги вже гли
на, мой!...

I він заплакав... Так важко у горлі заскри- 
пів біль, як скрипитъ порохня, що валить ся 
від свого тягару на землю.



Старість. 63

Летіли безладні скарги болю по пустарі 
життя. Думки та уривані слова...

— Нема сили, тай немае рятунку.
П'шли моТ сини у чужу землю на смерть. 

Там іх кістки зогнили десь під каміннем. — 
нема Тм гробу на своій земленьці. I все за 
ними кругом заніміло, затетеріло. Усього за 
ними не стало... На хаті вже вітер острішки 
позривав, — нема руки, аби направляла. Одно 
згоріло, друге воріг забрав, навіть тобі діду 
торби ні з чого вшити... Тепер — хто боіть 
ся діда?.. Старість без дітий, що небо без 
сонця! Кругом темно, ой, бо темно...

Вітер ніс на крилах сумну співанку смер
ти, розкидав дідовим волоссем, а жура мета
ла на розбите село сивими туманами тай на 
д’ідову хату. Порожна вона, порожна. Лиш 
гола жердка, закопчені димом, давно небілені 
стіни і на них замазані образи святців, що бу
ли грубо старші за діда. I — холод... холод 
на віки!...

— Ви плачете, дідику? — питав боязко 
Андрійко. Як би тато прийшли з тоі войни, 
то ви вже не ходили би в ліс за дровами, 
а лиш я ішов би з татом. А ви не знаете, ді
дику, коли таго прийдуть до нас ?

— Знаю, синку, — як цісар пустить.
— I в нас буде хліб?
— Буде хліб синку...
— I буде в нас така сивенька корова, 

як давно ?
— Така, така.
— I буде таке добре, тепленьке молочко, 

як тоді ?
— Буде, буде, синку...
— I я піду до школи ?
— А якже, підеш.
— I будуть на Різдво білі пампушки? —
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питав Андрійко і поликав на згадку того всього 
слинку.

— I пампушки...
ДТдові загоріли ся бліді вогники в очах 

і задріжали кутики під сивим вусом.
— То чому ц'ісар не пускае тата, ніби 

він не знае, що мами вже нёма?
— Ой, видно, що не знае, синоньку. Лиш 

Бог знае, але Бог високо, а в царів правди нема.
— Ади видиш, старий, —говорив до себе 

Панько, видиш, як навчив ся на старість до- 
кладно брехати. Не маеш сили за дитину. Ди- 
тин! в очі брешеш. Не бій ся н'і, за це не буде 
тобі простибіг... Кажи, най знае правду. Най 
іде у світ кровавити ся за кусник хлі'ба та 
най гартуе ся, бо він тепер, що той збитий 
листок на водТ. Най же припирае ся до людий, 
як листок до берега. А ти иди та загрій ся, 
черкни с’ірником, пусти когута на острішок... 
Ще це одно тобі вільно, бо то твоя праця... 
мозіль. Так буде краще, чим шити іазд’і торбу 
тай під церкву сТдати... не діждуть!...

Андрійко гиготів на мороз!’, хухав у за- 
дубілі долон’і і дивив ся туди, за село, де на 
горбі під сн’іговими плахтами стояли старі, 
високі ялиц'і. Там у’іх стіп,ипід холодним ряд
ном, лежала його мама. Йому нагадав ся о- 
с’інний, дощевий день... і богато-богато лю
дий, що туди понесли маму, тай накрили зем
лею. Від того часу вже не було ан! йому, ан'і 
д'ідові біленькоі сорочки на неділю...

Звів ся Панько і став бороти ся з вяз
кою, але вона була все чогось тяжка. Андрій
ко помагав д’ідови нести.

— Іди, іди, старий д'іду, — розказував 
собі, — ти міг би вже й тут закоцибіти, ли- 
шень шкода того малого червяка, що лишив 
ся в круглих сиротах, як той мізинний па-



лець. А ти — свое прожив. Утратив силу, тай 
того розуму вже небогато. Такий з тебе хо- 
сен, як з того гнилого пня, що ні в піч, в'і 
в инпіу потребу. Старий, пустий зробок...

Зігнув ся в дугу під оберемком, натягав 
останки сил та йдіов уже за Андрійковими 
слідами.

Яблонів, 1918.

5



За сонцегп.
(Д. Николиіипнові.)

Він так бояв ся повороту минуло^го... 
Кождий стук потрясав усі'ми нервами иого 
горя. Блукав самітний, один між тисячами. Глу
ха втома обні'мала ся в холодом жаху. 
Місто тумашло під чорними крильми сумерку. 
Прис'ідало, мов пересич-ена потвора, і позіхало 
смутними вулицями, що розтягались бездушно, 
мов корита висохлих рік. Черепяна потвора 
хилилась грізним, пліснявим лобом кудись 
у нетри і — все кругом глухло, ні'міло... Хви- 
лями лишенъ приехала з іі нутра струя пірва- 
них звуків піснТ, співаноі темпом бурлацькоі 
душі. Високі лямпи, що стояли рядом, розли- 
вали по тесаніи камінні мідяний, мертвий по
лисе.

Довгі провали вулицьбігли кудись гііант- 
ським рухом вперед і гинули в темряві.

Шалений хихіт здоганяв його і рвав йо- 
го душу в куснТ.

— Ха, ха, ха... Ха, ха, ха... Хахх-хаа!..
— Ти артист, вищий духом... Де ж твій 

бог?.. Ціле житте твое шукав його — з го- 
лодним жолудком ! Він розпалив думки твоі, 
але вони супротив мене такі слабі, як ті мі- 
зерні дуги никлих ліхтариків, що іхне світло 
не може собою одно! вулиці обняти. Я тьма!., 
всевладна тьма... Сумерк тисячел'іть се одна
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секунда мого тривання. В мені • сума всього, 
що е. Я ніщо — і все, початок і кінець, або 
краще те, що не мае початку, ан'і кінця..

Він тікав самітний, мов той метеор, що 
вбігу по вислі'дній погасае. Тікав, а камінне 
стоптало під його ногами?

— Тікавш ? Смішнийти. Ти бачив коли, 
як ваші кораблі, маленькі лушпинки, тонуть 
на мойому морі? Який тоді ратунок, як бе
рег далеко, ан'і острова немав? На дно, на 
дно, без протесту — з тоненьким криком, 
подібним до захриплих звуків попсованоі 
діточоі гармонійки. А я що? знает?

— Безмежний океан вічности, який не 
мае берегів, кінця, ан'і початку, радощів, н'і 
горя. Всевладний, безмежний океан ночі... Все 
в ньоліу потопе, бо з нього вийшло!...

— Ти мій! Чого пручаеш ея? Ти слабий, 
як те світло, за яким твій зір стинаеть ся. 
Пил мойого сумерку проковтне твій світ і по 
йому н'ічого не буде — крім мене. Так погас 
Вавилон,. Н'ініва, Троя... 1 перед іх істнуван- 
нбм я була така молода, як нині. Хто мене 
переборе? Гордий Хеопс своею пірамідою ? 
Його імя лиш доти , доки зуб часу не скру
тить останнього каменя. Потім воно потоке 
в мені, як тоне желізна куля, пущена в гли- 
бину вод... I не стане сліду. Може Наполеон? 
Се тільки моя гра!

— Ха-ха-ха!
На початку була тілька я — тьма!...
Твій бог се моя друга частка. Чи було 

би ^світло, коли б мене не було, тьми? Розум 
твій почав ся з мо'іх сумерків— тайни. I він 
е тайною для тебе, він повстав там, де світ
ло відд'ілябть ся від мене. Він тільки один 
мент мого усміху. Горе вам!., бо розум дав 
вам пізнанне і муку.

5*
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Твій світ і бог — світло се лиш відрух, 
на який все, що його держитъ, мусить зужи- 
ти ся. Тыча не потребуй корму, ані часу, ані 
енергіі — без боротьби я сильна.

— Все в мен'і потоке!
— Ти і твій бог. Борись — ось, ось про- 

ковтне тебе темна вулиця !
— Ха, ха, — хаа...
— Артист ііеній: ти і я, тьма. Корись мен'і!...
Широкі вулиці позіхали страхом, мов ті 

коритарі до темного підземеля.
Він блукав зі самітною душею.
— Будь проклята, тьмо! — шептали уста. 

Ти була перша в початках, але вічний рух 
двигнув з тебе світло, яке дало відчути те
бе, пізнати й ненавидіти. Ні, ні, ти таки боіш 
ся його. Світло твій воріг. Воно посіяло без- 
упинну боротьбу й кинуло іі у всі форми ма
теріи I не спічне вже воно, доки ти движін- 
не, рух.

Я вірю, вірю, вірю!..
Світло побб тебе. В боротьбі будутъ 

жертви.
Але чоловік переродить ся у велич. Жер

тви не устануть, аж побідить світло !
Тільки більше, більше світла!..
Прагнув забути хоровід ночі.
В пропастях тремтіли тіні. Клались на 

дахи, лягали цілою вагою на перехрестя, роз- 
давлювали кожний камінчик.

Глухий шепіт мійськоі нужди й суети 
мішав ся з розпусним шемраннем і гинув 
у мряках.

— Пет, — пет, — ворушили примари 
тишу.

— Ха, ха, ха — ха,-хха, — заходив ся 
бабський, храпливий регіт.

...Родив ся новий гріх вулиці.
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Він тікав.
Чому лиш у тьмі родить ся гріх?..
— Світла, світла!...
Нагло розтворили ся двері якогось при- 

оіжища. Гуди вбіг він, обезсилений впав на 
фотель, що стояв незанятий перед столиком. 
Кругом був чад, що виповняв салю у щерть... 
Душив сморід алькоголю, тютюну, перегнилих 
зубів і запліснілих душ. Ізза червоних котар 
глипіла зеленкуватим оком розпуста і від 
н одуру трупішили кістки аж у четверте, де- 
сяте поколінне. Каварняні повіі, зачесані’без- 
стидно, пили той алькоголь і повзались по ко- 
лшах старих, голомозих упирів. Під вікнами 
в кутах лежав лі'нивий бруд.

— Куди забіг ти?
— Ха, ха, ха... ха!...
Але крізь огидний гамір поклонників но- 

чі несли ся якісь незвичайні мельодіі, то гріз- 
чі, то тужливі, мов молитва знесиленого борця. 
Він слухав, наслухував і наче оживав. Підвів 
голову і побачив крізь дим кілька скупчених 
фііур, що ледво порушали ся, мов чужі сьому 
світові. 3

Се була циганська музика.
Чорний, смоляноі тварі циганчук косив 

дико очима, аж іскри з них сипали ся — а 
зпід його смичка лились каскади перлбвих 
бризків... дико глядів крізь сірий дим, що 
в щерть випозняв. крамницю дешевих розко- 
шів. Циганським, палким зором сверлував тру
бу масу мурів. Линув душею в буйну крашу 
ясних картин, де прийшов на світ.

Линув до своеі краіни, звідки все сходи
ло сонце, плила вічно молода, чиста мельодія 
несвідомоі циганськокдуші...

Артист слухав... слухав і пив ту мо-
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лоду мельодію, як спрагнений з гірського дже- 
рела воду.

Ще' ще, ’йе! —' шептав до свое! души 
і зором свое! туги летів кудись далеко, 
де в ч'словіці не вмер — чоловік... до висот... 
ГІДНОСТИ. - .о . •

— Ни вое нас ніч? Ах, ми не зіидемо зі 
сцени без боротьби! Артисте! Мученику!

Твоя судьба мае сімсот ножів, які кож
ного дня переходятъ наскрізь через твою 
душу...

Дивив ся на косоокого циганчука із загад
кою на устах і з його мельодіями плив дале
ко, у краіну сонця. Плив за ними, як з во
дами піни біленькі — в море.

Прил'італи ясні, свіжі мельодіі, вічно, віч- 
но молоді. Палкістю, то впертою тугою, ла- 
гідні мов зелень верховини, ніирокі, як шум 
степовоі трави, звільна говорили, шептали, 
то вабили, підбивали серце, стррі'ли його си
лою і несли у вихрах під небо...

Циган прокидав ся, коли на мармурово- 
му стол'і показала ся в дарунку паперова ма
на. ТодТ на його лиці родив ся котячий усміх. 
Чорні губи глумили ся рядом білих, рідких, 
зубів, очі тратили св>ю таемну глибінь. Тѳді 
сичала дивно скрипка і тони вмирали під скри- 
потом... Але се тривало коротко. Циганська 
душа відроджувалась і повертала.

Артист дивив ся на великі циганські очі. 
Він не міг би Тх ніколи вже забути. Очі, вони 
мають подобу небесноі півкулі, вони пропу
скаютъ світло з безконечно™ фірмаменту влюд- 
ську душу... Хиба ж менша душа від океану 
світів, менше хиба в ні'й світла від світла вс'іх 
небесних світил? Але душі не однакові. 6 у сві- 
ті душі ясні... але е душі зацвілі, з якими треба
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боротись... Тому мусить бути один предовгий 
завзятий бій !...

Бій з чорними душами...
Бій з крамом...
Очищение повітря від каварняного чаду, 

одуру алькоголю і від смороду перегнилих 
зубів!... Мусить прийти воно!

Ніч котила ся валом у пропасть.
Під стінами краму лежала вакханалія. 

Подоби жінок із розхрістаним велоссем, поку- 
саним тілом, на якім гніздила ся проказа. Ли- 
сі палки з висохлими баньками і жовтими ли
цами виглядали ідіотично... щось гейби по
морщен!, переходжені постоли... ізза черво- 
ноі котари глипала розпуста зеленою плісняв- 
кою і заходила ся від хихоту.

На долівці валялись купи живого мяса, ■ 
голови, ноги, руки... дихали чадом розпалені 
ніздря... і тхло руіною...

— Ха-ха, ха-ха-хха!
— Ти артист? Диви, брати твоі —- сини, 

внуки — 3
Ха-ха-хха!... Нове поколінне!... Ха-ха...
Крізь дим і помішаний сміх розкоші різ- 

нуланайтонша струна... Перлисті бризки тов 
пились коло дверий і рвались на двір... під 
небо... Дерли хаос ночі.

— Тікаймо зв;дси. Тікаймо!
Звуки вирвались з між каміння, шибнули 

під небо і висипали свіжу, животну филю 
іскор.

Артисте!...
— Тікаймо звідси! — простогнало в ду- 

ші. Чорний зі смоляним лицем циганчук добу- 
вав все нову, нову пісню життя. Вона підні- 
малась понад мерзенну вакханалію, тікала під 
небо. Струни дзвонили живо... живо.
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В душу артиста впивали ся очі соняш- 
них краін.

Артисте!..
Він кинув ся прожогом у двері і за по

рогом храму дихнув повними грудьми.
Аа-аа-х-х... простогнала вулиця.
Хмари розсТвались, а зпід неба падали 

зорі і сріблом ткали землю...
Ніч дрожала перед іхнім світлом.
Ще прийде сонце, ще прийде сонце за 

нами! — шептали дріжучі зорі.
Сонце за нас міліон разів ясн'іще.
Злобу пече воно на смерть !...
Дае житте всьому новому.
Сонце — не тьма.
Воно творче!

Його серце будило ся в ранній заграві.
Була радість. Вже світало.
Наставав день.
Душа його летіла в просторисвітла і краси.
Побіда! Побіда! — крикнув і побіг по 

лоні тьми до світла.
Сходило сонце... маестат вогню й сили.
Що йому тьма — чи ніч?
Чорні душі трухли...
Упирі, розпуста, храпливі бабські голо

си, шепіт нужди, зогнилі голови, прокажені 
рани... одур горівки, тютюну, розхрістані жін- 
ки з опалими, як мішки, грудьми... все те за
падало ся під землю. . на віки.

Жреці Білого Бога творили побідну жер
тву...

Артисте! Чоловіче!... дзвонило в його 
Душі.

Він чув, що вратувався з обіймів ночі.
Побідив...
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Десь далеко на втоптаних полях боро
лась Правда з Неправдою. Мов дві гадюки 
в огні, крутили ся дві довгі, предовгі меж! 
з живих людий в обличу Сфінкса. Богато 
трупів падало. А Сфінкс усміхнений дивив ся 
на живі межі між пережитии і новим світом...

Окопами стТкали струі чорноі і червоноі 
крови... Одні в лі'во, другі в право.

I клекотів сталевий шум...

Відень, 6. січня 1918.
МайдлТні'.



Дві перли...
Пил уносить ся з дороги і стухлістю 

наповняе грудь.
Тхне душним сопухом базар. Сміхи та 

скарги... Все те змішалось разом і качаеть ся 
в задусі.

По дороз'і висадженій грубим, нетесаним 
каменей лоскотить віз, мов розігнані потоки. 
Як би по тій дорозі бігом повезти мерця до 
гробу, то він, Тдучи на спочинок, мусі'в би пе
ред часом встати з мертвих. — Було кому ла- 
штувати високі та міцні тюрми, — а дороги... 
все одно, і такою можна було заіхати у... си- 
бірські казамати.

Між людьми, — а чути дух такоі страш- 
но'і пустел'і та убогости думки. Так лично...

Туман проступив ся. Підійшов малесень- 
кий хлопчик. 3 між купи лахміття та незчи- 
слимих дір, відзиваеть ся такий солодкий, а 
сумний, так мельодийно-співучий голос... Він 
у нас усюди, — в кожному селі, місточку. 
Серце краеть ся, коли прислухатись. Це го
лос горя і нужди...

— Хл'іба кусочок дайте... Дайте... Моло- 
денькі, манюсенькі рученьки, дрібонькі. Сухі, 
брудні, виснажені... Де ти спиш, дитино ?...

Очі глубокі, повні гіркого світла. Як во
ни молили. — Один кусочок хл'іба... Голос 
завмер на устах, бо почулась відмова.
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— Нема?...
— Нема, душко.
Повіки задріжали. Прикушені губки за- 

тремтТли нервовими судорогами. ЗріницТ за
лила безнадійна темінь. Холодна вогкість спс- 
вила два блески-вогники. Мов горох, скотились 
по віях дві великі сльозини і впали на бруд- 
ний лахман. А там, потонули на шляху, в сТ- 
рому пилТ...

Як жагуче хотТло ся вцТлувать ті глибокі 
очі, ясні мов зеркало пречистих джерел !...

НадлетТла повозка, закурив туман і спив 
іх, мов роси з син’іх дзвіночків... Я більше не 
бачив тих очий, — але вони запали в мою 
душу і глядять — дивлять ся на мене з таким 
благаннбм і ласкою, як небесна, бездонна синь,, 
що мовчить, а заразом упоюе. Остали ся та 
палять моТ груди...

...Хто йому поможе ? Глум цього страш
ного часу подопче марне срібні перли в ка- 
люжі життя.

НТ, ні, нТ!... Вас незабуде небо, ви бли- 
снете ще до сонця і вас піднімуть з пилу 
утомлені БорцТ-мандрівники. Сльози темного 
люду!... Ви ясніти мете пречистими искрами. 
Божки кріваві, н’імі калТки, провалять ся крізь 
землю. ГІрийдуть нові люди і несплямленими 
руками піднімуть із пилу солодкі самоцвіти і ви 
заясніете в братніх вінках по червоній тризні. 
Божки провалять ся. Розвіють вітри сопух 
і чад. Погаснуть луни. Щезне проказа і — не 
буде голоду...

Ще, ще палітьдушу, ясні блески, очі, не- 
бесні перли... не згасайте!...

Бердичів, 8. 10. 1919.



Я иду за вами!...
Вюгь ся, мерехтять, сріблом розсипають 

ся легенькі, дрібні метелики... Кануть на норну 
кору завмерло'і землі, падутъ, як нездійснені 
оажання. Іакі ясні вони, снігові платочки. 
Гихо злітають мов усміхнені чарівники, білі, білі, 
що квіт обтрушений з вишенъ.

Вітер дзвонить ім пісню, довгу, втаену 
і на дрожанию синіх крил несе іх далеко, да
леко у світ... Кладе на лоно землі, білить кре- 
мінні верхи гір, а безлічю, безлічю других 
сипле на шляхи... *ГТ * *Нід ногами хрупостить замерзлий сніг. 
Довгими рядами ідуть стрільці. Якась дивна, 
солодка туга злітае разом із дрібними пелина- 
ми зпід неба і так само, як вони, падена душу. 
Лягае на серце й кличе кудись, веде в далекі 
брами... Ідуть стрільці... Скільки тут людий, 
самих молоденьких, веселих хлопців. Мов ті 
вірлята, щр пурхнули з гнізда попробувати 
молодих крил, так і вони. Вилетіли з вишне- 
вих садів, бо встала хмара і заслонила сонце 
над рідною землею... Ану, в гору, гей, в гору!...

Чомусь глухо, непривітно. Часом лише 
зажартуе дехто, полетить із вітром різкий 
сміх і нагло пропаде. То знову хгось закаш- 
ляе по козацьки, аж дзвін у грудях бовкне.
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Зима... Холодно стрільцеві, сніг в очі ліпить 
вітер під серце задувае. Алё він веселий. Хто ж 
так весело умирав, як січовий. стрілець? Уми
рав, —- а на дубових листочках скроплювали 
ся рясною росою сльози рідноі землі.

Молодому студентови Івасеві нагадала ся 
осінь, та осінь, якоі ніколи не забути... Він 
став козаком. Двіста літ, як у могилах заснула 
козацька слава. Про неі знав він тільки з Коб- 
заревих дум та читав у книжках про те, що 
було-минуло і — часто на спомин великих 
дні'в стискало щось у горлі, а на віях висту- 
пала болюча сльоза. Невже все пропало, все 
пішло в могилу і не буде воскресения з мертвих? 
Невже на віки замулив ДнТпро кости Героів, 
на віки заснула Січ і задрімали Старі Пороги ? 
Ах, ні, ні, все воскресне! Трясетъ ся ув осно
вах уся збутвіла Европа, вмирае старе пере- 
жите право, з руі’н виросте воля.

Воля, воля... Вона потрібна кождому чо- 
ловікови, як сонце квітам, як рибі вода. Без 
світла, волі козубіе душа, лице вкриваеть ся 
тавром упадку. Хто и не мае, той мусить зни- 
діти, або мусить пробити власною силою до
рогу до сонця, мусить повстати і добути собі 
право на волю. Той мае право, хто здобувае 
собі його.

Стрілець здобуде волю! I вона буде для 
всіх, що віками давали дань крови, а за те 
носили струпи від чужого ярма. Для всіх прий- 
де воля, але іі дорога по крові і кістках. За- 
дуднять могили, встанутъ нові завзятцТ-гайда- 
маки і блиснуть до сонця свяченими ножами. 
Козак вже ожив. Новий козак із піснею на 
устах, з крісом у руц’Г, з веселою думкою 
і ясною надіею в здійсненне того, про що 
мовчали цілі століття.

Івась був тим новим козаком, який улу-



78 Микола Мельник:

ні пожарів, у гарматньому лоскот'і творить но- 
ву, кращу історію рідного степу... Він творець 
і свідок!

3 нервовою нетерпеливістю ждав, тоі хви- 
лТ, коли попращае батьків і відійде. Прийшов 
той час. Тямить так добре... Маленька сестрич
ка Олюся усміхала ся до нього крізь сльози, 
цілувала його чоло і тихо кликала : „Пращай 
Івасю, пращай, коханий стрільчику, пращай 
і вертай здоровенький!"...

Добра Олюся, кохана стестричка, припа
дала до його грудий і на признаку давала 
жмуток пестрих, польових косиць. Давно, дав
но зовяли вони і пропали десь- на дорозі в по- 
росі.

Він відходив. Сонце пражило з гори го
рячими батогами, сива курява знімала ся під 
небо, вгинала ся під ногами дорога. Десь да
леко свистала зойками льокомотиеа, — а за 
свистом летіли в нескінченість думки... Невже 
лиш через кров мусить те краще. нове прий
ти? Хиба той чоловік, що себе величав коро
ною істот, так мало відійшов від тигра, шака
ля, гіени... Хиба справді мусить один другого 
дусити на смерть і жерти? Хиба на те ц'ілі 
томи етики, законів і великих наук любови, 
щоб замилити собі на хвилю очі? Хиба на те 
розпяттем Христа косичить чоловік сво'і доро
ги, щоб, говорячи про рай, розпинав брат 
брата, забирав очам сонце, а устам видирав 
останн'ій кусок хліба ? Чи дійсно йде чоловік 
вперед до того, що називае еволюціею духа 
і характеру, чи дійсно йде він до вершин 
чоловіколюбства? — Хто скаже, хто, хто?... 
Так було і буде...

Тисячі літ тому взад було те саме, а 
ним далі шляхотніе жорстока культура, тим 
більше нових леіальних заслон для покриття
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незмінчивоінатури бестіі в чоловіцТ. Нацеслі- 
ПИЙ Ч.ОЛОВІК і йогобоги...

Мир на те, щоб готовитись до війни, 
а війна, щоб говорити про мир...

Загремів пекольний стукіт. Кипіли стрі- 
хи, рула дорогами розпука і від червоних лун 
палало небо. Важкі дими сунули ся в гору 
темними клубами, мов нескінчений похорон, 
і звисали в запеклім смутку над лі'сами. Кож- 
ний крок до волі йшов через жертви, вепо- 
мірні жертви.

Пішли днТ за днями серед безнастанного 
жаху й спод'івання. Гріх Каі'на прикипав до 
зем'лі й пив, пив нёвинну кров. Фортуна во- 
юючих аміняла ся часто, а за кожним разом 
терпіли міста і села, а найбільше ті галицькі 
села. Кожний чужий завойовник вимірював 
над ними свою справедливість, стаючи паном 
життя й смерти безборонних.

Кого там не було і що не ді’ялось там...
Івасеві прийшла на гадку одна така 

страшна ніч. Його село було якраз на теренТ, 
за який змагали ся противники із запеклістю 
Титанів... Мов від с’ірчаного дощу, загоріли ся 
нараз полумям обійстя, а на вербах повисну- 
ли десятки людий: Село опустіло гірще від 
заклято'і пустині. Над згарищами вив лютим 
шакалем голод і страдав розпятий на хре- 
стах людський біль. Се була вже війна, — не 
казка...

** *
Ідуть стрільц'і. Ідуть туди, де грім гсгоче, 

де свище химерний танок. Вони покинули все, 
забули за свою молодість, свое щасте, покинули 
рідню і збіглись під ясний прапор, тканий по
том і сльозами рідноі краіни. Добровільно ста- 
нули під стяг і будуть його боронити перед 
соромом. 3 ним поляжуть, або побідять!...
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Високі гори дрімають під білими ковра
ми і ждутъ, хто переможе. Івась не уступить!..

— Гей, що стало ся?... Ни завмерли ви, 
ни лиш поснули ? закликав зміж рядів його 
сердитий голос.

Всі наче прокинулись із задуми, що при- 
сипала душу.

— Ану, хай пісня йде!
1 враз із соток грудий, споених одною 

душею, полетіла до хмар протяжна пісня... 
Гей у лузі червона калина похилила ся, 
Чогось наша славна Украіна зажурила ся.

А далі загреміли дужі голоси: 
А ми ж тую червону калину підні'мемо, 
А ми нашу славну Украіну, гей, гей, розвесе- 

[лимо...
* *

Рано був наступ.
Другий курінь пішов вперед. Згодом за- 

кипів кровавий бій. Мороз парив приском, ру
ки прикипали до кріса. В глубокій, сипкім 
сн'ігу потавали ноги, але кожен біг і падав, 
вставав і знову далі йшов.

Хто знав сей зимовий ранок, той здрі- 
гнеть ся на його спомин...

Стояли горці Карпати. Білі, студені 
коври огорнули задумані верхи. Засипав сніг 
дороги і глухі, мов душі здитинілих старців 
глибокі дебри зітхають. Мороз... мороз... Се
ред тоі мертвеччини в порох розсипаеть ся 
душа, мов туман сніжниці ухоплений бурунами 
вихру. Сходить сонце, але жорстоке, студене, 
що ціпить і скипав, аж у повітрі летитъ скре- 
піт смерти.

Мов пяні боги вархолять над верхами 
гармати, сталеві дзвони крають замерзліскле- 
піння, падутъ на землю і лускають, аж земля 
у нутрі здрігавть ся. Разом із криком котить
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ся глухий шум смерти, злягае і розданное 
чорними крильми. Сонно кйваірть раменами 
столітн'і ялицГ, вянуть у трівозІ. То знову про
кипеть ся б'ла береза, похитае безлистим вер- 
ховіттем і зітхне прибитим стогоной... Вона 
прочувае, що 3 не! буде хрест...

4с
— Я йду, я йду за вами! Вперед!...
Івась падбіг спітнілий і впав. 3 правого 

рамени стікала кров і пурпуровими каплями 
замерзала на сиігу...

Дёсь котив ся гарматн’ій лоскіт. Береза 
здрігалась і тремтТла з жалю у головах стріль- 
ця. А сфілець дивив ся погасаючим зором у 
сіре небо... Хтось молив ся... Ясні т'іпі зі сріб- 
иими вінками хилилисе надйого блТдим лицеи... 
3 вінків зл'італи оілі пласточки.

— Я йду... іду за вами! — леті’в- фарпат- 
сіргими верхами невмируіций гомін...

Білі пухи закривали Івасеві повіки...
1916.



Рана.
(Стрільцям IV. золочівськоі брпіадн.)

... Яка вона пекуча... Живим вогнем па 
лить. Довкола неі скипіла густо кров. Щл; 
душа вводить ся і чутно, як раз по разу па 
де сердешний стук.

Пекуча рана. За кождим ударом крові 
оживають у ній гострі, жагучі шпильки і бют 
но жилах трійлом, женуть ся по ц'ілому тіл 
і ховають ся десь далеко... далеко в мозку.

Ворожа кулька прошила праву грудь... Яі. 
би так ліву з серцем, — не було би чутно 
тібі муки — рани.. Лиш раз. один раз за
пекло би в глибинах і понесло би втомлену 
душу далеко в небутте. бгова певно приняв 
би і'і в саме небо, — але вона пішла би далТ, 
далі... де н’і радощів, ні страждання...

Біжить колесо по скраяній дорозі... Не- 
бозатяглося сукроватоюповолокою. Від кож- 
дого порушення болить і рветь ся щось у цій 
рані. Таке легке, дрібоньке, недоторкане, гей 
нитка павутиння; таке вразливе, пекуче мое 
недомщена кривда. Торкнись, згадай лиш, - 
а вона зараз вогнем...

В очах тремтять безладні, невиразні пля- 
ми. Виром крутить ся, мов дике мряковинне 
шалене. Вітер бурить його і колотить осіннім 
свистом.



Рана. 83

Десь далеко чути дзвони рідного села...
Бам... бам... бам...
Кому ?
За великим дзвбном розводять жалі мен- 

ші і с'іють згуки по стернях. А за кождим 
згуком встають спомини, ллють ся вагою при- 
спаноі казки минулого.

Все йде, все минае...
Бам... бам... бам...
Жагучі шпильки будять ся і розривають 

рану, розсаджують душу. Безлисті дерева всо- 
вують ся в душу голим віттем... Танцюють 
отрупілі згарища.

На хрест пос'іда'ли круки і пють біль 
світа, а біль стрявае ім у горлі...

Летить голодна луна.
— Кра, кра, кррраа —
— Куди ж то везуть?..,
По лиці бе холод, сі'че студений дощ. А 

віз скрипитъ. мов розсохлі, мертвецькі кістяки.
За горбом лопочуть сталевІ бузьки,— за 

лопотом паде житте і квіт останній.
— Так, так... так-так-так...
— Бабавх, ба-бавх!...
Затрясли ся зелені пащі в мідяних зміів 

і зиком-рокотом розкололи вогні небесну 
хлань... впали громами на землю...

Від них родятъ ся й ростуть нові рани і... 
печуть, печуть... ’

— Ах, люди!... Вони йдуть на нас, щоби 
всіх потолочити, як град толочить срібне ко
лоссе... Вже так близко!..

Але наші станутъ непрхитною скалою. 
Ми станемо... за волю!...

— Дз...дз, дз... дз... дз, — пішл.о сичінне 
оси, — маленькі кульки.,.

— ХлопцТ — вперед! Хлопці, не смій ні- 
хто лишитись!

6*
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— Ох, моя рана пекуча! кров тая... де та 
сило?... Одна кольба, один приклад і вражий' 
мозок на саламаху !

— Так, ще раз‘і ще раз у... груди! Хай 
знаютъ, як бють наш!!...

— Хлопщ!... Ох, моя рано, ні'хто не по- 
бідить' без ран !... — — — — .— . >

— Слава !... Наші пішли вперед...
Земле, «куплена ранами! Тебе зросили 

дощі. сльози і кров.
Земле, — ти на віки наша!!...
Під залТзним дзвоном постелились останні 

квітйи. Задріжали від тепло! крови й піднесли 
з благаннем пурпурові пелюстки до небесних1 
висот.

Небо слухало...
ѵ 25. 10. 1919.

Червоне коло Жигоміра.
■' ' А



1 стугоніла земля...
■ ; , Ані РДноггі набою!... В пекучих ранах го-, 

ріла трута вогнем сорому й болю...
— Що, ми?!... Вертати?.'...
— НИ...
Ішли хлопи з кулаками на кріси, куле- 

мети... Скреготалй зубами і стискали дула
1 своіх рушниць,. в яких. уже не було вогню... 

, Рееіли як тури, гатили кулаками в розпуклі 
груди землі, що кришили ся в порох. ГІро- 

.клинали свое житіе... Кроваві сльози падали 
на поле і від них. вянула трава.

Стугоніла земля...
Лунали рокоти ворожих сармат і десь 

далеко кругом затихали... губили ся, глухли, 
як широкі кружева на плесі...

Небо дивило ся байдужно на чорну? збо- 
лілу землю і на густий ліс хрестів, що вко- 
сичйли людське терпінне...

Довгі сі’рі ряди обернули ся • плечем до 
своіх гір і йшли на широкі степи шукати 
рідноі долі. Цілували камінне, що лишало ся 
на місці і пращальним поглядом очий припа
дали до пшеничних ланів.

д Хватали по грудці, стискали в долонях 
і несли з собою. А сухі «грудки всисали в се
бе іхню кров — і ставало легше...

Уступали... перший раз уступали зі своіх 
гнізд, що займали ся й кипіли в димах... Чор-
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ні стовпи двигали ся під небо, як німі велитні... 
Над тризною краіни збивали ся в запеклі хма
ри, камяніли від смутку...

А в мозку збігали ся думки запеклі, твер- 
ді, мов пригар на зал’ізі.

За ними летів крик матерній і погасав 
серед чужого хихоту...

Стрілецька пісня, струшена з рідних гаів, 
сплеснула ще раз крильми над покиненим по
лем і полетіла до сонця... до Бога...

На Збручі скрипів міст від коліс і тися- 
чів ніг, а сльози канули на срібну піну хвиль, 
гей коралі зі шнурків, і котились у широкий 
Дністер...

I стугоніла украінська земля!
1919.

Камянець на Поділл'і.



Хвилина...
Над Ки'івом замаяли прапори...
Жовто-блакитні прапори!
Пяна волею пісня, добута з тисячів гру- 

дий, гойдала ся в розкоійі над усміхненими 
лицами, розіскреними в довгі блески очами... 
Відбивала ся від високих, старезних ст'ін і під- 
н'імала ся все вище й вище до сонця...

А непроглядна людська маса чула, як 
пісня родила ся з іі грудий. відвалювала сту- 
дений камінь і росла, росла до моря і до не
ба... I ширшав від не! степ і в грудях шир- 
шало і западали ся в сумерки, в забутте біль 
і кривда століть...

Від ЧернечоТ Гори розпростер поранко- 
вий вітер перлові крила. Розгорнув і'х під не
бом і полинув до шовкових прапорів... Цілував, 
пестив (іх, а вони лелі'ли, мінилисяв рожевому 
промінню.

Ударив старезний дзвін на Софі'і,
Понад тисячами голов пішов крізь ранні 

затрави золотий гомін...
Закрутили ся. Дніпрові хвилі і білим аба

журом припали до сонних берегів.
— Просніть ся!... Іде нове життеГ..
Білі голуби зривались, мигали луками по

над круглими копулами й сідали на золоті 
хрести?..

А пісня — як шуми Порогів — летіла палка 
і добра...

А люди!... ВчорашнТ раби обнімали сво-
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іх ворогів... Були легковірні і не розуміли то
го, іцо цо волі треба йти через сім пробних 
ВОГНІВ...

Понад шум утіхи сходив дух Великого 
Богдана і чував.

—- Дрожи, земле, дрожи!.. Не дай заснути 
і'м, поки лунае гомш волі'!...

— Ни чуетп ? Не дай.заснути, заслони огне- 
/ вим муром своТ степи, муром із ТхнТх грудий!...

Повій гарячим вітром в очі ворога. 
Покриви гирла його пушок, піском сл’іди за- 
сип і вбий зраду серёд своіх!...

Гей. хто ж то прислухував ся до дбго 
голосу, іцо лунав крізь шум коротко! хвилин- 
ки... короткоТ, як усміх метеору перед все- 
світньою блуканиною...

Цілі, дбвгі сотки літ!..
Над гробом старого Ярослава розгор- 

нули ся в півтінях сумерку пожовклі, запиле*- 
пі картки Начально! Книги. Блиснули на сто- 
рінках золоті рядки минуло! слави.

Кощава рука отрясла з них пил і за- 
горнула книгу в темну скатерть...

— ІЦе будуть ждати!.. I Дніпром і ДнТ- 
стром іце потече багато іхньоі крови!.. I втих 
голос, здрігнула ся кощава рука... А стар! о- ! 
снови Софііного Собору застогнали...

— Так, ще будуть ждати...

А там... ворогів сво'іх обнімали... I серёд , 
гомону соняішіих труб — іх забутте і сміх. 
Тисячі голов хвилювали, як море. А над Киі- 
вом прапори... золото святирь... ласкана синь 
неба і — в сонці білі голуби... і — розко- 
лисана екстаза...

1919.



В осіннТй день... ,
3 доіцем плигали вже перші платочки снТ- 

гу, падали в болото й щезали. Довкола густа 
мряка. Холодно. Слизько... сонно... мертво.

На розмоклому под! сторчйло подекуди 
набряскле бадилле, а понурі дерева стояли,як 
т-і калі'ки. Простягали кудись у мряки на дов- 
тих та голих, шиях стріпіхаті голови,а по гру- ' 
дях сті'кали оловяні капли Стриміли над шля
хом, вслухувалп ся в останні ридання спізне- 
них; журавлів, що лет'іли в негоду за море, і 
мовчки дивились на сТрі стрілецькі ряди, що 
шили кудись і лишали за собою могилки і мо- 
гили з хрестами і без них...

Ішли. Без шинель і босі. ОстаНнТми сила
ми відбивались. Бродили по пояс у степовім 
болот! тай падали.

На посинілих лицях сйд'іла резигнація й 
досада. В душі було невиразно, темно — як 
У Дф мряц'і, що заслонила сонце... Ішла. по- 
двіина гроза. Видимий і невидимий воріг.

Кождий відчував се...
Гей, стрілепька славо, яка ж ти крівава!..
Коли ж діждати ся сонця?.. Що лиш за

чала ся зима... і така люта... люта.
Ні зміни, ні відпочинку, н'і іди, н'і сну...
—. Оце війна!.. що там Італ'ія — чужа 

земля, і то!' так боронили... Тут гинеш серед' 
сво'і'х. Від кул'і і без кул'і... Так легко вмира-
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еться. Без перевязки і без дружнього слова!.. 
•I ніхто не буде знати за стрільця, ні батько, ні 
мати, чи він умер, чи скитаеть ся блудом... за 
місяць і могилки не буде слідно, затопчуть на 
вигоні... прикрие сніг і вічний сон...

Якісь непоборні стіни нищети й горя 
валили ся стихійною силою на сірі душі.

Як було сухо, спали в ровах, плечем до 
землі — і земля гріла іх. А вони все чогось 
ждали, бояли ся зневіри.

Були обдерті, нужденні, як орли з осма- 
леним пірем. Куди?!... Хиба лиш думка про 
лет. Сине тілб, висохле і виголодніле... пів че
ревика, вистряпаний кабат і з сорочки лиш 
ковнір на шиі... чорний, як земля, і бруд пе
не... пене... Хто такого не зазнав, той н'ічого 
не знав.

Сила таяла і меркла на очах, як перший 
сніг, що меркне на мокрій скибі.

Холод 'стискав іх ц'іпкими зубами. Сте
лили ся, як лист пожовклий від осінніх сльоз...

На горбах стояли щеіхні гармати, піцні- 
мали червоні ніздря до глухого склепіння і ото
гнали з розпуки.

А кругом усе тугіще й тугіще стягав ся 
смертельний ланцюх...

I питав один другого:
— Чи тямиш, які то ми ще вчера були?
— А памятаеш ту останню дефіляду. що 

йшла по Киівському шляху ?... Були такі, що 
аж від Львова ішли босі:

Пальці крс^вю закипали та вони, обмивши 
у Збручі запеклі рани, йшли відроджені, 
непоборні. То була дефіляда! Всі, як горіхи, 
хлоп у хлопа, не те, що тоті головусі пере- 
мерзлі качани... Лупив кождий ногами, аж 
камінь колов ся, дорога стогнала! Ніхто не
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чув, що на пятах вже не ставало семоі шкі- 
ри і що оббитий мак червонив дорогу...

— Тоді до нас усе сміяло ся і сонце 
і небо і люди... Витали нас, витали!..

3 вікон маяли біленькі хусти, прапори, 
лунала слава... 3 хлібом -- сіллю виходили... 
Стелили косищ під ноги!... .

Мені здавало ся тоді', чю на грудях у ме
не сама сталь, а груди з діямантів...

— Так ясно було в них... так ясно!...

I стрільці обнімали ся й конали...
— Ш-ш-шах... ш-ш-ах... шуміла свистом

коса... — — — — — — — — —

I падали червоні маки і червоніла доро
га. Самі наййкращі, самі найб’льші!.,..

Сорок тисяч... сорок тис\іч!!! і більше...
За ними вставали маленькі хрести, підн'і- 

мали до неба рамена, хилились над могилами 
й камяніли.

А стоптана земля вкривалась кровавою 
корою...

Із широкого цвинтарища зривав ся сту- 
дений вітер і ніс на тугих крилах страшний 
гріх убивства перед трон пятоі Правди... А во
на мовчала, бо... була пяна.

Балта, 1920.
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Іду... іду самітний по чужій землТ, з.тяж- 

■кимп .думками, блукаю далеко поза рідними 
межами,.. Гіркий, безприютний б«ль скавулпть 
у грудях, як голодний, люгчй пес. А за моіми 
плечами сумма краіна Даждьбога... доброго бо
га. Повстала і не встоялась... .

Як весело ііцов я в дужих лавах, що 
світил'и вогнем і дзйонили піснеюі...

Як сумно кидав рідні степи — самітний 
іюхиленйй...

I скілбки, скільки кісток зостало на шля
ху, вінків тернових, затоптаних могил?...

А ми. одинцем тТкали через Дністер та 
Зоруч обідрані ізгоТ — з терновим вогнем 
осліо і сгиду .побіджених .. А за нами лётіло 
каміннб і на новім кордоні хтось... хтось ре
готав ся, як товпа до розпятого Христа рего- 
талась...

I пііпли поза рідні межі, пішли чужим 
полем блукати... А дух Матері припадав жа- 
лібним омофором над обгорілими чолами і бо- 
лів... болів...

— Іду, іду самітний по чужій землТ...
Чого він тут? — питав чужинецька 

•земля.
— Він не наш! —грізно хитаеть ся чуже 

®ебо. '
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— Мій сиНу!... чуеш?... Я з тобою!
— Мамо моя, Мамо!...

— Ізгой, ізгой! — шепчуть на долинт 
шуми. I хтось хихоче навкруги...

По чужих стежках захлипав мій біль...
— Ізгой!...

далекий, чорнии шлях ізгоя!...
— О, Сило!.,.%
далекий, чорнии шлях ізгоя!.

— Хвала тобі за світло думки, за гн'ів 
у серці благородний. хвала... хвала.

— Серед скитань скріпи мене, убий роз- 
пуку і в душу новий вогонь зішли... Не дай 
мені забути своіх ворогів... не дай на вигнанні 
заснути снбй упадку. Дай змогу страдати 
за втрачену волю... Упокореним дай тлі'ючий 
мозок і віру... велику, віру, що спасае...

— Слава I обі, Сило, за кожду іскру. 
Не дай блукати безцТльно .поза рідною. межею,. 
не дай у притворах чужих святинь пороги цТ- 
лувати — і від сусідів не дай ларкавого хлі- 
ба докидати...

Небесна Сило!...;
— Умертви рабів, зотлТй порохи і'х і роз- 

вій з вітрами, щоб не дотикали нещасноі зем- 
лі. Умертви распрю і вражду братовбивчу. Дай 
духа-кріпости із роду в рід... Очисти серце 
від покори і зради, прикрий стидом наші чо- 
ла і нехай нерозумні наіці поступки палять 
нашу душу вогнем самопізнанчя...

-т- О Правдо, Правде!...
— Вбери рас усТх окаянних на пр’адід- 

нім лані, ще раз поведи на степи широки... 
Вбери серед Голгофи могил, насилених кіет- 
ками, напобних кровю краіцих д'ітий... Вбери 
нас ще раз там, на новій Голгофі, і ще раз 
нас — за нас распни!...
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— Распни, распни нас !...
— I новою кровю і новим терпіннем са- 

мопізнання обілидуші наші пачесніг-у і тернами, 
каміннем поведи нас туди до свято!, утрачено'! 
краіни — Даждьбога. — — — -- —

** *
Умучений заснув я. Похилив голову на 

камінь і заснув на чужій землТ. Молитва моя 
злетіла до склепінь, і в сні повів білокрилий 
ангел мою душу до краіни Білих Лісовиків 
і Степовиків... Зійшов на леваду укриту жи- 
тами й квігом...

— Бачиш ? — питав білокрилий ангел.
— Се Біла Левада...
— Це ваша будучність!..
— Яка краса... Яка краса!...
Ангел усміхнув ся і пслетів понад свя- 

т'ою землею...
— Яка краса!.. Яка краса! — тремтить 

моя душа. Сипле сонце гарячі цілунки на Бі- 
лу Леваду. Золоте сонічко. Веселе, щире, аж 
кров у нім розливавть ся, перегаряв, мов мо- 
лоде вино. Поміж квітками ходить усміхнена 
Доля. Молодим, свіжим ранком лине в яснім 
серпанку понад левадою і стелить казкою 
дороги...

Гнуть ся шовкові трави, божі роси спи- 
вають. А жита хвилююгь, під небо знімають 
ся. Чують міць рідноі землі. Ясніб моя краі’на!...

Бряжчать сталеві коси... До сопілки при- 
падають лебеді — пальц'і. Крутить ся рясно 
дрібушка.

Білі Лісовики співають...
Ростуть сили, розсувають ся греблТ ра- 

дощів.
Гремить пісня дівоцька, парубоцька. Лу-
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— Я иду по Білій Левад!... Мо! пальц! 
в Твоій горячій долоні — Мамо моя!...

ною грае безжурно, стелить ся Довбушеввми 
гребенями, аж тріскають кремінні кодіори...

Розпещені квітки: марунка, конюшина, 
морон, син’і дзвіночки стелятъ ся мен! в ноги. 
Зрошена ряска гладить мое лице... і легіт, 
легіт. .

I десь ус! гони життя закладають сво! 
пречисті соки в мою душу. Тво! очі сіють 
перли радощів, а в них горють ранн! промін! 
божими вогнями, падутъ білими рястами на 
мою головку... Я йду з Тобою.

Розкотили ся лани, заплели ся гаі. Дрі- 
жать від леготу умиті в рос! листочки. Ро- 
стуть чічки-зірки... ростуть мо! над!!. Гомо
нить струна життя, бряжчатьу грудях кимвали 
радощів, у святих глибинах родятъ ся все нові, 
нові акорди...

Куе зазуля і кличе за сонцем...
Пахне скошене с!но.
Заграли пільні коники й пустилй^ся по 

іокос! безжурним танком...

— Бачиш?—запитав ангел івсміхнувся.
— Ще буде добро!
— Буде!...
Я прокинув ся зі сну... самітний на чужій 

?емл!... Ізгой...
* *

— О, Мамо, не ридай.. бо тл!е гн!в... Не 
5ій ся!... Краща сталь від негартованого же- 
ііза!

— Ми вернемо до тебе !
— Перенесемо сво! хрести, очистимоду- 

пі, серця в крицю перетопимо, уберемо в зо-
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лото щире. Будемо чисті і грізні. Грізні едні- 
стю !

— Не плач !
— Схили голову до могил, опри ся о кре- ' 

лйнні гребен!... Вони міцні!
— Сжились і слухай... Ізгоі вірні Тобі!...
— Слухай, іцо шепче на руТнах наша ніч 

і що вітер прошіптуе зза могил. А як наста- 
не грізна тиша... Мамо! Мамо моя!... тоді по- 
чуеш гомін дзвонів...

1з погасли/ пожарів,. з попелу руТн уста
ве нова, непереможна сила і — з гуком роз- 
падуть ся корони крівавих божків у дрібйі,. 
дрібні- кусні... в порох!...

Ізгоі вернуть!... \ г
Жди, терпи, Мамо !...

1921.
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